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ÚvodnÍ Slovo
předSedkyně

Vážení přátelé,

vánoce přicházejí, Sdružení obrany spotřebitelů 
– Asociace, z. s. je tu pro vás!

Ve vánočním, slavnostním a  citově podbarveném 
čase vždy chceme udělat radost svým blízkým, ro-
dině, dětem, přátelům a všem, které máme rádi. Je 
to krásný pocit, společně u zářícího stromečku, kde 
jsme dojati při rozbalování dárků, kterými nás chtě-

jí naši milí potěšit. Ne vždy se to však podaří 
a někdy se nám pod stromečkem sejde něko-
lik stejných dárků, nebo se zjistí, že má dárek 
nějakou vadu. Pak stojíme před problémem, 
jak dál. A proto je dobré znát některé informa-
ce a rady, které Vám vždy naše organizace SOS 
– Asociace, z. s. ráda poskytne ve všech našich 
bezplatných poradnách.

Mnoho lidí zažívá předvánoční stres, kdy zvlá-
dají z  posledních sil všechny ty práce, které 
souvisí s přípravou tak, aby Vánoce byly oprav-
du krásné, byt čistý a  uklizený, okna umytá, 
záclony vyprané, cukroví napečené, aby to-
tálně uštvaná rodina pak v klidu mohla zased-
nout k vánočnímu stolu. Přejeme si navzájem 
všechno nejlepší, štěstí, bohatství a nešetříme 
na dárcích, protože chceme udělat svým blíz-
kým radost.

Ale žádné peníze, ani drahé dary nenahra-
dí to nejdůležitější – lásku a zdraví. dáreček 
může být jen malý, drobná pozornost, nej-
důležitější je mít se opravdu rádi, pomáhat 
si v  nemoci a  problémech, být zdraví. ne-
musíme se kvůli dárkům zadlužit, abychom 
pak další léta žili ve stresu a v nedostatku, 
nebo dokonce spadli do exekucí. realita 
je taková, že pokud jste úspěšní a  daří se 
vám, máte okolo sebe kamarádů mnoho, 
ale pouze v  nouzi poznáte pravé přátele, 
takové lidi, kteří vás neopustí a pomohou.

Do Nového roku si dejme předsevzetí, že si 
budeme vážit opravdového přátelství, milovat 
svou rodinu a své blízké. No, a když přece jen 
pochybíme, tak máte svou organizaci, která 
je zde pro Vás vždy připravena pomoci, SOS – 
Asociaci, z. s.

Za nás všechny Vám přeji krásné a radostné Vá-
noční svátky i Nový rok!

Vaše 
Gerta Mazalová 

předsedkyně SOS – Asociace, z. s.
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BrněnSká porAdnA

seniorů, neboť spotřebitel znalý svých práv je velmi dob-
rou prevencí kriminálních praktik různých živlů, kteří se 
zaměřují právě na poškozování práv spotřebitelů. 

Naším hlavním donorem je Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu, které má obecně ochranu spotřebitele v  gesci. 
V jeho rámci máme proto např. zastoupení ve Spotřebitel-
ském poradním výboru a podílíme se na připomínkování 
spotřebitelské legislativy a na dalších aktivitách v oblasti 
ochrany spotřebitele. V určitých obdobích jsme také spo-
lupracovali s  Ministerstvem pro místní rozvoj, zejména 
v rámci ochrany spotřebitele v oblasti cestovního ruchu.

Ochrana spotřebitele se samozřejmě úzce dotýká nasta-
vení právní úpravy a její aplikace. Proto naši právníci pra-
videlně školí nejen naše poradce a  poradkyně, ale také 
zpracovávají legislativní návrhy v oblasti ochrany spotře-
bitele, podílejí se na formulaci pozic České republiky při 
vytváření směrnic EU v oblasti ochrany spotřebitele a při 
jejich následné transpozici do českého práva tak, aby 
zlepšili postavení našich spotřebitelů. 

Protože jsme nezisková organizace, nemáme možnost 
získávat finanční prostředky podnikáním a  nemůžeme 
je také přijímat od některých subjektů, kde bychom ris-
kovali střet zájmů. Jsme tedy závislí nejvíce na dotacích, 
dobrovolných členských příspěvcích a  některých place-
ných službách, jako jsou školení pro podnikatelské sub-
jekty, nebo projekt GOS – Garance ochrany spotřebitele. 
Jak jsem již uvedla, jsou kraje, města i  obce, které pod-
porují naše poradny ve svých regionech, bohužel však 
ne všichni. V našem časopise najdete přehled těch, kteří 
své poradny podporují a kteří nikoliv. Nelze zapomenout 
ani na některé naše podporovatele z  řad soukromých 
subjektů. Např. díky pochopení a vstřícnosti společnosti 
BVV Brněnské veletrhy a výstavy, spol. s  r.o. se pravidel-
ně účastníme brněnských veletrhů, např. SALIMA, GO, 

koordinační a právní 
centrum – poradna Brno, 
Stará radnice, Mečová 5

Slovo předSedkyně

Poradna Sdružení obrany spotřebite-
lů – Asociace, z. s. v  Brně zajišťuje ne-
jen samotné bezplatné spotřebitelské 
poradenství, ale je také koordinačním 
centrem pro všechny ostatní bezplatné 
osobní poradny naší organizace. Máme 
v 9 krajích celkem 18 bezplatných osob-
ních poraden. Centrum jednak zajišťuje 
celý chod sdružení, zároveň také slouží 
jako jakási administrativní a právní pod-
pora ostatním poradnám, řeší např. ty 
nejsložitější případy z celé ČR a soustře-
ďuje veškeré informace o činnosti ostat-
ních poraden, které následně využívá 
v rámci fungování celé organizace.

V ochraně spotřebitele jsme volně navá-
zali na odkaz organizace, jíž jsme dříve 
sami byli součástí jako spotřebitelská 
poradna v Brně od roku 2003 a naše po-
radna SOS – Asociace, z. s. v Brně vznikla 
v roce 2009. Vznikli jsme díky pochope-
ní a silné podpoře Jihomoravského kra-
je a města Brna. Jednalo se o podporu 
nejen finanční, ale i  osobní. Vycházeli 
a  vycházejí nám skutečně velmi vstříc, 
neboť naši práci považují za důležitou 
službu pro občany města a  kraje a  my 
jim za tuto podporu děkujeme. Od po-
čátku spolupracujeme též např. s Měst-
skou policií Brno zejména při školení 

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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REGIONTOUR, VÁNOČNÍ VELETRH a dalších, kde můžeme 
rovněž šířit osvětu o spotřebitelských právech na našem 
hojně navštěvovaném stánku. Chci poděkovat také na-
šim médiím, České televizi, Českému rozhlasu, tisku, novi-
nám a časopisům, které nám pomáhají šířit ve velké míře 
informovanost celé široké veřejnosti o  spotřebitelském 
právu a jak se v něm orientovat. Je to obrovská pomoc, za 
kterou děkujeme.

Na našich webových stránkách najdete veškeré potřebné 
informace o nás i o naší činnosti, stránky jsou velmi na-
vštěvované, sledovanost je za tento rok cca. 600 tisíc ná-
vštěv, což je příjemné a pro nás povzbuzující. Letos jsme 
představili nový vzhled našich webových stránek a bude-
me určitě pracovat na tom, aby byly ještě lepší. Najdete 
zde také naše akce, přednášky, besedy, výstupy v médiích 
a mnoho dalších informací. 

Pracujeme převážně s mladými lidmi, hlavně se studen-
ty právnických fakult, kteří u nás získávají praxi s aplikací 
zejména občanskoprávních předpisů. Zároveň mají mož-
nost poznat, jak vypadá běžný život spotřebitelů a s čím 
se také mohou v praxi potýkat. Toto spojení praxe s teorií, 
kterou studenti získávají studiem na vysoké škole, pova-
žuji za velmi dobrý přínos do budoucnosti jak jejich, tak 
celé naší společnosti. 

Já věřím v mladé lidi, poznávám je denně při naší práci. 
Poznala jsem je i při dopravní nehodě, které jsem bohu-
žel byla nezaviněně nedávno účastnicí. Obětavá a  ne-
zištná pomoc mladých lidí a  jejich odborná znalost mě 
zachránily, za což jim i na tomto místě opětovně děkuji. 
Lidé jsou v podstatě laskaví a dobří, a to nezmění ani pár 
těch, co jim to kazí.

V SOS – Asociaci, z. s. jsme jako rodina, staňte se tedy i Vy 
našimi členy, ať jsme rodinou velkou, která si navzájem 
pomáhá. Pak budeme silní a postavíme se společně a tvr-
dě všem šmejdům! My se nedáme!

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

Slovo ředITelky

Ráda bych na závěr roku zhodnotila 
naši brněnskou poradnu po personální 
stránce, poděkovala všem našim odbor-
ným právním poradcům za jejich čin-
nost a popřála jim mnoho sil do dalšího 
studia na Právnické fakultě MU v  Brně 
a  samozřejmě také plno optimismu 
a energie pro práci v naší Asociaci.

Jako každý rok, tak i  letos jsme získali 
nové posily z  řad studentů MU v  Brně, 
kteří v  závěru roku prošli obtížnou 
zkouškou a získali tak „Certifikát odbor-
ného právního poradce“.

V Brněnské poradně máme nyní 10 po-
radců, kteří radí denně našim spotřebi-
telům. Tato práce obnáší nejen znalosti 
v oblasti práva, ale také ochotu, odhod-
lání a obětavost. Proto si našich studen-
tů velmi vážíme a rádi je chválíme.

V roce 2018 jsme pro naše spotřebitele 
připravili, společně s našimi odbornými 
poradci, řadu materiálů, které jim pomá-
hají orientovat se v  základní právních 
oblastech.

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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V celorepublikové působnosti jsme poskytli, jako Sdru-
žení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s., celkem 8000 
osobních poradenství, 5000 telefonických pora-
denství a 3400 elektronických poradenství.

Připravili jsme pro naše spotřebitele 110 mediálních 
vystoupení v tisku, rozhlasu a televizi.

Organizovali jsme více než 50 besed a seminářů pro 
studenty, seniory, veřejnost a ohrožené skupiny.

