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Vážení přátelé,
dnes si opět můžete přečíst další číslo našeho
magazínu SOSák.
Opět se přiblížila doba, kdy se musíme rozloučit
s některými našimi odbornými a již zkušenými
poradci, kteří nastoupí svá místa v advokátních

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

či notářských kancelářích, ve firmách jako
podnikový právníci či jako asistenti soudců
apod. Dobu studia a tedy i své praxe u nás
již dokončili a čeká je pracovní život, na
který se poctivě připravovali. Naši poradci
budou zcela jistě dobrými právníky a já věřím, že praxe u nás jim ukázala, jaké nástrahy může někdy život přinést. Věřím také,
že si naši poradci odnášejí zkušenost, že
je třeba v případě potřeby pomáhat slabším a že i v právní oblasti je nutné uvažovat o morálních principech. Velmi těžce se
s nimi loučíme, ale život už je takový, přijdou další studenti, kteří budou mít zájem
pracovat a věnovat se obraně spotřebitelů. Pevně věřím, že se také po absolvování
školení, příprav a zkoušek postupně naučí
používat své teoretické zkušenosti v praxi
tak, jako jejich kolegové a kolegyně, kteří
nás nyní opouštějí.

Za naši činnost od Vás dostáváme nejen poděkování a důvěru, které si velmi vážíme, ale také nám stále více přibývá členů naší organizace, kteří chtějí
naši činnost tímto způsobem podpořit.
Zároveň se mnoho z nich ptá na to, jak
vlastně naši bezplatnou činnost pro
spotřebitele financujeme. Proto jsem
se rozhodla, že Vám poskytnu informace o principech našeho financování též
touto cestou.

Jak víte, jsme nezisková organizace, která
má 18 pevných bezplatných poraden v 9
krajích ČR. Naši činnost financujeme z cca.
70 % z veřejných dotací, zbylých cca. 30 %

2

PŘEDCHOZÍ STRANA

SOSák
však musíme získat svou vlastní činností. Naše poradenství je pro spotřebitele zcela bezplatné a tento princip držíme všem navzdory, neboť jsme přesvědčeni o tom, že
jen dostupné spotřebitelské poradenství má smysl. Členský příspěvek našich členů, který hradí v dobrovolné výši,
je tak jedním z významných zdrojů našeho financování,
a proto jsme vděčni za každého nového člena nebo členku naší organizace a za Vaši přízeň Vám velmi děkujeme.
Jsme také rádi, že získáváme podporu pro naši činnost
a účast na veřejně prospěšných akcích. Např. po dohodě s vedením společnosti Veletrhy Brno, a. s., pořadatelem brněnských veletrhů a výstav, plánujeme i v tomto
roce účast na dalších veletrzích a výstavách. Další spolupráci plánujeme též s Městskou policií Brno, Jihomoravským krajem a také s ostatními kraji a městy v ČR, kde
máme naše poradny. Bohužel ne všechny obce či kraje,
kde působíme, přispívají na provoz našich poraden, ale
je mnoho obcí či krajů, které svoji podporu naší činnosti
vyjadřují též finančním příspěvkem na naši činnost. Na
našich webových stránkách najdete ty, kteří se i tímto
způsobem starají o své občany. Dobrým příkladem může
být Jihočeský kraj a města České Budějovice a Tábor, díky
kterým mohou mít naše poradny v těchto městech lepší
vybavení i techniku. Na výstavišti v Českých Budějovicích
mohou také naši jihočeští poradci pravidelně poskytovat
informační a poradenské služby a materiály pro návštěvníky výstav. Na našem webu najdete ty instituce a partnery, kteří nám pomáhají finančně i jinak ke splnění našich cílů při realizaci projektů pro naše spotřebitele. Všem
jim patří náš velký dík.

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

najdete veškeré naše aktivity,
výsledky průzkumů našich poradců a informace o akcích, kterých se účastnili nebo budeme
účastnit. Najdete zde např. informaci o naší účasti na Veletrhu prorodinných a seniorských
organizací, přednáškové dny
s prezentacemi v naše osvětové pátky a mnoho našich dalších aktivit. Věnujeme se také
legislativě, kde se účastníme
připomínkování legislativních
návrhů. Uvítali jsme např. novelu zákona o cestovním ruchu, jejíž přípravy se účastnili
také naši právníci již od roku
2015 a která nabyla účinnosti
dne 1. 7. 2018. Je pouze škoda, že trvalo tak dlouho, než se
vyrovnalo postavení českého
spotřebitele s postavením spotřebitelů EU.
S přáním „zachovejte nám i nadále svou přízeň!“
Vaše
Gerta Mazalová, předsedkyně
SOS – Asociace, z. s.

