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Sdružení obrany spotřebitelů 
Jihomoravského kraje
Mečová 5
602 00 Brno

Poradna: PO–ČT od 15.00 do18.00 hod.
E-mail: gerta.mazalova@seznam.cz
Telefon: 542 210 778

V případě porušení zákona – vykradení bytu, 
poškození či ublížení na zdraví volejte
telefonní číslo nepřetržité tísňové linky 156
nebo se obraťte na nejbližší služebnu Městské
policie Brno

Užitečné odkazy:

www.asociace-sos.cz  
www.spotrebitele.info/audit

Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především 
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání 
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty 
živočišného původu (např. masné výrobky a další).
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu po-
travin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost pod-
nikání, zasahují pokud prodejce odmítá vydat kupní 
doklad, prodejna není řádně označena, byla zrušena, 
nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – kontro-
luje poskytovatele telekomunikačních služeb, včetně 
služeb poštovních.

Sdružení obrany spotřebitelů

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme
 formou spolupráce s medii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno, kde 

v pořadu Apetýt – „Spotřebitelský servis“ každou 
poslední středu v měsíci v 10.30 hodin zodpovídáme 
Vaše dotazy a informujeme Vás na telefonech

 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MH
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  prostřednictvím České televize v různých pořadech 

se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno –
 „Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva a pro-

sazovat je v praxi!

Partneři:
SOS a Ministerstvo pro místní rozvoj



formujte své přátele, sousedy, kterým 
důvěřujete, požádejte je o přebírání 
pošty i přeplněná schránka může uka-
zovat na Vaši nepřítomnost. Rozhodně 
neschovávejte klíče pod rohožku, je 
to jedno z prvních míst, kam se zloděj 
podívá.
Cennosti, které máte doma, pečlivě 
uschovejte a vyfotografujte pro případ pozdějšího 
vyšetřování i pojištění v případě odcizení. Pozor na tzv. 
tipaře, kteří si svou kořist vyhlížejí předem a zjišťují volné, 
opuštěné byty a nemovitosti.  

Jedním ze signálů, že nejste doma, mohou být zatažené 
žaluzie a přeplněná poštovní schránka. Vhodné je proto 
domluvit se s někým blízkým nebo dobrý sousedem, 
který za Vás poštu přebral a po dobu Vaší nepřítomnosti 
na dům dohlédl. Ať už v bytě nebo domě je ideální si 
pořídit bezpečnostní zámky, u domu pak zabezpečit 
přízemní či sklepní okna mříží. Pozemek je vhodné 
oplotit tak, aby se co nejvíce ztížil vstup na něj, i u roze-
stavěných budov totiž dochází ke krádežím stavebního 
materiálu a nářadí. 
Finančně náročnější, ale určitě lepší zabezpečení před-
stavuje instalace zabezpečovacích zařízení a systémů 
(kamery, detektory pohybu apod.), které jsou napojeny 
na bezpečnostní agenturu nebo Policii ČR.

Sklepy a suterénní prostory 

v domech také vzbuzují pozornost 
zlodějů. Hlavně na podzim se ukládají 
různé předměty do těchto prostor, 
např. jízdní kola se ukládají většinou 
do sklepů, které jsou často z dřevě-
ných tyček, zajištěny bývají většinou 
pouze visacími zámky, je do nich vidět 
a jsou tedy lehce dostupné. Právě 
od těchto předmětů bychom si měli 
někde v bytě uschovat výrobní čísla a fotogra  ̄e pro 
snadnější identi  ̄kaci, která umožní policistům snadnější 
pátrání. Pokud obyvatelé domu nezamykají vstupní 
dveře, je dosti odvážné a riskantní nechávat v prostorách 
chodby předměty, které lze odcizit.
Nikdo si nevšimne pachatele, který odchází z domu 
a nese věci, případně vede horské kolo, ten pak v klidu 
odchází i s lupem.