Připravili jsme pro naše spotřebitele 140 článků na náš 
web a FB profil a také jsme vytvořili a současně vytiskli 
17 druhů informativních letáků s  různými spotřebi-
telskými tématy. Pro spotřebitele jsme také umístili na 
náš web 12 vzorů dopisů, které si mohou bezplatně 
stáhnout a mohou je využít např. při reklamacích, od-
stoupení od smluv apod.

V  roce 2019 jsme připravili pro naše spotřebitele pár 
důležitých novinek, jako je zřízení nové poradny v Ost-
ravě, zrušení našich poraden v Opavě, Šumperku a Vel-
kém Meziříčí.

Zároveň od ledna 2019 upravujeme otvírací dobu po-
radny v  Brně, poradenství bude poskytováno denně 
od pondělí do pátku v čase 9–16 hodin. I nadále se bu-
deme těšit na naše spotřebitele a snažit se pomoci jim 
v domáhání jejich práv.

O  všech změnách se dočtete na našich webových 
stránkách již od příštího týdne: www.asociace-sos.cz.

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala našim spotře-
bitelům, bez kterých bychom zde asi nebyli. Jme rádi, 
že nám zachováváte svoji přízeň, a že od vás často zís-
káváme zpětnou vazbu, čehož si velice vážíme, neboť 
nám to pomáhá při hodnocení naší činnosti. Věříme, že 
se na nás budete obracet i nadále v roce 2019.

Přeji vám všem, abyste ty letošní vánoční svátky prožili 
v pohodě, ve zdraví a hlavně v kruhu svých nebližších. 
Pěkné Vánoce a  mnoho štěstí, zdraví a  lásky v  celém 
roce 2019.

Ing. Gabriela Zedníčková
ředitelka SOS – Asociace, z. s.

SÍť porAden  
SoS – ASoCIACe, Z. S. plATná 
od lednA 2019 
Bezplatné osobní poradny  
ve městě:

Brno (otevřeno: pondělí–pátek, 9.00–16.00 
hod, pátek bude sloužit pro prevenci 
formou přednášek, besed a školení pro 
veřejnost a vzdělávání ve finančních 
znalostech a dalších potřebných tématech, 
také poradenství)

vyškov (otevřeno: středa 15.00–18.00 hod)

České Budějovice (otevřeno: pondělí, čtvrtek 
10.00–14.00 hod, středa 14.00–18.00 hod 
a kdykoli na objednávku)

Tábor (otevřeno: 1. a 3. úterý v měsíci  9:30–
16.00 hod)

plzeň (otevřeno: úterý 13:30–15:30 hod, 
čtvrtek 9:00–11:00 hod)

Albrechtice nad orlicí (otevřeno: pondělí–
pátek 8:00–12:00 a 14.00–16.00 hod)

Hradec králové (otevřeno: středa 14.00–
16.00 hod)

olomouc (otevřeno: každý čtvrtek 15.00–
18.00 hod, a kdykoli na tel. objednávku)

prostějov (otevřeno: každý sudý čtvrtek 
v měsíci 15.00–17.00 hod)

nový Jičín (otevřeno: středa 15.00–18.00 
hod)

Zlín (otevřeno: pondělí 10.00–15.00 hod, 
středa 10.00–15.00 hod)

Jihlava (otevřeno: každé pondělí 9.30–14.30 
hod)

Bystřice nad pernštejnem (otevřeno: každé 
pondělí 15.00–17.00 hod)

praha (otevřeno úterý a čtvrtek 16.00–18.00 
hod, středa 15.00–18.00 hod)

Hodonín (otevřeno: každou 2. a 4. středu 
v měsíci, 13.00–16.00 hod nebo na tel. 
objednávku)

ostrava (otevřeno: pondělí 15.00–18.00 hod)

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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Slovo vedouCÍHo porAdny v prAZe,  
Mgr.  ToMáŠe pAlly

Poradna Sdružení obrany spotřebitelů 
– Asociace, z. s. v Praze vznikla na konci 
roku 2013. Letos jsme tedy oslavili 5 let 
jejího fungování. Je umístěna v  paláci 
YMCA na adrese Na Poříčí 1041/12, tedy 
v samém centru Prahy, nedaleko Obec-
ního domu a velkého nákupního centra 
Palladium. S ohledem na to, že nedaleko 
se nachází stanice metra i několik zastá-
vek hromadné dopravy, najdou k  nám 
spotřebitelé cestu velmi snadno. V naší 
poradně poskytujeme zejména osobní 
spotřebitelské poradenství, ale je mož-
né se s námi v poradních hodinách spo-

jit též telefonicky. Poradní hodiny jsou určeny do odpo-
ledních hodin v  úterý, středu a  čtvrtek. Spotřebitelé též 
velmi často využívají náš poradenský e-mail praha@asoci-
ace-sos.cz. Chod poradny zajišťují vždy dva studenti práv, 
kteří se v poradně střídají. Na činnost poradců dohlíží ve-
doucí poradny, s nímž mají poradci možnost konzultovat 
složitější případy. 

Jsem velmi rád, že se nám dlouhodobě daří mít v porad-
ně poradce, kteří jsou pro práci pro spotřebitele opravdu 
zapáleni a  spotřebitelé si je chválí. Zavedli jsme systém, 
kdy odcházející poradce za sebe doporučí konkrétního 
kolegu, takže do poradny přichází nový poradce již po-
učen o tom, co práce poradce obnáší a my máme naopak 
jistotu, že o tuto práci má opravdu zájem. Úroveň znalostí 
spotřebitelského práva nově příchozích poradců je na po-
měrně slušné úrovni, přesto kontakt s praxí před ně staví 
mnohé výzvy. V jejich zvládání jim pomáhá jak absolvová-
ní našeho školení pro poradce, tak také konzultace s ve-
doucím poradny.

I  v  roce 2018 jsme pomohli mnoha spotřebitelům vyře-
šit jejich spotřebitelské problémy. Ať už šlo o nákupy na 
internetu, smlouvy uzavřené na různých předváděcích 
akcích, problémy s  reklamacemi zájezdu či spotřebního 
zboží, vždy jsme se snažili o poskytnutí maximálně efek-
tivní pomoci spotřebiteli. Samozřejmě ne vždy bylo mož-
no docílit odstoupení od smlouvy, vrácení peněz, či jiného 
spotřebitelem požadovaného nároku. Avšak i tehdy, když 
spotřebitele vyslechneme a  vysvětlíme mu, v  čem tkví 
zádrhel při řešení jeho situace, jsou spotřebitelé mnohdy 
vděční, že s nimi jejich problém někdo odborně probral. 
U  mnoha spotřebitelů jsme však úspěšní byli a  obdrželi 
jsme mnoho pochval a děkovných zpráv, což nás samo-
zřejmě motivuje do další práce.

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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Slovo vedouCÍ JIHoMorAvSkÉHo 
krAJe A porAdny ve vyŠkově,  
Mgr.  MArIe TurkovÉ

Poradna Sdružení obrany spotřebitelů ve městě Vyškov 
pomáhá řešit problémy, se kterými se spotřebitelé setká-
vají již od roku 2013.

Každoročně nejvíce potíží se objevuje při změně dodava-
telů energií. Ve Vyškově a  jeho okolí je podomní prodej 
zakázán, ale přesto se podomní prodejci neustále snaží 
o  přízeň spotřebitelů. Naše poradna také pomáhá řešit 
různé problémy při uplatňování reklamací. V rámci osob-
ního i  telefonického poradenství jsme v  letošním roce 
2018 pomáhali ve 310 případech.

Organizujeme také osvětovou činnost a to formou před-
nášek na středních školách a  také v  klubech seniorů ve 
Vyškově.

Musím však konstatovat, že v rámci osvěty jsou naši obča-
né už velmi pozorní a obezřetní proti různým praktikám 
prodejců.

Mgr. Marie Turková 
vedoucí poraden SOS – Asociace, z. s. pro Jihomoravský kraj 

SOS – Asociace, z. s., osobní poradna Vyškov

Jediné, co nás mrzí, je fakt, že ačkoliv po-
čty spotřebitelů, kteří se na naši porad-
nu obracejí, nejsou vůbec malé, hlavní 
město Praha není ochotno naši činnost 
jakkoliv podpořit, přestože poskytuje-
me zdarma službu jejím občanům. Uvi-
díme, zda se to s novým vedením města 

změní. Každopádně dokud to bude možné, budeme i na-
dále v  Praze působit a  pomáhat spotřebitelům jako do-
posud. Věřím, že nám spotřebitelé i v roce 2019 zachovají 
svoji přízeň.

Mgr. Tomáš Palla
vedoucí poraden SOS – Asociace, z. s. pro kraj Praha

SOS – Asociace, z.s., osobní poradna Praha

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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Slovo vedouCÍHo královÉHrAdeCkÉHo 
krAJe A porAdny v HrAdCI královÉ 
A AlBreCHTICÍCH nAd orlICÍ,  
I ng.  JoSeFA ČernÉHo

Poradny pro spotřebitele v  Královéhra-
deckém kraji, sídlící v  Hradci Králové 
a Albrechticích, patří mezi nejstarší vů-
bec.

Dříve fungovaly pod hlavičkou SOS, 
nyní jako SOS – Asociace, z. s. A za tu 
dobu si získaly mnoho stálých přízniv-
ců, kteří mají uložená čísla telefonů i e-
-mailové adresy, které jednak využívají 
opakovaně sami a  rovněž je předávají 
dál. Jako všechny poradny odpovídáme 
na dotazy telefonické, e-mailové, osob-
ní i  písemné a  kromě toho máme už 8 
roků pravidelnou a velmi poslouchanou 
každodenní relaci v  Českém rozhlase 
Hradec Králové a  Pardubice vysílanou 
dříve pod názvem „Dobrá rada“, nyní 
„Ptáme se za vás“, kam spotřebitelé po-
sílají své dotazy. Pořad se předtáčí vždy 
na 1 měsíc dopředu, přičemž každý den 
je vysílán 1 dotaz a zároveň i odpověď 

na něj. Tazatelům odpovídám samozřejmě okamžitě, tak-
že relace slouží spíše jako poučení pro ostatní. 