Během uplynulých čtyř měsíců jsme v médiích, zejména
v České televizi a v Českém rozhlase, ale též v tištěných
a elektronických médiích, opět šířili osvětu a informace
mezi Vás, naše spotřebitele. Pomáhali jsme Vám se bránit
nekalým a mnohdy až agresivním praktikám některých
prodejců v rámci našeho osobního, elektronického i telefonického poradenství. Na našich webových stránkách
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PŘEDSTAVUJEME NAŠEHO
ODBORNÉHO PRÁVNÍHO PORADCE – PETRA GLOCE

Jmenuji se Petr Gloc a pocházím z Brna. Zde jsem také absolvoval střední školu a nyní jsem studentem posledního ročníku právnické fakulty MU, takže mě
brzy čekají státnice. V poradně SOS – Asociace, z. s. pracuji již od druhého ročníku.
Mými koníčky jsou aktivity v přírodě, především pak cyklistika, vysokohorská
turistika, sjezdové i běžecké lyžování. Vztah k přírodě mám rozhodně díky činnosti, která zabírá největší část mého volného času, a to je pořádání letního
dětského tábora v jednom z údolí Orlických hor.

Pracuješ pro SOS – Asociaci,
z. s. již od studia druhého
ročníku na PrF MU. Baví tě
tato práce a můžeš říci, zda
ti také něco dala do života?
Práce v SOS – Asociaci, z. s. je pro
mne velice zajímavá, jelikož není jednotvárná. Setkávám se s celou řadou
lidí a s nejrůznějšími problémy, které
s nimi řeším osobně, po telefonu nebo
v elektronické poradně. Každá směna je proto v něčem jiná a člověk se
tady rozhodně nenudí. Práce pro SOS
– Asociaci, z. s. mi rovněž dala mnoho
především do mého profesního života,
jelikož zde již od počátku svého studia
řeším i složitější právní problémy, což
je ta nejlepší praxe.
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Jaký jsi řešil zatím
nejzajímavější
případ?
Každý případ je něčím zajímavý, ale pokud bych měl
vybrat jeden, tak to byl
spor spotřebitele se společností nabízející pamětní mince, který mu zasílal
neobjednané zboží. Toto
jednání bylo poměrně časté, ale málokterý spotřebitel měl takovou vytrvalost
jako spotřebitel, se kterým
jsem to řešil já. Případ jsme
v elektronické poradně řešili téměř půl roku a rád bych věřil tomu, že neustálým
zasíláním podnětů na ČOI jsme přispěli k tomu, že tato
společnost dostala jednu z největších pokut, jaké byly
od ČOI zatím uloženy.

SOSák

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

S jakými typy spotřebitelů se
v osobní poradně nejčastěji
setkáváš?
Osobní poradenství využívají nejčastěji lidé
v důchodovém věku. Mladší spotřebitelé se
většinou domnívají, že s námi vše vyřídí po telefonu nebo e-mailem, ale u složitějších případů už dálkové poradenství není úplně ideální.
Jen v osobní poradně si můžeme řádně prostudovat veškeré podklady, klást doplňující dotazy a celkově je toto poradenství nejúčinnější.
Určitě doporučuji návštěvu osobníZnáte
poradny,
svá práva?
která může být ve výsledku i rychlejší a přede...poradíme Vám!
vším přesnější.

Teď jsou zrovna prázdniny, chystáš
se někam cestovat nebo na
brigádu? Tím se vlastně ptám, jak
trávíš rád svůj volný čas?
Již od dětství jezdím vždy na dva týdny na dětský tábor, dnes už samozřejmě jako vedoucí.
Od toho se odvíjí i další užívaní mého volného
času. Rád tak jezdím na kole, lyžích, běžkách
nebo plavu, ze všeho nejraději však chodím po
horách. Doufám proto, že se do konce prázdnin
stihnu podívat do Alp nebo alespoň do Tater.

Teď tě čekají státnice, jaké máš
tedy plány do budoucna?
Osobní
poradenství

Elektronické
poradenství

Telefonické
poradenství

Komu bys práci v SOS – Asociaci,

Přednášel
jsi za SOS
Asociaci,
z. s.
z. s. doporučila?
Jaké –jsou
potřeba
na
spoustě besed a přednášek
dovednosti?
pro spotřebitele. Vzpomeneš si,
Práci bych
doporučila
která
z těchto
akcívšem
bylastudentům
pro tebepráv od
druhého ročníku, kteří rádi pracují s lidmi a mají
nejzajímavější?
chuť pomáhat. Žádné speciální dovednosti potřeba nejsou, krom ochoty, týmové ducha a miNevíce mě asi bavila přednáška na SOŠ hotelolého vystupování. Každý nový poradce musí nejvé v Brně. Zatímco na besedách, kam lidé chodí
prve projít odborným školením, kde se naučí vše
dobrovolně
a seškolení
zájmem,
jako přednášepotřebné. Toto
jemám
zakončené
testem a až
jící
pozornost
posluchačů
zajištěnou
automapo jeho úspěšném složení může poradce
samoticky,
ve
škole
je
situace
zcela
opačná.
Naštěstí
statně radit.
lze i spotřebitelské právo přizpůsobit tak, aby
bylo zajímavé i pro studenty. Jakmile přišla řeč
na nákupy na internetu nebo reklamaci elektroniky,
bylo plány
v učebně
jako v kostele.
Jaké máš
poticho
škole?
Kromě spotřebitelského práva je mým, dá se
říct koníčkem, trestní právo, takže mě to velmi