Chaty a chalupy
složitější je situace u rekreačních objektů, vzhledem 
k době dlouhé nepřítomnosti v nich. Ačkoliv lze použít 
všechny již zmíněné možnosti ochrany, ani to v těchto 
případech nemusí vždy 
stačit. Proto doporučujeme 
si nemovitosti typu chata 
nechat řádně pojistit proti 
vykradení, mnohdy to bývá 
nejlepší možnost. Částka za 
rok pojištění nepředstavuje 
většinou únosnou míru. 
U rekreačních objektů a ne-
movitostí „na víkend“ však 
důrazně radíme nenechávat 
zde žádné nezbytně nutné věci s vyšší majetkovou 
hodnotou.
Podobný postup lze doporučit i u domů nebo bytů, ve 
kterých budete nepřítomni výrazně delší dobu. V úvahu 
může samozřejmě přijít třeba i nájem pro důvěryhodnou 
osobu. 

Jak si počínat, zjistíte-li při ná-
vratu domů, že jste vykradeni?
Zachovejte především klid, nahlaste vloupání policii 
a vyčkejte jejich příjezdu. Do protokolu pak nahlaste vše, 
co postrádáte podrobně, nezapomeňte na jakoukoliv 
maličkost, která může pomoci při pátrání.
Preventivní opatření:
Rozhodněte se po této zkušenosti si svůj byt zabezpečit.
Vyberte si solidní zabezpečovací  ̄rmu, která je členem 
Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium 
Alarm.
Vyžádejte si více nabídek a informací od různých  ̄rem.
Požadujte certi  ̄kovanou zabezpečovací techniku – ne-
zapomeňte si porovnat jejich nabídky a podmínky. Jejich 
vazby zkontrolujte v souvislosti s pojistnými podmínka-
mi pojišťoven.
Využijte možnosti navštívit nejbližší poradenskou 
místnost Policie ČR, kde můžete konzultovat problémy 
s odborníky podle programu Ministerstva vnitra a Policie 
ČR – „Bezpečná lokalita“.
      

 „Můj dům – můj hrad!“
Je symbolem bezpečí – soukromí pro nás a naši rodinu. 

Přesto se může stát terčem pro zloděje, který nám 
byt nejen vykrade, ale navíc i poničí. Často jsou 
vyšší škody, způsobené krádeží než na majetku, 
např. rozbití okenic, dveří, nábytku. V některých 

případech zloděj nic neukradne, protože 
se mu nepodaří vniknout do bytu, ale 

rozbije dveře, rozmlátí skla, alarm a při 
jeho spuštění uteče.

Jak ochránit svůj majetek –
prevence. 

Ochrana vlastních nemovitostí je jedním z problémů, 
kterým se musíme věnovat dnes a denně. Jedná se o ce-
lou řadu jednoduchých preventivních úkonů od např. 
zajištění oken až po složitější zabezpečovací systémy, 
neboť i v tomto případě jednoznačně platí, že prevence 
je důležitou součástí ochrany a mnohdy jednodušší 
a schůdnější variantou než řešení následných problémů. 
Různé druhy nemovitostí budou mít logicky vliv na 
použitá bezpečnostní opatření a zabezpečovací prvky, 
obecně však můžeme tvrdit, že čím více překážek posta-
víme zloději do cesty, tím spíš ho odradíme od úmyslu 
něco ukrást. 

Krátkodobá nepřítomnost
Jestliže pojedete na nějakou kratší dobu mimo domov, 
např. na dovolenou nebo několikadenní výlet, nene-
chávejte si v domě nebo bytě větší hotovost, šperky či 
jiné cennosti. Při cennějších věcech je možné uvažovat 
o bankovní úschově, popřípadě si nechat pořídit a nain-
stalovat menší sejf. Pokud nebude nikdo vědět, že nejste 
doma, nebude ani uvažovat o tom, že by Vás vykradl. 
Proto se nezmiňujte cizím lidem o tom, že dočasně 
opouštíte domov, zdůrazněte dětem, ať o plánovaném 
odjezdu pomlčí a odolají pokušení podobné informace 
zveřejňovat např. na sociálních sítích. O svém odjezdu in-