Dále je možno nás slyšet jednou měsíčně v živě vysílaném 
pořadu Kontakt, který přenášejí všechny regionální sta-
nice. Podle zájmu pořádáme besedy se seniory, studenty 
středních škol i širokou veřejnost. Každou takovou bese-
du vždy končím slovy: 

„závěrem vám všem přeji, abyste ty naše rady nikdy nepo-
třebovali“ a  totéž tedy přeji i  všem čtenářům tohoto ča-
sopisu. Klidné a pohodové prožití vánočních svátků přeje 
všem,

Ing. Josef Černý
vedoucí poraden SOS – Asociace, z. s.  

pro Královéhradecký kraj 
SOS – Asociace, z. s., osobní poradna Hradec Králové 

a Albrechtice nad Orlicí
Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

net, po telefonu nebo mimo obchodní prostory 
a snaží se tuto lhůtu stihnout. Nejčastější chybou 
tedy je, že lidé neřeší problém hned. Další čas-
tou chybou je, že lidé si smlouvy, které podepi-
sují, pořádně nepřečtou ihned, a že se často bojí 
zeptat podnikatele, co všechno smlouva obnáší 
apod. Proto bych chtěla touto cestou všem po-
radit, ať už nakupujete zboží, anebo měníte do-
davatele energie, pořádně si přečtěte smlouvu 
i  s  obchodními podmínkami. Máte na všechno 
čas, nikdo po vás nemůže chtít, abyste uzavřeli 
smlouvu pod tlakem. Pokud nebudete čemuko-
liv ve smlouvě či obchodních podmínkách ro-
zumět, ptejte se! Ptát se můžete podnikatele, se 
kterým smlouvu uzavíráte, nebo zavolejte k nám 
a my se vám budeme snažit vše vysvětlit. Je lep-
ší takto problémům předcházet než je řešit až ex 
post. A pokud by se přeci jen nějaký problém vy-
skytl, neodkládejte jeho řešení, obraťte se na nás 
ihned, jak se o problému dozvíte. 

Jak se na vás spotřebitelé mohou 
obrátit?

Nejsnazší a nejrychlejší možností, je nám zavolat 
na telefonní číslo 542 210 549, na kterém vám 
rádi poradíme každý všední den od 9 do 18 ho-
din. 

Ne každý případ se však dá řešit po telefonu, další 
možností je naše elektronická poradna na e-mai-
lu poradna@asociace-sos.cz. Elektronická porad-
na je hlavně pro ty, co nemají poblíž žádnou naši 
osobní poradnu, nejlepší je do emailu s dotazem 
naskenovat i písemnosti související s případem. 

Nejlepší možností je právě osobní poradna, kam 
můžete vzít všechny smlouvy, dopisy a jiné ma-
teriály k  vašemu případu a  můžeme se na to 
společně podívat a  vyřešit. Seznam osobních 
poraden najdete na našich webových stránkách: 
https://www.asociace-sos.cz/osobni-poradenst-
vi/. 

Komu bys práci v SOS – Asociaci, 
z. s. doporučila? Jaké jsou potřeba 
dovednosti?

Práci bych doporučila všem studentům práv od 
druhého ročníku, kteří rádi pracují s lidmi a mají 
chuť pomáhat. Žádné speciální dovednosti po-
třeba nejsou, krom ochoty, týmové ducha a mi-
lého vystupování. Každý nový poradce musí nej-
prve projít odborným školením, kde se naučí vše 
potřebné. Toto školení je zakončené testem a až 
po jeho úspěšném složení může poradce samo-
statně radit. 

Jaké máš plány po škole?

Kromě spotřebitelského práva je mým, dá se 
říct koníčkem, trestní právo, takže mě to velmi 
láká na státní zastupitelství. Ovšem míst je málo 
a konkurence je velká, takže budu doufat, že by 
si mě třeba chtěli v  SOS – Asociaci, z. s. nechat 
i chvíli po škole, kdyby to nevyšlo. 

Na dotazy odpovídala: 
   Barbora Mitášová

odborný právní poradce
SOS – Asociace, z. s.

Dotazy pokládala: Tereza Kleinerová
Marketingové oddělení

SOS – Asociace, z. s.

Osobní 
poradenství

Telefonické 
poradenství

Elektronické 
poradenství
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Slovo vedouCÍHo MorAvSkoSleZSkÉHo 
krAJe A porAdny v novÉM JIČÍně,  
Mgr.  et  Mgr.  MIl AnA koplÍk A

Vážení přátelé – „spotřebitelé“…

Je zde opět konec roku, což vede jako 
vždy k  jistému bilancování a  hodnoce-
ní. Alespoň za část Moravskoslezského 
kraje mohu s  jistým uspokojením říci, 
že stoupá obecné právní povědomí 
o  právech spotřebitele a  o  právních 
mantinelech prodejců a  poskytovatelů 
služeb. Tento trend je sice pozvolný, ale 
nadějný a  velmi žádoucí. Další dobrou 
zprávou je, že otevíráme naši novou po-
radnu v Ostravě poblíž Ústředního auto-
busového nádraží (i  vlakového nádraží 
Ostrava-střed), téměř naproti Krajského 
úřadu na adrese: Třída 28. října č. 148 
v přízemí budovy Sboru Církve bratrské. 
V  prvním pololetí bude otevřeno vždy 
v pondělí od 15:00 do 18:00. V případě 
potřeby může být od pololetí otevřeno 
i ve čtvrtky v tutéž dobu, o čem vás bu-
deme případně včas informovat.

Rád bych také připomněl, že je opět již 

v  plném proudu doba adventních a  vánočních nákupů, 
na něž ihned navazují povánoční a zimní výprodeje. Je to 
jakýsi festival nás spotřebitelů a sezóna stánkových pro-
dejů i různých obchodních akcí a atrakcí. Je tedy na mís-
tě připomenout i  jistou zvýšenou bdělost, abychom tak 
maximálně předešli lednovým reklamacím a s nimi spo-
jeným nepříjemnostem. Kontroly příslušných institucí, 
především ČOI i letos varují před mnohými pochybeními 
prodejců v rámci zvýšeného prodeje právě kolem vánoc. 
Zde vám mohu jen popřát vždy tu správnou volbu při ná-
kupech, trpělivou bdělost při všem tom shonu a mumraji 
a co možná nejméně reklamací v nejširším slova smyslu. 
A pokud už ony reklamace nastanou, tak ať jsou bez kom-
plikací. Pokud však tomu tak v některých případech přece 
jen nebude, pak se opět s důvěrou obraťte na nás, jak jste 
ostatně již zvyklí. Za tuto vaši důvěru vám mohu jen se 
zadostiučiněním poděkovat.

A  protože jsem rybář, dovolím si pod čarou poskytnout 
jednu příhodnou radu pro řadu spotřebitelů. Řada dob-
rých lidí s těmi nejlepšími úmysly vytvořila novodobý vá-
noční rituál. Koupí dětem do vany živou rybu, nejčastěji 
milého dobrácky vyhlížejícího kapříka. O štědré noci či na 
Boží hod (25. 12.) pak jde i s dětmi kapra vypustit, aby tak 
byl symbolicky ušetřen život a  darována svoboda. To je 
velmi hezké. Avšak kapry, chovné to rybniční ryby, není 
radno vypouštět do potravy prostých řek. Je to podobné 
jako vypustit slona, který potřebuje kolem metráku rost-
linné stravy denně, uprostřed pouště. Kapr pak dlouho 
umírá hlady. Již při nákupu je oslabený hladem po výlo-
vu, aby pak při gastronomické úpravě nebil cítit bahnem. 
Také je dobré, při vypouštění kapra do vhodných nevy-
puštěných rybníků, manipulovat s rybou pomocí mokré-
ho ručníku a nesahat na něj suchou rukou či suchou hrub-
ší látkou, neb by došlo k sedření ochranného slizu a ryba 
by se mohla na těchto neviditelných odřeninách nakazit 
například zhoubnými plísněmi. Ryby jako je pstruh, je na-

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák
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opak dobré vypouštět do potoků a řek, 
nikoliv do rybníků, které ale mají statut 
pstruhových vod, tedy spíše na horních 
tocích blíže prameni. 

Požehnané – tedy pokojné a vlídné vá-
noce a požehnaný – tedy úspěšný a ne-

jen spotřebitelsky bezpečný rok 2019! 

Mgr. et Mgr. Milan Koplík
vedoucí poraden SOS – Asociace, z. s.  

pro Moravskoslezský kraj
SOS – Asociace, z. s., osobní poradna Nový Jičín  

a nově od roku 2019 i Ostrava

Již čtvrtým rokem působí poradna SOS 
– Asociace, z. s. ve Zlíně a docela rychle 
se dostala do povědomí lidí, díky nej-
rychlejší poště a tou je doporučení, také 
díky naší paní předsedkyni Gertě Maza-
lové, článkům v novinách, účastmi v ži-
vém vysílání rádia ČR Brno, ČR Zlín. 

Účast v  živém vysílání je velmi přínos-
ná pro spotřebitele, jelikož pojednává 
o  palčivých tématech daného období. 
Články v  novinách mají také svůj vý-
znam a v osobní poradně, získají spotře-
bitelé odpověď na daný problém ihned.
 
Cílovou skupinou, která se obrací na 
naši poradnu, jsou lidé ve středním věku 

a senioři, kteří jsou nejvíce ohroženi a nejvíce zranitelní. 
Během našeho působení ve Zlíně, naše poradna pomohla 
tisícům spotřebitelů, kteří vždy odchází s nadějí, že se to 
povede. Ne vždy je tomu tak. Dokážeme úspěšně vyřešit 
90 % spotřebitelských problémů v oblasti dodávek ener-
gií a plynu, reklamací, atd., … těch zbývajících 10 % jsou 
případy, že spotřebitel přišel pozdě a  bohužel se už nic 
nedá dělat.

Letošní rok byl z  velké části o  smlouvách týkajících se 
aukcí, změnách dodavatelů elektřiny, plynu. V posledních 
dvou měsících je nejpalčivějším tématem, který se dotýká 
široké veřejnosti, alespoň ve Zlínském kraji zamítnuté re-
klamace i opakovaně. Je to novodobý trend obchodníků, 
kteří se zbavují zodpovědnosti za prodané zboží v zákon-
né záruční době. 