Díky práci v SOS – Asociaci, z. s. jsem si uvědomil, že chci být v kontaktu s lidmi a řešit jejich
právní problémy, práce v kanceláři u velké společnosti by mě asi nebavila. Již dva roky docházím na praxi do jedné brněnské advokátní kanceláře, kam bych rád po státnicích nastoupil
jako koncipient.

Peťo, mi Ti přejeme, ať se ti v životě daří, zdárně
dokončíš školu a věnuješ se své vysněné práci.

Na dotazy odpovídal:
Petr Gloc
odborný právní poradce
SOS – Asociace, z. s.
Dotazy pokládala:
Ing. Gabriela Zedníčková
ředitelka SOS – Asociace, z. s.
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AKTUALITY & UDÁLOSTI
PŘEDNÁŠKA SOS – Asociace, z. s. S PREZENTACÍ
VE STŘELICÍCH
Dne 17. 4. 2018 se konala přednáška s prezentací ve
Střelicích. Hovořila zde předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová na témata: Bezpečné nákupy,
Rozdíly mezi nakupováním v pevných a jiných prodejnách, Reklamace, Nabídky po telefonu. Dále následovala diskuze s účastníky.

CELOREPUBLIKOVÉ ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH
OSOBNÍCH PORADEN A ODBORNÝCH
PORADCŮ NA TÉMA GDPR
19. 5. 2018 proběhlo v Brně celorepublikové školení
vedoucích osobních poraden a odborných poradců
SOS – Asociace, z. s. na téma GDPR. Školení vedli lektoři: Mgr. Tomáš Palla a Mgr. Karel Carbol.

PŘEDNÁŠKY PRO RODINY S DĚTMI
PŘEDNÁŠKA NA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
BRNO-STŘED – NEKALÉ PRAKTIKY PRODEJCŮ,
ŠMEJDŮ NEUBÝVÁ
Dne 17. 4. 2018 proběhla přednáška s předsedkyní
SOS – Asociace, z. s. Gertou Mazalovou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánské nám. č. 2 v 10 hodin v zasedacím
sále na téma „Nekalé praktiky některých prodejců a jak
se jim bránit, šmejdů neubývá, jen se mění praktiky“.
Dále následovala diskuze s účastníky.

SOS – Asociace, z. s. organizuje také přednášky pro
rodiny s dětmi. Jedna z takových přednášek proběhla
v naší poradně v Brně dne 8. 6. 2018 v 10 hodin. Přednášelo se na témata: Nákup dětského zboží, výživy
a potravin, Návštěva lékaře s dítětem, Návštěva restaurace s dítětem, Návštěva zábavných parků a aquaparků s dětmi.

VELETRH PRORODINNÝCH A SENIORSKÝCH
ORGANIZACÍ
V parku na Moravském náměstí v Brně se dne 12. 6. 2018
konal Veletrh prorodinných a seniorských organizací. Na
veletrhu nechyběla ani naše SOS – Asociace, z. s., která zde
měla svůj stánek. Veletrhu se účastnila celá řada lokálních
i celostátních neziskových organizací, jenž se zaměřují na
seniory či rodiny. Díky krásnému počasí se veletrh opravdu
podařil a návštěvnost byla více než hojná. V rámci veletrhu
naše Asociace poskytovala poradenství spotřebitelům, informovala návštěvníky o naší činnosti, možnostech poradenství a rovněž jsme navázali celou řadu zajímavých kontaktů
s dalšími organizacemi a domluvili budoucí spolupráci.
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NAŠE OSVĚTOVÉ
PÁTKY I NADÁLE
POKRAČUJÍ
vé
Zveme Vás na naše osvěto
ý
pátky, které probíhají každ
ší
pátek od 10–12 hodin v na
na
spotřebitelské poradně
poMečové 5, Brno. Účast je
tel.
třeba předem potvrdit na
542 210 778.
dV červnu proběhly sady pře
a:
nášek s prezentacemi na tém
d„S námi se nemusíte bát po
vodníků!“.