Na závěr bych chtěla poděkovat za naši zlínskou poradnu, 
že se obracíte na nás se svými problémy, že nám poskytu-
jete zpětnou vazbu, a že se podělíte se svými zkušenostmi 
v rodině, se svými přáteli, sousedy a známými. Je to jedna 
z cest, jak vyhrát v boji s nepoctivými obchodníky.  

Halina Bílková
vedoucí poraden SOS – Asociace, z. s. pro Zlínský kraj

SOS – Asociace, z. s., osobní poradna Zlín

Slovo vedouCÍ ZlÍnSkÉHo krAJe 
A porAdny ve ZlÍně,  
HAlIny BÍlkovÉ

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

PŘEDCHOZÍ STRANA



Slovo vedouCÍ JIHoČeSkÉHo krAJe 
A porAdny v ČeSkÝCH BuděJovICÍCH 
A TáBoře,  
lIBuŠe ouleHlovÉ

Naše osobní a  bezplatné poradny v  Ji-
hočeském kraji fungují v Českých Budě-
jovicích a  v Táboře. V  obou poradnách 
poskytujeme poradenství, informace, 
letáky, přednášky na odborné úrovni.

Letos jsme se zúčastnili výstav Země 
živitelka a Vzdělání a řemeslo, kde nám 
umožnilo vedení těchto výstavišť i vlast-
ní stánky, kde jsme mohli poskytovat 
poradenství přímo návštěvníkům (bližší 
informace i  fotografie z  těchto akcí na-
jdete také na našich webových strán-
kách www.asociace-sos.cz).

Současně jsme se hodně aktivně věno-
vali přednáškám a  besedám jak na vy-
sokých i  středních školách (např. Vyšší 
obchodní škola), kde jsme přednášeli 
hlavně na téma finanční gramotnosti 
studentů, jak se chránit před podvod-
nými a klamavými praktikami tzv. „šmej-

dů“ jak při podomním prodeji, telefonních nabídkách, tak 
i při internetových prodejích. Také jsme školili zákazníky 
firmy E.ON v případech nabídek energií a aukcí. Seznamo-
vali jsme naše spotřebitele s různými riziky při nákupech 
a školili jsme je v možnostech, jak se jim vyhnout.

Mimo těchto praktik se nám rozmohly také nabídky inze-
rátů v časopisech, kde se tito podvodníci zaměřují hlavně 
na nemocné a starší spotřebitele, převážně seniory a zne-
užívají jejich zdravotních potíží, je to ku příkladu nabídka 
léčivých preparátů a přístrojů na bolavé klouby, které jsou 
v  pdstatě naprosto neúčinné. Při odstoupení od kupní 
smlouvy zásadně tyto firmy nevracejí kupní cenu, jak jim 
zákon nařizuje.

Díky našim právním postupům však byli nuceni v mnoha 
případech peníze spotřebitelům navrátit. Ne vždy se však 
povede pomoci, pokud spotřebitel přijde pozdě. Vedoucí 
poraden JčK Libuše Oulehlová je také členkou Sekce kva-
lity při MPO ČR a soudní znalkyní. Tyto své odbornosti vy-
užívá rovněž ve své činnosti i v ostatních poradnách SOS 
– Asociace, z. s.

Libuše Oulehlová
vedoucí poraden SOS – Asociace, z. s. pro Jihočeský kraj

SOS – Asociace, z. s., osobní poradna České Budějovice
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Slovo vedouCÍHo oloMouCkÉHo krAJe 
A porAdny v oloMouCI, proSTěJově 
A ŠuMperku,  
Mgr.  et  Mgr.  JAnA He JTMánk A

Vážení spotřebitelé,

V  roce 2018 jsme Vám v  Olomouckém 
kraji poskytovali odborné poraden-
ství ve třech osobních poradnách, a  to 
v  Olomouci, Prostějově a  v  Šumperku. 
Těší nás Váš velký zájem o poradenství, 
a  to  zejména v  poradně v  Olomouci, 
kterou jsme na podzim roku 2017 ote-
vřeli v nových prostorách na adrese Ná-
břeží Přemyslovců 8, Olomouc (budo-
va České pojišťovny, 4. patro, kancelář 
č. 410). V uplynulém roce jsme Vám po-
skytli rady ve stovkách případů, přičemž 
nejčastěji jste se zajímali o témata aukcí 
energií a  reklamací. Zvlášť téma aukcí 
energií je v poslední době velkým pro-
blémem pro mnohé spotřebitelé, a pro-
to bohužel předpokládám, že se s tímto 
problémem budeme potýkat i  nadále. 

Jsme zde pro Vás a rádi se Vám pokusíme pomoci.

Kromě poskytování poradenství jsme však v  Olomouc-
kém kraji naši činnost rozšířili i do dalších oblastí. V říjnu 
proběhla ve spolupráci se společností Kristýn služebník 
s.r.o. přednáška na téma aukcí energií v  Zábřehu, dále 
jsme Vám ve spolupráci s  Univerzitou Palackého před-
nášeli téma spotřebitelského práva v  rámci kurzu této 
univerzity pro veřejnost. O obě tyto akce byl velký zájem 
a  věřím, že naše spolupráce bude pokračovat a  na tyto 
úspěšné akce navážeme.

Zejména bych chtěl poděkovat Českému rozhlasu Olo-
mouc a jmenovitě Ditě Vojnarové za dlouhodobou úspěš-
nou spolupráci. V roce 2018 jsme byli dvakrát pozváni do 
pořadu Právní poradna, kde vedoucí poraden SOS – Aso-
ciace, z. s. v Olomouckém kraji, Mgr. et Mgr. Jan Hejtmá-
nek, odpovídal posluchačům na četné dotazy. Nejprve 
jsme se v červnu věnovali tématu zájezdů, zejména jejich 
reklamací, a  poté v  říjnu výše zmíněnému tématu auk-
cí energií. Zvláště o  říjnové vysílání byl mezi posluchači 
opravdu velký zájem.

Závěrem mi, vážení spotřebitelé, dovolte, abych Vám po-
děkoval za to, že jste se na nás v roce 2018 s důvěrou ob-
raceli. I v příštím roce 2019 tu budeme pro Vás připraveni 
pomáhat Vám s Vašimi problémy.

S pozdravem a přáním hezkých Vánoc a všeho nejlepšího 
v roce 2019,

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek
vedoucí poraden SOS – Asociace, z. s. pro Olomoucký kraj

SOS – Asociace, z. s., osobní poradna Olomouc

Znáte svá práva?
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SMlouvy 
O DODÁVKÁCH ENERGIÍ
Smlouvy o dodávkách energií jsou zpravidla jedny z nejkomplikovanějších smluv, které spotřebitelé 
uzavírají. Ale vzhledem k jejich důležitosti pro běžný život se jejich uzavření těžko vyhnete. V tomto 
krátkém článku se pokusím o  stručné shrnutí, co taková smlouva o  energiích vlastně je, a  hlavně 
pak na co si dát při uzavíraní pozor a jak takovou smlouvu naopak ukončit. Spotřebitelé často vzda-
jí snahu o pochopení smluv o energiích vzhledem k tomu, jak obtížně jsou formulované a dlouhé. 
A tak se stává, že si takovou smlouvu ani nepřečtou, a tak často nevědí ani to, na jak dlouho ji uza-
vřeli. Z tohoto důvodu se lidé často dostávají do problémů, kterým se dalo předejít, a mohou být 
potom nuceni platit vysoké smluvní pokuty.

Spotřebitelé nejčastěji uzavírají smlouvy o sdruže-
ných dodávkách plynu nebo elektřiny, nebo pří-
padně obou těchto komodit dle jedné smlouvy. 
Zjednodušeně řečeno předmětem smlouvy o do-
dávkách energií je vždy na základě sjednaných 
podmínek povinnost dodavatele dodat sjednané 
množství elektřiny či plynu zákazníkovi do určité-
ho odběrného místa. Dále mezi další povinnosti 
dodavatele patří zajistit dopravu dané komodity 
do odběrného místa a  související služby, tomu 
odpovídá povinnost zákazníka uhradit dodava-
teli smluvní cenu elektřiny a  regulované ceny za 

distribuci a další služby. Celková cena, kterou jako 
zákazník uhradíte, se tedy skládá z  regulované 
a  neregulované složky, jako zákazník tedy platí-
te kromě ceny za skutečně odebranou elektřinu 
nebo plyn i  poplatky spojené s  dodávkou dané 
komodity. Regulovanou část ceny neurčuje sám 
dodavatel, ale stanovuje ji Energetický regulační 
úřad. Například v  případě elektřiny poplatek za 
distribuci tvoří až jednu třetinu ceny.

Nejčastějším předmětem sporu, se kterým se v na-
šich poradnách setkáváme, je změna dodavatele 
energie. Zvláště nepříjemná je změna dodava-
tele, ke které byli spotřebitelé přemluveni podo-
mním prodejcem. Je zde třeba, stejně jako vždy, 
zdůraznit, ať spotřebitel navrhovanou smlouvu 
pozorně přečte a  zejména ať takovou smlouvu 
nepodepisuje na místě, ale ať si vždycky nechá 
čas na rozmyšlenou. Podobní obchodník totiž 
často naslibuje spotřebiteli věci naprosto odlišné 
od podepsané smlouvy. Stejně tak je doporuče-
no těmto podomním prodejcům nepodepisovat 
ani žádné jiné dokumenty, které jsou spotřebite-
li předloženy, neboť z  těchto dokumentů, ačkoli 
o  nich prodejce tvrdí, že jsou právně nezávazné, 
se často může vyklubat samotná nová smlouva či 
plná moc k  jednání za spotřebitele při výpovědi 
stávající a  uzavření nové smlouvy o  dodávkách. 

13

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

PŘEDCHOZÍ STRANA

SOSák

DALŠÍ STRANA



14

Spotřebitel v  tomto případě již v  podstatě nemá 
jak prokázat, že mu prodejce tvrdil něco jiného, 
protože jeho podpis na smlouvě stvrzuje to, že byl 
se smlouvou obeznámen.