SOSák

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

SOS – Asociace, z.s.
OPĚT ZAHÁJILA LETNÍ
P R Ů Z K U M Y R E S TAU R AC Í
A K AVÁ R E N
I v letošním roce se vypravili naši odborní právní poradci na průzkum brněnských
restaurací, kaváren a dalších podniků, aby prověřili kvalitu zde nabízených nápojů,
zmrzlin, ale i služeb. Na našich stránkách vás postupně seznamujeme s výsledky
těchto našich oblíbených průzkumů.

Na jeden z průzkumů se vydala i naše paní předsedkyně
Gerta Mazalová a měla opravdu štěstí.
Vydala se do cukrárny COSMOPOLITAN na Zelném trhu.
Nejen, že si jako odbornice přes kávu velice pochutnala na
kávě LATTE, ale byla také překvapena osvěžující domácí limetkovou limonádou. Jak nám sdělila: "Opravdu cukrárně
nebylo co vytknout. Příjemná obsluha, čisté prostředí, označení cen v chladicím boxu u skvěle vypadajících dortíků a vše jak
má být!".
Také další průzkumy jsou letos zatím bez vážnějších pochybení. Od začátku letních prázdnin naši poradci vyráží do ulic

a namátkově kontrolují kvalitu nabízených potravin a služeb, převážně u restaurací, kaváren a cukráren.
Nejlépe byly zatím hodnoceny provozovny – občerstvení
Pool Grill na Halasově náměstí a provozovna Vegan Sweet
Bar na Orlí v Brně.
Zde opravdu nebylo co vytknout .
Podrobnosti o průzkumech se dozvíte na našich webových
stránkách:
https://www.asociace-sos.cz/clanky/clanky/
redakce SOS – Asociace, z. s.
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SERIÁL – Úspěchy spotřebitelů
Jsme rádi, když můžeme informovat o tom, že naši spotřebitelé se s naší pomocí skutečně
domohli svých práv. Je to jednak největší ocenění naší práce, zejména je to však také jasné poselství všem ostatním spotřebitelům, že domáhat se svých práv má opravdu cenu.
Proto jsme se rozhodli Vás o úspěšně vyřešených případech informovat v našem seriálu
článků.

Mimosoudní narovnání
sporu ze smlouvy o životním
pojištění
Na naši osobní poradnu v Praze se obrátila
spotřebitelka s problémem týkajícím se nekvalitního finančního poradenství. Její příběh začal tak, že si jako studentka vydělávala
něco málo peněz na brigádách a přes svého
kamaráda, který tehdy pracoval jako finanční
poradce, chtěla sjednat nějaký kvalitní spořící
produkt, aby se jí vydělané peníze zhodnocovaly. Poradce ji však přesvědčil o tom, že nejlepší pro ni bude životní pojištění, v jehož rám-

ci si prý může zároveň spořit a zároveň se krýt
proti možným pojistným rizikům. Poradce byl
kamarád, takže mu spotřebitelka důvěřovala
a pojistnou smlouvu uzavřela bez toho, aniž by
se blíže seznámila se všemi podklady. Po nějaké době spotřebitelka chtěla změnit nastavení
parametrů smlouvy tak, aby jí kryla více rizik
a zároveň si chtěla spořit měsíčně vyšší částku. Stejný finanční poradce, tehdy stále ještě
kamarád, jí však doporučil uzavřít novou pojistnou smlouvu, takže ve finále spotřebitelka
platila dvojí životní pojištění. To jí však začalo
trochu vrtat hlavou a nakonec naznala, že by
si chtěla „naspořené“ peníze vybrat. Ukázalo
se však, že vlastně žádné naspořené peníze
nemá. Životní pojištění totiž není produkt určený primárně ke spoření, ale ke krytí pojištěných rizik. Celá smlouva byla nastavena tak, že
vlastně vůbec neodpovídala potřebám spotřebitelky, která tak platila něco, co vlastně vůbec
nechtěla. Spotřebitelka začala zjišťovat, kolik
by vlastně dostala, kdyby obě smlouvy vypověděla a zhrozila se při zjištění, že na tzv. odkupném by inkasovala pouze polovinu toho,
kolik na obě smlouvy již uhradila. O nějakém
zhodnocení původně slibovaném finančním
poradcem tedy nemohla být řeč.
Spotřebitelka se cítila podvedena a začala situaci řešit. Nejdříve zkusila oslovit zmíněného
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finančního poradce, z něhož se ale vyklubal
vykuk, který z obou pojistných smluv pouze
vyinkasoval provize a na klientce – kamarádce
mu pranic nezáleželo. Takže žádného schůdného řešení nebylo při jednání s ním dosaženo. Spotřebitelka se proto nakonec obrátila
na Finančního arbitra, který zahájil řízení o nárocích spotřebitelky z obou pojistných smluv.
V rámci tohoto řízení se ukázalo, že by první
z uvedených pojistných smluv mohla být zcela
neplatná, neboť sazebník poplatků a pojistně technické zásady nebyly spotřebitelce při
sjednávání smlouvy vůbec předloženy
a nestaly se tedy platně součástí
pojistné smlouvy. Rozhodnutí Finančního arbitra
však dosud nebylo vydáno, byl to jen předběžně sdělený právní
názor. V této fázi se
spotřebitelka obrátila na naši spotřebitelskou osobní
poradnu v Praze
s žádostí o radu.
Naši poradci museli nastudovat velké množství podkladů k oběma pojistným
smlouvám i k vedenému řízení před Finančním arbitrem.
Po prostudování podkladů bylo
spotřebitelce doporučeno, aby zkusila
oslovit pojišťovnu s návrhem smírného řešení. Stejně tak se spotřebitelka na doporučení
naší poradny opětovně obrátila na společnost,
v jejímž rámci působil zmíněný finanční poradce, který spotřebitelku do uzavření obou
smluv „uvrtal“ a který již nyní rozhodně jejím
kamarádem není. Spotřebitelce jsme pomohli naformulovat dopisy pro obě instituce. Tyto
dopisy záměrně obsahovaly podrobnou právní argumentaci odpovídající aktuální rozhodovací praxi Finančního arbitra, aby adresát po-