Pokud přesto takovou chybu spotřebitel udělá 
a  smlouvu o  dodávkách energie bez náležité-
ho rozmyslu podepíše, zákon ho naštěstí chrání 
a  dává mu možnost se z  takové smlouvy vyvá-
zat. Od smlouvy uzavřené distančním způsobem, 
nebo uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory, 
lze podle občanského zákoníku odstoupit bez ja-
kékoliv sankce do 14 dnů. V  případě, že 
spotřebitel podepsal podomnímu 
prodejci také plnou moc k  za-
jištění změny dodavatele, 
doporučujeme též tuto 
plnou moc odvolat, 
protože jinak ji může 
prodejce znovu po-
užít a  uzavřít další 
smlouvu o  dodáv-
kách, což může při-
nést další problémy. 
Pokud odstoupit od 
smlouvy ve výše uve-
dené lhůtě nestihne-
te, energetický zákon 
(zákon č. 458/2000 Sb. 
v  aktuálním znění) umož-
ňuje zákazníkům, kteří jsou 
v  postavení spotřebitele vypo-
vědět smlouvu o  dodávce energií, 
která byla uzavřena distančním způsobem 
nebo mimo obchodní prostory do patnáctého 
dne od samotného zahájení dodávek elektřiny 
nebo plynu. Jedná se o ustanovení § 11a odst. 3 
energetického zákona. K  tomu je třeba upozor-
nit, že toto právo má spotřebitel po celou dobu 
od uzavření smlouvy až do patnáctého dne od 
zahájení dodávek dané komodity, nikoliv až ode 
dne zahájení dodávek, jak to nesmyslně prosa-
zovaly určité subjekty. Je třeba zdůraznit také to, 
že pokud spotřebitel stihne v této lhůtě smlouvu 
vypovědět, tak dodavatel nemůže po spotřebite-

li požadovat z důvodu výpovědí smlouvy žádnou 
smluvní pokutu. Pokud už však byly dodávky po-
dle dané smlouvy zahájeny, bude mít samozřejmě 
dodavatel právo na úhradu těchto dodávek.

Další trikem, které společnosti do smluv o  do-
dávkách energií často vkládají, je automatické 
prodlužování smlouvy uzavřené na dobu určitou. 
Spotřebitel si často není vědom, do kdy je daná 
smlouva uzavřena a pak je často nepříjemně pře-
kvapen tím, že smlouva byla prodloužena. Pokud 
s  tím spotřebitel nesouhlasí, doporučujeme, aby 

dodavatele informoval o  tom, že s  auto-
matickým prodloužením nesou-

hlasí. Pokud by dodavatel ně-
jak komplikoval oznámení 

spotřebitele o  tom, že si 
nepřeje automatické 

prodlužování smlou-
vy, jednalo by se vel-
mi pravděpodobně 
o nepřiměřené ujed-
nání v  neprospěch 
spotřebitele podle 
ustanovení §  1813 
zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, 
a  nemělo by k  němu 

být přihlíženo.

Další možností, kdy můžete 
odstoupit od smlouvy o dodáv-

ce energií, je při zvýšení neregulova-
ných složek cen energií dodavatelem, popř. 

v případě změny jiných smluvních podmínek. Toto 
právo upravuje ustanovení § 11a odst. 5 energe-
tického zákona. Pokud dodavatel o  zvýšení ceny 
či o změně podmínek řádně informuje zákazníka 
nejpozději 30 dní před jejich účinností a poučí jej 
o právu na odstoupení od smlouvy, může spotře-
bitel odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den 
přede dnem účinnosti změny. O změně musíte být 
dodavatelem informováni individuálně, nestačí 
tedy například vyvěšení na internetových strán-
kách. Naopak pokud dodavatel spotřebitele řádně 
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neinformuje, tak má spotřebitel právo odstoupit 
od smlouvy bez uvedení důvodu do tří měsíců od 
data zvýšení ceny či účinnosti změn smluvních 
podmínek. 

Pokud se rozhodnete přejít k  jinému dodavate-
li, můžete samozřejmě sami vypovědět stávající 
smlouvu a  uzavřít novou smlouvu s  jiným doda-
vatelem. V  případě výpovědi smlouvy uzavřené 
na dobu určitou je však třeba pamatovat na to, že 
ve smlouvách bývají pro případ jejich předčasné-
ho ukončení sjednávány smluvní pokuty, proto je 
třeba si před samotnou výpovědí smlouvu řádně 
prostudovat, aby se změna dodavatele spotřebite-
li skutečně vyplatila. Je tedy třeba smluvně zajistit, 
aby dodávky podle nové smlouvy byly zahájeny 
tak, aby navazovaly na řádné ukončení stávající 
smlouvy. Mnohdy se tak stává, že nově uzavřená 
smlouva nabývá účinnosti třeba až za půl roku či 
za delší dobu od jejího podpisu, a to právě proto, 
že dřívější účinnost přechodu k novému dodava-
teli by znamenala uplatnění smluvních sankcí od 
stávajícího dodavatele. Tomu je tedy třeba věno-
vat náležitou pozornost.

Většina lidí volí při změně dodavatele pohodlnější 
postup, který spočívá v udělení plné moci novému 
dodavateli, který se zároveň postará o zastoupení 
spotřebitele pro zajištění výpovědi u současného 
dodavatele. I  tento postup má ovšem svá úskalí, 
a to právě pro výše popsané nastavení smluvních 
sankcí. Již několikrát jsme řešili případy, kdy nový 
dodavatel jako zástupce zákazníka při výpovědi 
jeho jménem nedodržel závazek dodržet sjedna-
nou dobu určitou dle smlouvy u stávajícího doda-
vatele a  spotřebiteli pak vznikla povinnost platit 
stávajícímu dodavateli smluvní pokutu. Stojí pak 
mnohdy velké úsilí přesvědčit nového dodavatele, 
který udělal chybu, aby Vám ji kompenzoval, nebo 
Vás alespoň přepustil zpátky k  dosavadnímu do-
davateli. Nový dodavatel totiž mnohdy argumen-
tuje tím, že žádnou chybu neudělal, protože od za-
stoupeného zákazníka nedostal pokyn k ukončení 
stávající smlouvy až se skončením sjednané doby 
určité, takže prostě vypověděl smlouvu tak rychle, 

jak to bylo možné, bez ohledu na smluvní sankce. 
Nový dodavatel má samozřejmě zájem na zaháje-
ní dodávek dle své smlouvy co nejrychleji, takže 
nelze automaticky očekávat, že bude sám od sebe 
posouvat zahájení dodávek dle nové smlouvy jen 
proto, aby zákazníka uchránil od smluvních sankcí 
od stávajícího dodavatele. Je tedy třeba si s ním ta-
kový závazek k zajištění „bezsankčního“ přechodu 
sjednat. 

V  případných sporech o  splnění povinností ze 
smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo dis-
tribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, je 
možné se obrátit na Energetický regulační úřad, 
který podobné spory může řešit. 

Pokud vše půjde dobře, bude stávající smlouva 
ukončena k datu sjednané doby určité a k jinému 
dodavateli pak na základě nové smlouvy přejde-
te bez uplatnění smluvní sankce. Výpovědní doba 
u smlouvy na dobu neurčitou je ze zákona maxi-
málně tři měsíce, pokud máte ve smlouvě uvede-
nou delší dobu, zkracuje se právě na tři měsíce. Při 
výpovědi smlouvy na dobu neurčitou se smluvní 
sankce neuplatňují. Po uplynutí výpovědní doby 
tedy nabude účinnosti nová smlouva o  dodáv-
kách a  začnete tak odebírat energie od nového 
dodavatele, o  přesném datu byste měli vždy být 
informováni. 

Spotřebitelům lze tedy doporučit, aby si vždy po-
zorně přečetli návrh nové smlouvy a zamysleli se 
nad jejími výhodami, nevýhodami a možnými dů-
sledky jejího uzavření. V případě nejasností je vždy 
možno obrátit se na naší organizaci, kde s  Vámi 
naši poradci vždy situaci proberou a pokusí se pro 
Vás nalézt nejlepší řešení situace. 

Martin Časta
odborný právní poradce SOS – Asociace, z. s.

Osobní poradna Praha

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!SOSák

PŘEDCHOZÍ STRANA

SOSák

DALŠÍ STRANA



16

nákup dárků

Kupní smlouva

Koupě je v  Občanském zákoníku upravena v  §2079 – 
2183. Kromě obecně známých informací (jako například 
samotná definice kupní smlouvy) jsou zde obsažena i vel-
mi důležitá ustanovení, s  kterými mnoho spotřebitelů 
není dostatečně seznámeno, a přitom právě ona jsou zá-
kladem pro dovolání se svých práv. 

práva z vadného plnění, záruKa za jaKost

Mezi taková nejdůležitější práva patří práva z vadného pl-
nění a záruka za jakost, protože nikdo nechce nadělovat 
rozbité dárky či takové dárky, které nic nevydrží. Tohoto 
práva se spotřebitel ani nemůže vzdát, a  to dle §1812 
odst. 2 Občanského zákoníku, který patří do speciální 
úpravy určené na ochranu spotřebitele jako slabší smluv-
ní strany. Proto se k ujednání, ve kterém by se spotřebitel 
vzdal svých práv z vadného plnění či záruky za jakost, ne-
přihlíží.

potřebné doKlady pro reKlamaci

Vyskytne-li se tedy nějaká vada a budeme chtít věc rekla-
movat, je u kupní smlouvy vždy velmi důležité si uschovat 
doklad o koupi (účtenku, výpis z účtu platilo-li se kartou 
atd.) a případně také záruční list. Naopak není povinností 
spotřebitele si uschovat i původní obal či originální visač-
ku, jak někteří prodejci nesprávně uvádějí.