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

chopil, že spotřebitelka věc řeší s právníky a je
připravena se svých práv domáhat za pomoci
relevantních argumentů.
Spotřebitelka po všech peripetiích v dobrý konec svého příběhu příliš nedoufala, nicméně
ukázalo se, že ani pojišťovna, ani poradenská
společnost, nemají zájem na právním řešení
sporů. Proto obě instituce přistoupily na mimosoudní řešení a spotřebitelka dostala své
peníze zpět. Sice se jí nijak nezhodnotily, jak
jí bylo původně slibováno, ale alespoň nepřišla o jejich podstatnou část, což
by se jinak stalo. Spotřebitelka
byla velmi šťastná, že to dopadlo alespoň takto. Z celého příběhu nakonec
spotřebitelka odchází
obohacena, a to nikoliv z hlediska finančního, ale z hlediska
lidského.
Získala
totiž cennou zkušenost, že ani dobrým kamarádům
není radno bezmezně důvěřovat, pokud
se jedná o peníze.
Pokud i vy máte podobný problém, pak se neváhejte obrátit na naši organizaci. Z uvedeného příběhu našeho
spotřebitele je vidět, že se to vyplatí.
V bezplatných osobních spotřebitelských poradnách SOS – Asociace, z. s. můžete svůj problém bezplatně konzultovat s našimi vyškolenými poradci, kteří se budou snažit Vám při
řešení Vašeho spotřebitelského problému maximálně pomoci.
Mgr. Tomáš Palla
vedoucí osobní poradny Praha
SOS – Asociace, z. s.
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Z V Y Š O VÁ N Í

NÁJEMNÉHO
V dnešní době rostoucích cen nemovitostí je pro mnohé nájemní smlouva jedinou možností,
jak dosáhnout bydlení. Ovšem i lidé žijící v nájmu, zejména ve větších městech, čelí v poslední
době riziku zvyšování nájemného. Následující krátký článek proto pojednává o možnostech
zvyšování nájemného v rámci trvání nájemního vztahu.

Nejprve je třeba upozornit, že občanské právo
stojí na principu autonomie vůle, což značí, že
pro zvyšování nájemného je zcela zásadní samotný text nájemní smlouvy (vč. případných
dodatků), tedy to, co si mezi sebou Vy a pronajímatel domluvíte. Pokud je tedy úprava zvyšování nájemného upravena přímo v nájemní smlouvě, řídí se jejím zněním, které má pak
přednost před zákonem. Často se jedná o takzvanou inflační doložku zaručující pronajímateli navýšení nominální výše nájemného o míru
inflace, ale zvyšování může být sjednáno i jinak.
Jedno z mála omezení představuje ustanovení
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§ 2248 občanského zákoníku, ve kterém se píše,
že strany nájemní smlouvy si mohou ujednat
každoroční zvyšování nájemného. Což podstatně omezuje pronajímatele, neboť mu umožňuje
zvýšení nájemného maximálně jednou ročně.
Další smluvní možností je dohoda o zvýšení nájemného, která má povahu dodatku k nájemní
smlouvě a stává se její součástí. Zde je třeba si
dát také pozor, jestli dodatek mění pouze výši
nájemného, nebo i další podmínky nájemního
vztahu. Může se totiž například stát, že kromě
zvýšení nájemného podepíšete i změnu nájmu
z doby neurčité na dobu určitou, což výrazně
zhoršuje Vaše postavení nájemce.
Teprve v případě, že text nájemní smlouvy
o možnosti zvyšování nájemného mlčí, přichází
na řadu zákonná úprava. Právní úprava zvyšování nájemného je upravena v ustanovení § 2249
odstavci 1 až 3 občanského zákoníku. V textu se
zjednodušeně uvádí, že pro zvýšení nájemného
se pronajímatel obrací na nájemce s písemným
návrhem. Tento návrh je možno podat až za rok
od posledního zvýšení nájemného, dále tento
návrh nesmí představovat navýšení o více než
20 % za poslední tři roky. To znamená, že se po-

SOSák
čítají všechny zvýšení nájemného za poslední
tři roky a v souhrnu nesmí zvýšení nájemného
překročit za 3 roky 20 %. Poslední podmínkou
je, že celkové nájemné nesmí být vyšší než obvyklé nájemné. Tím se myslí výše nájemného za
obdobný byt v místě nájmu sjednaný za obdobných podmínek. Obvyklé nájemné se dá zjistit
například přípisem realitních kanceláří nebo
znaleckým posudkem. Srovnání vychází z pěti
základních kategorií, kterými jsou: druh stavby
a druh bytu, velikost bytu, vybavení, stav budovy a bytu a poloha bytu ve městě. Pokud je Vám
přesto předložen návrh odporující výše uvedeným bodům, jedná se o takzvané zdánlivé právní jednání a není třeba k němu vůbec přihlížet,
protože není právně relevantní. Teprve pokud
jsou splněny tyto podmínky, může pronajímatel dát návrh na zvýšení nájmu. Upozorňuji ale,
že se jedná pouze o návrh, se kterým nájemce
nemusí souhlasit. Ovšem pokud pronajímatel
nezíská Váš písemný souhlas do dvou měsíců, ať
už projevíte výslovný nesouhlas, nebo se v této
lhůtě vůbec nevyjádříte, má poté možnost se
do tří měsíců obrátit na soud, aby výši nájemného autoritativně určil. V žádosti musí doložit, že
Vám návrh předložil a dodržel podmínky ohledně jeho maximální výše. Zde je třeba upozornit
na to, že soud již není vázán, na rozdíl od pronajímatele, vázán maximálním zvýšením nájemného o 20 %, ale může rovnou určit nájemné, které
odpovídá výši obvyklého nájemného v okolí.
Nájemce by se tedy vždy měl snažit objektivně zhodnotit, jestli se mu nevyplatí přistoupit
na zvýšení nájemného navrhovaného pronajímatelem, neboť se může dostat i do situace,
kdy nájemné určené soudem bude ještě vyšší
a ještě bude muset pronajímateli hradit náklady
soudního řízení. Pokud s navrhovanou výší nájemného nájemce nesouhlasí, je tedy mnohdy
lepší pokusit se o nějaký kompromis, tj. navrh-

Znáte svá práva?
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nout nějakou jinou výši nájemného ze strany
nájemce a pokusit se dospět k dohodě.
Další možností zvýšení nájemného ze zákona
je při stavebních úpravách, pokud se díky nim
zlepší podmínky bydlení nebo dojde k trvalým
úsporám energie nebo vody. Maximální výše
zvýšení nájemného je v tomto případě 10 %
z účelně vynaložených nákladů ročně. S tímto
zvýšením musí souhlasit alespoň nájemci dvou
třetin bytů v domě, poté toto zvýšení platí i pro
ostatní nájemce. Pokud pronajímatel nedosáhne dohody, může se pokusit zvýšení nájemného
u soudu, a to až o 3,5 % z ročně vynaložených
nákladů.

Nájemcům lze tedy doporučit, aby si vždy pozorně přečetli návrh na zvyšování nájemného
a v případě nesouhlasu s ním se snažili situaci
konstruktivně řešit s vědomím právní úpravy
a jejích důsledků. V případě nejasností je možno
se obrátit na naši organizaci, kde s Vámi naši poradci vždy ochotně situaci proberou a pokusí se
nalézt pro Vás nejlepší řešení situace.
Martin Časta
SOS – Asociace, z. s.
osobní poradna Praha
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TIPY NA DALŠÍ ČLÁNKY Z NAŠICH STRÁNEK
LETNÍ PRŮZKUMY RESTAURACÍ, KAVÁREN A DALŠÍCH PODNIKŮ

·

I v letošním roce se vypravili naši odborní právní poradci na průzkum brněnských restaurací, kaváren a dalších podniků, aby prověřili kvalitu zde nabízených nápojů, zmrzlin, ale i služeb. Na našich
stránkách vás postupně seznamujeme s výsledky těchto našich oblíbených průzkumů.