záruční doba

U spotřebního zboží je zákonná záruční doba dvacet čty-
ři měsíců ode dne, kdy bylo zboží převzato od prodejce, 
a to dle §2165 Občanského zákoníku. U použitého zboží 
může být tato doba smluvně zkrácena až na dvanáct mě-
síců. Díky §2161 odst. 2 Občanského zákoníku se před-
pokládá, že věc byla vadná již při převzetí, pokud se vada 
projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí. Je potom tedy 
na straně prodejce, aby prokázal, že vada zde při převzetí 
nebyla. Na druhou stranu se nároky spotřebitele z vady 
vyskytnuvší se v  době prvních šesti měsíců od převzetí 
věci a ve zbytku záruční doby nijak neliší. Tím se úprava 
v aktuálně účinném Občanském zákoníku liší od dřívější 
úpravy ve starém Občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 
Sb. ve znění pozdějších předpisů), jež platil do konce roku 
2013. Spotřebitel tak dnes má po celou záruční dobu prá-
vo na opravu věci, popř. na výměnu věci či její součásti, 
pokud to není vzhledem k  povaze vady nepřiměřené. 
Není-li oprava či výměna věci možná, může spotřebitel 
odstoupit od smlouvy a  požadovat vrácení kupní ceny. 
Spotřebitel též může jako nárok z vady věci uplatnit vždy 
právo na slevu z kupní ceny.

použité věci

Pokud jako dárek kupujete věc použitou, tak u  ní platí 
stejné nároky, jako u  věci nové, ale může zde být sjed-
nána kratší záruční doba, která však musí činit nejméně 
dvanáct měsíců. Je tedy třeba se nenechat oklamat pro-

Blíží se Vánoce, a tak velká část lidí shání dárky pro své blízké. Ať už ovšem nakupujeme dárky v obchodech nebo přes 
internet, musíme si počínat velmi obezřetně, abychom nepřišli zbytečně o peníze. Je tedy dobré znát základní informace 
o našich právech a povinnostech z kupních smluv, kterých se před Vánoci uzavře nespočetné množství.
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hlášeními prodejce, že na použitou věc se reklamace ne-
vztahuje. Nelze ovšem reklamovat vadu, pro kterou byla 
sjednána nižší cena, ani vadu odpovídající míře používá-
ní či opotřebení, kterou použitá věc měla již při převzetí 
kupujícím. Zároveň nemůžeme požadovat výměnu věci, 
ale lze požadovat slevu z kupní ceny a nárok na opravu 
či odstoupení od smlouvy za splnění podmínek v §2169 
Občanského zákoníku. 

odstoupení od smlouvy

Nejvyhledávanějším způsobem řešení při výskytu problé-
mů s nakoupenými dárky, je potom odstoupení od smlou-
vy. Toto jednání je jednostranné a stává se účinným dnem 
doručení druhé straně. Jako doručené se považuje i od-
stoupení, které druhá strana odmítne převzít. Možnost 
odstoupit od smlouvy je ovšem v §2001 Občanského zá-
koníku upravena tak, že od smlouvy lze odstoupit pouze, 
stanoví-li tak zákon (např. jako nárok z reklamace), nebo 
ujednají-li si to strany. Proto, pokud to nebylo výslovně 
ujednáno s  prodávajícím, lze odstoupit od smlouvy bez 
udání důvodu a bez sankcí jen velmi zřídka. Např. v pří-
padě kamenných prodejen není ze zákona dána možnost 
si nákup jen tak do určité lhůty rozmyslet. Umožňuje-li 
to konkrétní prodejce, je takové odstoupení od smlouvy 
možné pouze na základě smluvního ujednání (typicky 
v rámci obchodních podmínek). 

náKupy přes internet

Naproti tomu v případech, kdy spotřebitel uzavírá smlou-
vy mimo obchodní prostory či distanční smlouvy, je záko-
nem stanovena zákonná lhůta na odstoupení od smlouvy 
bez uvedení důvodů a  bez jakékoliv sankce. Distanční 
smlouvy jsou v  dnešní době velmi populárním způso-
bem, jak rychle z pohodlí domova sehnat všechny vánoč-
ní dárky. Zařizujeme-li své nákupy přes internet, je tedy 
dobré znát lhůty a průběh takového odstoupení.

Spotřebitel zde má ze zákona právo odstoupit od smlou-
vy do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, jedná-li se 
o  kupní smlouvu. Navíc, pokud o  tom spotřebitel nebyl 
řádné poučen, může spotřebitel od smlouvy odstou-
pit do jednoho roku a  čtrnácti dnů. To vše je upraveno 
v  §1829 Občanského zákoníku. Po takovém odstoupení 
musí podle §1831 Občanského zákoníku spotřebitel vrá-
tit podnikateli zboží do čtrnácti dnů od odstoupení od 
smlouvy a podnikatel je dle §1832 Občanského zákoníku 
povinen ve stejné lhůtě vrátit spotřebiteli přijaté peněžní 
prostředky, avšak nemusí tak učinit dříve, než mu spotře-
bitel zboží předá nebo prokáže jeho odeslání.

Občanský zákoník dále obsahuje výčet případů, kdy takto 
od smlouvy odstoupit nelze, a to ve svém §1837. Jedná se 
například o:

• zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele
• zboží podléhající rychlé zkáze
• zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačový 

program s porušeným původním obalem
• noviny, periodika nebo časopisy
• ubytování, doprava, stravování nebo využití volného 

času na určitý termín

závěr

V tomto článku jsem chtěla poukázat na ty nejzákladnější 
informace, na které bychom všichni měli pamatovat při 
zařizování našich Vánoc. Ušetříme si tím určitě hodně 

starostí a budeme si moci vychutnat tyto svátky s větším 
klidem na duši. Pokud by Vás ovšem přeci jenom zastihl 
komplikovanější problém v průběhu Vašich nákupů, ne-
váhejte a obraťte se na naši poradnu.

Veselé Vánoce

Dominika Bilanská
odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z. s.

Osobní poradna Praha
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Co vše musíte splnit, abyste při případném 
povánočním vracení dárků v obchodě uspěli 
(na co máte právo, na co, musíte mít originál 
obal apod.)? Jak je to s oblečením, jak s elek-
tronikou, hračkami apod. (= jaké jsou rozdí-
ly; třeba že prádlo nesmí být nošené apod.)? 

Jiná pravidla platí pro e-shopy či jiné for-
my tzv. distančně uzavřených smluv) a jiná 
platí pro kamenné obchody. V  případě, že 
jsou dárky zakoupeny v kamenném obchodě, 
nemá spotřebitel zákonné právo na odstou-
pení od smlouvy bez udání důvodu. Prodejce 
v tomto případě tuto povinnost vůbec nemá, 
je to jen jeho dobrá vůle, jestli vyhoví zákaz-
níkovi, který chce nevhodný dárek vrátit. Lze 
pouze reklamovat dárek, který by vykazoval 

vady. V případě nákupu z e-shopu je nutné dá-
vat si pozor na zmeškání lhůty pro odstoupení 
od smlouvy. Ta je 14 denní a začíná běžet již 
ode dne převzetí zboží, tzn. pokud dárky na-
kupují spotřebitelé již v listopadu a nechávají 
je doma, snadno tuto lhůtu zmeškají a zboží 
již nemohou vrátit. Pokud lhůtu k vrácení zbo-
ží stihnou, pak je možné odstoupit i bez udání 
důvodů.

Poštovné na vrácení zboží hradí spotřebitel, 
prodejce je však povinen vrátit spotřebiteli 
kupní cenu zboží včetně nákladů na dodání 
(od podnikatele ke spotřebiteli), avšak jen do 
výše ceny nejlevnějšího způsobu dodání, kte-
ré podnikatel nabízí.

kamenné obchody s oblečením často umož-
ňují nad rámec zákona zboží vrátit. v tako-
vém případě však okolnost vrácení upravu-
jí jejich vlastní obchodní podmínky, můžou 
tedy požadovat nejen originální štítky, ale 
i  originální krabici, zboží musí být nepo-
škozené, nenošené, rozbité (např. hračky) 
mohou požadovat účtenku aj. podmín-
ky. doporučujeme si ji uschovat pro lehčí 
a jednodušší reklamaci. Jinak musí jen pro-
kazatelným způsobem doložit, že skutečně 
v  tomto obchodě nebo e-shopu zboží za-
koupil, např. platil kartou, tak výpis z účtu 
nebo svědek. Zboží se však samozřejmě musí 

n e J Č A S T ě J Š Í  d o T A Z y 
p ř I  vá n o Č n Í  k o u p I  Z B o Ž Í
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vracet nepoškozené, spotřebitel odpovídá za 
snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsled-
ku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nut-
né s ním nakládat s ohledem na jeho povahu 
a  vlastnosti, takže nedoporučujeme zkoušet 
řezat novým nožem plechovky apod., jen aby 
si spotřebitel zkusil, zda to jde.

Ze zákonného práva na odstoupení do 14 dnů 
v případě koupě z e-shopu (§1829 odst. 1 OZ) 
však platí i určité výjimky. Jedna z nich se týká 
například zboží v uzavřeném obalu, které spo-
třebitel z obalu vyňal a zboží, které z hygienic-
kých důvodů nelze vrátit (např. spodní prádlo, 
apod.). Stejně tak právo na odstoupení spotře-
bitel nemá v  případě audio a  videonahrávek 
či počítačových programů (např. počítačová 
hra) pokud spotřebitel porušil jejich originální 
obal. 

Jak se před Vánocemi aktivizují lichváři 
s nejrůznějšími nabídkami půjček, jak je roz-
poznat a  když už jsem některému „naletěl“, 
co můžu udělat proto, abych škody a problé-
my minimalizoval? 

Nakupování vánočních dárků na úvěr je velmi 
rizikové. Úvěrové společnosti lákají spotřebi-
tele na „výhodné půjčky bez záruky a  ihned“ 
se slogany jako „Dopřejte si bohaté Vánoce“ 
atp. Touto reklamou svádí spotřebitele ke 
zbytečnému zadlužování, které může vést do 
dluhové pasti. Proto je nutné si položit otázku, 
když úvěr, tak kde a jak. Rozhodně nedoporu-
čujeme přijímat nabídky na ulici, v  obchod-
ních centrech, přes telefony a nabídky v tisku. 
Na rozdíl od hypoték podobně fungující úvě-
rové společnosti selhávají v řádném zjišťování 
o solventnosti spotřebitele. Pokud úvěr oprav-
du potřebujeme, tak doporučujeme si ho vzít 

u  známé a  seriozní úvěrové společnosti, ide-
álně banky, u které máte svůj soukromý účet. 
Také si musíme uvědomit, zda jsme schop-
ni úvěr splácet. V  našich poradnách se často 
setkáváme s  problémy spotřebitelů, z  nichž 
někteří přišli o zaměstnání či jiný příjem a ne-
zvládají dodržovat splátky, následují sankce, 
dluhy se navyšují a  spotřebitelé se dostávají 
do problémů a hrozí jim soud a exekuce. Před 
podpisem smlouvy je dobře si spočítat, kolik 
si půjčuji a kolik navíc musím vrátit (připočítat 
RPSN, skryté poplatky, smluvní pokuty a také 
možnost předání naší pohledávky někomu 
jinému apod. Prostě doporučujeme pozorně 
číst smlouvy!