SOS A ČESKÁ TELEVIZE – LIDÉ STÁLE ČASTĚJI PŘECHÁZEJÍ K NOVÝM
DODAVATELŮM ENERGIÍ

·

V reportáži ČT hovořila předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová k tématu „Lidé stále častěji
přecházejí k novým dodavatelům energií. Číhají na ně ale i záludné finty.“ Zájem ušetřit u jiného dodavatele energií mezi českými zákazníky neutuchá. Na změnách se však přiživují zprostředkovatelé,
z nichž někteří se nezdráhají využít nekalých praktik.

O CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍCH S JANEM HEJTMÁNKEM
V ČESKÉM ROZHLASE OLOMOUC

·

V právní poradně Českého rozhlasu Olomouc promluvil dne 26. 6.
2018 právník SOS – Asociace, z. s. Jan Hejtmánek na téma: „Nebojte
se krachu cestovní kanceláře. V platnost vstupuje novela zákona
o cestovním ruchu!“

SJEDNOCENÍ OZNAČENÍ PALIV V RÁMCI EU

·
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Doznačení motorových paliv vychází z nové směrnice EU,
cílem je usnadnit spotřebitelům tankování napříč EU,
když v každém státě se nyní označení trochu liší. Někteří výrobci zavádějí vlastní názvy a spotřebitel je tak
mnohdy zmaten, co které označení znamená. Pak se
může snadno stát, že natankuje špatné palivo a způsobí si škodu na motoru. Čtyři evropské asociace připravily pro spotřebitele jednoduchý manuál, který má
o novém značení informovat a na ten se můžete podívat na našich webových stránkach.
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RADÍME SPOTŘEBITELŮM
Spotřebitelská zkušenost:
Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně notebooku, konkrétně baterie. Před necelým rokem jsem si zakoupil poměrně drahý počítač se kterým
jsem velmi spokojený, po čase se však začal objevovat problém
s baterií. Notebook již nevydrží to co dříve a někdy se vypne i po
pouhé půl hodině provozu na baterii.
Můžete mi poradit, zda s tím mohu něco dělat?
Děkuji
Jan Prchenský

zákoníku máte nárok na úhradu nutných nákladů, které Vám
vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za
vady. Mezi tyto náklady patří třeba již zmíněné vypracování znaleckého posudku anebo také typicky poštovné, které
musí spotřebitel vynaložit na zaslání zboží prodávajícímu.
Tyto náklady je prodávající povinen uhradit v případě uznané
reklamace, avšak spotřebitel o jejich náhradu musí požádat,
a to nejlépe písemnou žádostí zaslanou prodejci doporučeně a s dodejkou. V žádosti je třeba stručně popsat skutkový
stav, doložit kopie potřebných dokumentů (dokladu o koupi,
reklamačního protokolu, kopie o zaplacení znaleckého posudku apod.) a také je dobré stanovit lhůtu a způsob vrácení
peněz. Do žádosti nezapomeňte uvést datum a vlastnoručně
ji podepsat. Ještě jednou upozorňuji, že na toto máte nárok
jen v případě, že prodejce reklamaci uzná.

Rada pro spotřebitele:
Dobrý den,
odpovídám tímto na Váš dotaz ohledně zamítnuté reklamace baterie.
Předně si je třeba uvědomit, že předmětem reklamace jsou
pouze vady výrobku. Bohužel přirozenou vlastností baterie
je snižování její kapacity. Nelze tedy reklamovat baterii pouze z titulu přiměřené ztráty kapacity baterie.
Vadu baterie však nelze vyloučit. Pokud byla ale reklamace
zamítnuta, je jedinou možností, jak se bránit zamítnuté reklamaci, zhotovení znaleckého posudku. Seznam znalců
(a znaleckých ústavů) naleznete na stránkách ministerstva
spravedlnosti www.justice.cz, kde si můžete vybrat znalce
podle oboru, specializace a kraje, kde působí. Znalecké posudky však bývají poměrně drahé (v řádech stovek až tisíců
korun), proto doporučujeme domluvit se se znalcem předem
(za menší poplatek), jak pro spotřebitele posudek vyzní. Pokud by posudek spěl k příznivému výsledku pro Vás, vyplatí
se zaplatit si kompletní posudek.

Pokud i pak prodávající odmítne znalecký posudek uznat
a reklamaci bude stále odmítat, je poslední možností uplatnit Váš reklamační nárok soudní cestou. Soudní cestu je však
potřeba pečlivě zvážit vzhledem k vynaloženému času a finančním částkám. Určitou alternativou může být mimosoudní řešení sporu, které poskytuje Česká obchodní inspekce, ta
však v tomto případě spory nerozhoduje, to může jedině
soud.
S pozdravem
Mgr. Břetislav Martínek
vedoucí právní poradce SOS – Asociace, z. s., Brno

V případě, že znalecký posudek prokáže, že baterie trpí vadou (tedy nekvalitní materiál a podobně), na kterou se vztahuje záruka, můžete jej uplatnit u prodávajícího, a zároveň
po něm požadovat náhradu nákladů vynaložených na jeho
zhotovení v případě uznané reklamace. Na tuto náhradu nákladů máte nárok dle občanského zákoníku. Dle občanského
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Příprava na GDPR pro podnikatele
SPOLU S ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ KUBEČKA & PROKOP, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, s. r. o.
Každý dnes řeší, zda je povinen se připravovat na GDPR, co to pro podnikatele bude
přinášet, určitě to bude velice drahé, atd.
GDPR není zas až tak velikým strašákem,
jak se může na první pohled zdát, či se občas na sociálních sítích či médiích prezentuje.
Co je vlastně zapotřebí pro GDPR udělat? Níže uvádíme krátký návod:
• GAP analýza stávající situace (zjištění
vstupů, toků, nakládání, ukládání a výstupů osobních údajů a dále právní důvod každého druhu zpracování osobních údajů, případná potřeba zajištění
pověřence DPO)
• Návrh správných řešení a postupů (audit)
• Sepis dokumentace k GDPR
• Školení patřičných pracovníků k GDPR

Podnikatelům a držitelům certifikátu GOS
můžeme doporučit služby advokátní kanceláře KUBEČKA & PROKOP, advokátní
kancelář, s. r. o., která v současné době poskytuje poradenství přímo podnikatelům
a držitelům certifikátu GOS a má dlouhodobé zkušenosti se spotřebitelským právem obecně. S touto kanceláří je možné
samostatně dohodnout provedení kompletního řešení GDPR.
Pro podnikatele připravila uvedená advokátní kancelář tuto nabídku GDPR:
• GAP analýza, Audit a sepis dokumentace
k GDPR – od 9.900 Kč (k ceně bude připočteno cestovné, bude-li místo osobní
návštěvy mimo město Brno či Praha)
• DPO – individuálně, dle objemu zpracovávaných údajů (cena cca do 1.000 Kč/
měsíc)
• Školení pracovníků 1.900 Kč/osoba, maximálně však 5.000 Kč (k ceně bude připočteno cestovné, bude-li místo školení
mimo město Brno či Praha)
Mgr. Pavel Prokop
advokát

Kde najdete více informací?
Podívejte se na stránky www.kp-partners.cz a https://www.i-poverenec.cz/
nebo napište email prokop@kp-partners.cz či zavolejte na číslo +420 724 914 921
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O nás
JAK NÁS KONTAKTOVAT?

KDE NÁS NAJDETE

Naše bezplatné osobní poradny jsou rozmístěny po
celé republice – najdete nás v Brně, Vyškově, Hodoníně, Táboře, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Albrechticích nad Orlicí, Novém Jičíně, Opavě, Olomouci,
Prostějově, Šumperku, Velkém Meziříčí, Jihlavě, Bystřici
nad Pernštejnem, Plzni, Zlíně a v Praze. Další informace o osobních poradnách najdete na našich webových
stránkách www.asociace-sos.cz.

Naše osobní poradna v Brně se nachází v Koordinačním
centru, ulice Mečová 5, ve třetím patře.

Další možností je zavolat nám na naši poradenskou linku – na čísla 542 210 549 a 542 210 778, na které jsme
vám k dispozici každý pracovní den vždy od 9 do 18 hodin.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Také je Vám k dispozici náš e-mail, kde zodpovíme Vaše
dotazy. Kontaktujte nás na adrese:
poradna@asociace-sos.cz.

KDO NÁS PODPORUJE?
Tímto děkujeme našim donorům, bez nichž by naše
asociace nemohla fungovat:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
Městská policie Brno
Město Vyškov
Jihočeský kraj
Statutární město České Budějovice
Město Tábor
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Prostějov
Zlínský kraj
E.ON

Děkujeme všem našim členům za jejich podporu, ať už
morální nebo finanční. Jako vyjádření poděkování Vás
rádi uveřejníme na webových stránkách. Pokud souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména na našem webu, napište nám Váš souhlas.
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Tento bezplatný internetový časopis pro Vás vydává

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ – Asociace, z. s.
NA TVORBĚ ČASOPISU SE PODÍLELI:
Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.
Ing. Gabriela Zedníčková
vedoucí redakční rady
Mgr. Břetislav Martínek
vedoucí právní poradce Brno
Martin Časta
odborný právní poradce

Časopis zpracovala:
reklamní agentura
Český lev Brno, spol. s r. o.
tel.: 545 176 300, mobil: 603 207 086
e-mail: michael.kavin@lev.cz
Příkop 4, Brno

PŘEDCHOZÍ STRANA