Při nákupech na poslední chvíli dát pozor na 
to, zda nakupujete online přímo od prodej-
ce a  nikoliv přes zprostředkovatele (jaký je 
v tom rozdíl a na co dát pozor)? 

Tady doporučuji být velmi obezřetní. Předem 
si ověřit, od koho nakupuji, přečíst a  zkont-
rolovat si jeho obchodní podmínky, protože 
zprostředkovatel sám za nic osobně neodpo-
vídá, pouze zprostředkovává prodej. Prodejce 
bývá většinou ze zahraničí, pokud je z někte-
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rého státu EU, tak je možnost se domáhat své-
ho práva za pomoci Evropského spotřebitel-
ského centra (ESC), ovšem pokud je ze zemí 
mimo EU, tak se prakticky ničeho nedomůže. 
Velmi složité je v těchto případech pak uplat-
ňovat reklamace, event. odstoupení od kupní 
smlouvy. Těchto případů nám v  poradnách 
stále přibývá a předpokládám, že po Vánocích 
jich bude ještě více. 

S  jakými druhy zboží se vyplatí počkat na 
povánoční výprodeje a které naopak je lepší 
koupit čím dřív, tím líp?

Těžko mohu doporučovat, ale podle našich 
zkušeností je to elektronika, kde bývají velké 
slevy, a  dále podzimní vybavení. Většinou to 
spotřebitelé mají už velmi dobře zmapované.

Jak postupovat, když vám prodejce odmítá 
uznat reklamaci nebo nechce schválit od-
stoupení od pro vás nevýhodné smlouvy? 

Prodejce je povinen reklamaci přijmout, ov-
šem její vyřízení je na něm, v  případě zamít-
nutí reklamace toto zamítnutí musí písemně 
zdůvodnit. Při reklamaci je spotřebitel po-
vinen vrátit zboží a  jeho příslušenství, čímž 
obal není. Povinnost vrátit obal také není sta-
novena žádným zákonem. Reklamace včetně 
odstranění vady musí být vyřízena bez zby-
tečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace, pokud se strany 
nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí 
této lhůty se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, čímž vzniká spotřebiteli právo od-
stoupit od kupní smlouvy a prodejce mu tedy 
musí navrátit kupní cenu.

V případě problémů se může spotřebitel ob-
rátit na některou z  našich osobních bezplat-
ných poraden (jejich seznam i  poradenskou 
dobu najde na www.asociace-sos.cz nebo te-
lefonicky 542 210 549, 542 210 778, v případě 
zamítnutí reklamace si může nechat zhotovit 
na zboží znalecký posudek (seznam soudních 
znalců na: www.justice.cz) se také na nás ob-
rátit s žádostí o mimosoudní řešení spotřebi-
telského sporu (ADR) na ČOI, pokud ani tam 
nebude úspěšný, tak už zbývá pouze soudní 
cesta. 

Gerta Mazalová 
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.
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vánoCe přICHáZeJÍ  
SdruŽenÍ oBrAny SpoTřeBITelů – Asociace, z. s. rAdÍ!

Vždy ve vánočním, slavnostním a citově podbarve-
ném čase chceme udělat radost svým blízkým, ro-
dině, dětem, přátelům a  všem, které máme rádi. Je 
to krásný pocit, společně u zářícího stromečku, kde 
jsme dojati při rozbalování dárků, kterými nás chtějí 
naši milí potěšit. Ne vždy se to však podaří. Někdy se 
nám pod stromečkem sejde několik stejných dárků, 
např. knih, elektroniky i  hraček a  pak stojíme před 
problémem, jak dál. 

A proto je dobré znát některé informace:

• že vyměnit dárek za jiný není povinností 
prodejce, je to jen projev jeho dobré vůle 
a vstřícnosti vůči zákazníkovi, proto je lepší se 
dopředu informovat, zda nám nevhodně kou-
pený dárek prodejce vymění a za jakých podmí-
nek. Prodejce má právo požadovat při výměně 
jak původní obal, tak i veškeré příslušenství, kte-
ré ke zboží patří.

• velice problémová je pak výměna nevhodně 
koupeného dárku, na který si spotřebitel vzal 
úvěr. Tam už je dohoda s prodejcem kompliko-
vanější a spotřebitel by měl vědět, že bude úvěr 
možná splácet ještě i další vánoce, které už pak 
nebudou tak příjemné a veselé.

• také je nutné si kupované zboží z e-shopu pro-
hlédnout vždy při odběru, v  krabici může být 
písemná informace, o  které jsme při koupi ne-
věděli, zboží nemusí být úplné nebo také může 
být krabice prázdná. I s těmito jevy se v našich 
poradnách často setkáváme.

• tam, kde je to možné, si necháváme zboží vždy 
předvést, abychom se vyvarovali pozdějších ne-
příjemných překvapení a  zbytečných dohadů 
s prodejci.

• oděvy a obuv si vždy dopředu vyzkoušíme, pro-

tože reklamace se nevztahuje na nevhodně zvo-
lenou velikost.

V případě potřeby informací se spotřebitelé mohou 
obrátit na naši bezplatnou osobní poradnu na Sta-
ré radnici, Mečová 5, 602 00 Brno nebo mohou te-
lefonovat na čísla: 542 210 549, 542 210 778 a infor-
mace najdete také na našich webových stránkách:  
www.asociace-sos.cz

Přejeme Všem našim spotřebitelům příjemné ná-
kupy bez zbytečných reklamací, radostné Vánoce 
a spokojenost všech obdarovaných.

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.
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Zaznamenali jste ve Sdružení obrany spotřebitelů 
– Asociaci, z. s. nějaké praktiky takzvaných šmej-
dů, které se vyskytují častěji právě v  období před 
Vánoci a během svátků? 

S různými nekalými praktikami se setkáváme během 
celého roku. Nejčastější případy jsou při návštěvách 
podomních prodejců energií v  domácnostech. Ti 
často nabízí spotřebitelům účast na různých „ener-
getických aukcích“, jejichž prostřednictvím má být 
spotřebiteli zvolen ten nejvýhodnější dodavatel 
energií. Mnohdy jsou v  těchto smlouvách ukryty 
značné smluvní sankce a  celkové nastavení smluv-
ních vztahů je pro spotřebitele nevýhodné. Zazna-
menáváme stále též oklamávání spotřebitelů pro-
střednictvím telefonních nabídek různých produktů 
(holítka, potravinové doplňky, zázračné zdravotnic-
ké pomůcky, kapky do uší aj. druhy zboží). Spotřebi-
tel řekne do telefonu slůvko „ano“ a tím potvrdí sou-
hlas se smlouvou. Proto je třeba si uzavření smlouvy 
vždy dobře promyslet, nepodepisovat smlouvu bez 
přečtení a rozmyslu.

Před Vánocemi pravidelně zaznamenáváme zvýše-
ný počet dotazů týkajících se koupě různého zboží 
v rámci předváděcích akcí, které se konají v různých 
super a hypermarketech. Mnohdy se jedná o úplné 
zbytečnosti, které spotřebitel koupí v „zápalu“ vá-
nočních nákupů a pak má problémy s odstoupením 
od smlouvy či s  reklamací zboží. Setkáváme se též 
častěji se stížnostmi na různé pochybné e-shopy. To 
je zřejmě dáno tím, že se lidé snaží před Vánocemi 
sehnat nějaké konkrétní zboží do Vánoc a mnohdy 
se tak obrátí na jakýkoliv e-shop, který dané zboží 
právě nabízí. Ostražitost spotřebitelů je tak mnohdy 

zastíněna stresem z blížících se svátků. Častější jsou 
též stížnosti na různé klamání ohledně ceny zboží. 
Jinak se setkáváme s  obvyklou škálou dotazů na-
šich spotřebitelů, zejména týkající se odstoupení 
od smlouvy uzavřené na internetu. Časté jsou také 
dotazy na reklamaci zboží apod. S těmito dotazy se 
setkávám celý rok, ale před Vánocemi jsou četnější, 
protože lidé více nakupují.

Máte nějakou radu, jak rozpoznat takovou neka-
lou nabídku nebo trik v  záplavě předvánočních 
slev a reklamních či marketingových akcí? 

Prodejci chtějí využít předvánoční čas, takže jejich 
zvýšená snaha prodat je zcela logická. K tomu vždy 
patří určitá míra reklamního přehánění, lákání na 
různé akce a  jiné marketingové „fígle“. To je v  po-
řádku, pokud to nezachází za mez stanovenou zá-
konem. Reklamní přehánění ve smyslu reklamních 
zvolání o  nejvýhodnější nabídce či nejlepším vý-
robku je v  pořádku, ale spotřebitel nesmí být pří-
mo klamán, zejména o  vlastnostech výrobku, jeho 
ceně apod. Spotřebitelé by tedy měli před Vánocemi 
zbystřit a informace, zejména o cenové výhodnosti, 
ověřovat. Ačkoliv jsou Vánoce svátky vzájemného 
pochopení a  laskavosti, před Vánocemi by měli být 
spotřebitelé paradoxně více nedůvěřiví. 

Spotřebitelé by také měli být znalí svých práv, takže 
pokud se jim např. nezamlouvá věc zakoupená přes 
internet, mohou využít svého práva od smlouvy od-
stoupit bez udání důvodů do 14 dnů ode dne pře-
vzetí zboží. Mnozí obchodníci umožňují vrátit zboží 
bez udání důvodů i v případě kamenných prodejen. 
V takovém případě se však nejedná o  jejich zákon-
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nou povinnost, takže spotřebitel nemůže takovou 
možnost očekávat automaticky. Určitě tedy dopo-
ručujeme zajímat se, zjišťovat informace a v případě 
potřeby náležitě využít svých práv.

Právě v  předvánočním čase přibývá také telefon-
ních nabídek různého zboží nebo služeb, proškole-
ní pracovníci se snaží využít co nejvíce důvěřivosti 
spotřebitelů, zejména seniorů, které přesvědčují 
a  přemlouvají k  nákupu různých, většinou nepříliš 
kvalitních, ale zato zázračných produktů, které vylé-
čí veškeré nemoci, zbaví je potíží, ulehčí život apod. 
Spotřebitelé by si měli v těchto případech vždy 
uvědomit, že podnikání je činnost za 
účelem tvorby zisku a nikoliv dob-
ročinnost. Takže pokud nám 
někdo vnucuje zboží telefo-
nicky „až pod nos“, je tře-
ba se velmi zamyslet nad 
tím, zda takové zboží 
skutečně spotřebitel 
chce, zda jej potře-
buje a  zda se mu na-
bízená cena skuteč-
ně jeví, tak výhodná, 
jak je prezentována. 
Mnohdy je lépe si ná-
kup dobře rozmyslet 
a nenechat se vehnat do 
situace, kdy prodávající vy-
tvoří na spotřebitele tlak, aby 
si zboží koupil. Spotřebitel by 
měl vždy činit rozhodnutí o koupi až 
po náležité úvaze.

Dá se říct, že kolem Vánoc jsou lidé nejen štědřejší, 
ale i více důvěřiví a snadněji naletí?

Nechci zjednodušovat, ale podle mého názoru vá-
noční nálada skutečně motivuje lidi k tomu, aby byli 
k sobě laskavější a mysleli nejen na sebe, ale také na 
své bližní. To je smysl Vánoc, na který bychom neměli 
zejména v šílenství předvánočních nákupů zapomí-

nat. A  jsem ráda, že se mnoho lidí skutečně podle 
toho chová. Bohužel se najdou i takoví, kteří důvě-
řivosti a  laskavosti zneužívají. Proto známe heslo 
„důvěřuj, ale prověřuj“! To platí ve všech oblastech 
života, tedy i v rámci spotřebitelských vztahů. Pokud 
chce někdo vydělávat tím, že podvádí ostatní, je to 
lidsky nesmírně ubohé, ale i s tím se bohužel samo-
zřejmě potkáváme. Zejména v  případě podvede-
ných seniorů, kteří mnohdy doplácejí právě na svoji 
důvěřivost v lidskou dobrotu, je mi to vždy velmi líto. 
Obecně tedy doporučuji být raději méně důvěřivá 
a přesvědčit se o dobrých úmyslech druhého člově-

ka než obráceně.

Lidé si před Vánoci častěji be-
rou různé půjčky. Působí 

šmejdi i v této oblasti?

Musím konstatovat, že 
poté, co od 1. 12. 2016 
vstoupil v  účinnost 
nový zákon o  spo-
třebitelském úvěru, 
došlo k  zásadnímu 
pročištění trhu spo-

třebitelských úvěrů. 
Občas se setkáváme 

s tím, že někteří poskyto-
vatelé se snaží tuto legisla-

tivu obcházet a  nutí klienty, 
aby si zřídili živnostenské opráv-

nění a pak jim poskytují úvěry pod-
nikatelské. Nicméně stížnosti na skutečně 

šmejdské praktiky, s nimiž jsme se setkávali dříve, již 
v našich poradnách nezaznamenáváme. Zejména je 
třeba vyzdvihnout to, že nový zákon se vztahuje i na 
tzv. mikropůjčky do 5000 Kč, což byly dříve nejrizi-
kovější typy úvěrů, v  jejich smluvních podkladech 
se někdy objevovaly opravdu neuvěřitelné věci. Sa-
mozřejmě spotřebitelé musí i nadále pečlivě číst, co 
podepisují, musí také pečlivě zvažovat výhodnost 
daného úvěrového produktu. Na tom se ani novým 
zákonem nic nezměnilo a není ani účelem, aby byl 
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spotřebitel chráněn proti sobě samému. Ale již to 
není ten divoký západ, který v rámci trhu spotřebi-
telských úvěrů panoval dříve. Takže nějaký zvýšený 
počet stížností ohledně spotřebitelských úvěrů nyní 
opravdu nezaznamenáváme.

Co si zejména ohlídat, když si beru spotřebitelský 
úvěr?
 
Jednoduše je třeba si ohlídat to, zda na daný spotře-
bitelský úvěr mám. Před půjčkami na dárky spotřebi-
tele dlouhodobě varujeme. Stává se, že rodiče koupí 
dětem zájezd na hory např. do Alp, zaplatí drahou 
dovolenou v  zahraničí nebo koupí nějaké jiné dra-
hé dárky a pak splácí půjčku i několik let. I když jsou 
úvěry zákonem již mnohem lépe upraveny, přesto 
je velmi krátkozraké se zadlužit na léta kvůli jedněm 
Vánocům, aniž zvažujeme, že přijdou jiná vydání, 
mnohdy důležitější a my budeme jedny Vánoce splá-
cet léta.

Pokud si i přesto spotřebitel úvěr chce vzít, měl by se 
zejména zajímat o údaj RPSN (roční procentní sazba 
nákladů), výši jednotlivých splátek i celkovou částku, 
kterou má spotřebitel dle smlouvy zaplatit. Jde o to 
skutečně posoudit výhodnost úvěru a možnosti spo-
třebitele takový úvěr splácet. O zmíněných paramet-
rech úvěru by měl být spotřebitel řádně informován 
ještě před uzavřením smlouvy.

Když se na vás lidé obrátí s  tím, že naletěli šmej-
dům, dokážete jim vždycky pomoci? Dá se nějak 
procentuálně vyjádřit, jakou máte v takových pří-
padech úspěšnost?

Nevedeme si konkrétní statistiku úspěšnosti, proto-
že to ani není možné. Spotřebitelům poskytujeme 
pouze poradenství, takže někdy se ani nedozvíme, 
jak spor dopadl. Navíc případy jsou z hlediska své zá-
važnosti i konkrétních okolností různé. Mnoha spo-
třebitelům však pomoci skutečně dokážeme, o čemž 
svědčí mnoho děkovných zpráv od našich spotřebi-
telů.   

Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu realizu-
jeme projekt nazvaný „Spotřebitelský ombudsman“, 
kdy v rámci obtížnějších případů v našich poradnách 
naši právníci poskytují spotřebitelům bezplatnou 
právní pomoc směřující k  mimosoudnímu vyřešení 
sporu. Pomáháme jim např. se sepsáním písemných 
mimosoudních návrhů apod.

Můžete dát k lepšímu nějaký příběh s dobrým kon-
cem, kdy vaše pomoc byla efektivní?

Příběhů s dobrým koncem je mnoho, o tom svědčí 
pochvaly i  dopisy od spotřebitelů, kteří se dočkali 
navrácení svých peněz, vždy nás potěší, když přijdou 
senioři s  poděkováním a  zprávou, že to dobře do-
padlo a peníze mu vrátili.

Snad nejvíce mne dojal příběh jedné více než 90 
leté seniorky, která se nechala umluvit na podepsání 
kupní smlouvy na „zázrak techniky,“ vysavač za cca 
70 tisíc korun. Paní ještě „doběhla“ pro 20 tisíc zá-
lohy, aby si tu koupi opravdu zajistila, protože těch 
zázraků měli údajně jen několik a jen ona byla ta vy-
volená. K nám do poradny přišla s pláčem, protože 
to musela říci dětem a  ty z  toho opravdu nadšeny 
nebyly. Prodejce jí odmítl peníze vrátit, ale stačilo 
jméno naší organizace a jeden telefonát a smlouva 
byla zrušena, peníze vráceny, paní jsem utřela slzič-
ky a ona celá šťastná z naší poradny cupitala domů. 
Ale slíbila mi podáním ruky, že už nikdy nic takového 
neudělá.

Na závěr snad jen pár slov. Největší dar je, že se 
máme rádi, jsme na sebe hodní a  pak stačí malý 
dárek a  hezké slůvko, snad i  pohlazení a  Vánoce 
jsou hned krásnější!

Gerta Mazalová 
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.
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Poděkování patří také našim podnikatelům, držitelům certifikátu GOS, který poskytuje naše 
organizace pouze poctivým podnikatelům, kteří dodržují pravidla fair play a snaží se komu-
nikovat se spotřebiteli a respektovat jejich práva.

Takových podnikatelů je potřeba si vážit a pro tyto podnikatele nabízíme právě naši značku 
GOS, rádi jim pak pomůžeme vyřešit spotřebitelské problémy, nastavit své obchodní pod-
mínky v souladu s platnou legislativou a v neposlední řadě se na nás mohou obracet s pro-
blémy souvisejícími s jejich podnikání.

I nadále nabízíme podnikatelům možnost zažádat o certifikát GOS, který má platnost jed-
noho roku. Více informací se dozvíte na našich stránkách nebo můžete přímo kontaktovat 
našeho revizora Mgr. Pavla Prokopa na e-mail: prokop@asociace-sos.cz.

Přejeme všem poctivým podnikatelům krásné prožití vánočních svátků a hodně sil v jejich dal-
ším působení v celém roce 2019.

Kolektiv SOS – Asociace, z. s.

GOS
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o náS

kde náS nAJdeTe

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

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

Děkujeme všem našim členům za jejich podporu, ať už 
morální nebo finanční. Jako vyjádření poděkování Vás 
rádi uveřejníme na webových stránkách. Pokud souhla-
síte se zveřejněním Vašeho jména na našem webu, na-
pište nám Váš souhlas.

JAk náS konTAkTovAT?

Naše bezplatné osobní poradny jsou rozmístěny po celé 
republice – najdete nás v Brně, Vyškově, Hodoníně, Tá-
boře, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Albrechti-
cích nad Orlicí, Novém Jičíně, Olomouci, Prostějově, Jih-
lavě, Bystřici nad Pernštejnem, Plzni, Zlíně, Praze a nově 
od ledna 2019 v Ostravě.

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

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

Martin Časta
odborný právní poradce, poradna Praha

dominika Bilanská
odborná právní poradkyně, poradna Praha

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
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