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VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 
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Milí spotřebitelé a spotřebitelky, 

 

přichází čas vánočních dní – svátky se k nám 

rychlým krokem nezadržitelně blíží. Pro většinu 

obyvatel však nepředstavují tyto dny čas klidu a 

míru, ale všudypřítomného shonu a stresu. Proto 

bychom neměli zapomínat na hlavní poslání, 

které nám Vánoce přináší. Zapomeňme na spory 

a nedostatky nás samých i lidí kolem sebe. 

Nebuďme na sebe tak přísní. 

 Vánoce jsou časem upřímných úsměvů dětí, 

které píší Ježíškovi dopisy plné přání a kdy těch 

několik posledních dnů co nejméně zlobí, aby jim 

nadělil hodně dárečků. Celý štědrovečerní den 

pak s napětím očekávají, co jim pod stromeček 

přinese. 

Proto Vám přejeme, aby všechny Vaše dárky 

splnily svůj účel a potěšily obdarovaného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve vánoční dobu je také správný čas ohlédnout 

se zpět na uplynulý rok. Zhodnoti, co se za rok 

2013 podařilo a co méně, na čem je třeba do 

příštího roku dále pracovat. Naše Sdružení obrany 

spotřebitelů – Asociace, udělalo opět další velký 

posun kupředu, vydobylo si již své postavení 

v České republice a v srdcích spotřebitelů.  

Kde by ale naše sdružení bylo bez síly a odhodlání 

všech našich poradců, ať už se jedná o studenty 

nebo seniory a nadšených lidí, bez obětavých 

pracovníků našich bezplatných poraden a bez 

mnoha dalších lidí, stojícími za úspěchem 

sdružení. A děkujeme také Vám spotřebitelům a 

všem, kteří dokážete ocenit naši práci. 

Za celé Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace 

Vám přejeme krásné a poklidné svátky, prožité se 

svými nejbližšími. 

 

 Redakce  SOS - Asociace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÚVODNÍ SLOVO  
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S koncem roku přichází bilancování – co se 

v SOS – Asociaci podle Vašeho názoru tento 

rok povedlo, co Vám udělalo radost? 

Radost mi udělalo to, že jsme dokázali vstát 

jako fénix z popela. Naše práce byla a je 

uznávána, o čemž svědčí množství 

spotřebitelů, kteří se na nás obracejí a píší 

nám krásné dopisy, emaily a poděkování. I my 

musíme poděkovat těm, kteří nás v těžkých 

dobách podrželi, věřili nám a také těm kteří 

nám pomáhali. Ti všichni nám pomáhali dostat 

naše informace a rady k těm, kteří je 

potřebovali a stále potřebují. Podařilo se nám 

zvednout  bezplatné poradny i v ostatních 

krajích, k dnešnímu dni jich máme již  15. 

Otevřeli jsme novou poradnu i v hlavním 

městě Praze. Na základě desítek námi 

podaných podnětů k šetření na státní 

dozorové orgány obdrželo mnoho nepoctivých 

podnikatelů citelné pokuty a některým již byla 

dokonce ukončena činnost. Vyřídili jsme téměř 

300 mimosoudních řešení spotřebitelských 

sporů, z toho často velmi úspěšně. Naše nové 

začátky v roce 2009 byly velmi těžké, ale o to 

více nás těší  výsledky naší práce. 

Blíží se Vánoce a s nimi také období 

největších nákupů - co byste poradila 

spotřebitelům? Je něco, čeho by se měli 

vyvarovat, nebo na co si mají dávat pozor? 

 

 

 

 

Neodkládat nákupy dárků na poslední chvíli a 

nákupy přizpůsobit svým finančním 

možnostem. Také je vhodné informovat se o 

možné výměně v případě nevhodného dárku 

(nebo několika stejných), protože to není 

samozřejmost, ale pouze dobrá vůle prodejce 

nám vyhovět. Vyvarovat se vánočních úvěrů 

na dárky, nevpouštět do domu cizí lidi-

podomní prodejce. Pamatujte, že i malý dárek 

potěší, když je z lásky. 

Co byste popřála spotřebitelům k Vánocům? 

Štěstí, zdraví, lásku a víru, to ostatní přijde 

samo. Přeji Vám, našim spotřebitelům, abyste 

byli v Novém roce naprosto rovnocennými 

partnery  v jednání s prodejci-podnikateli. 

Je nějaká rada, kterou byste chtěla dát 

spotřebitelům do nového roku? 

Buďte opatrní při nákupech, učte se svá práva, 

nepodléhejte tlakům obchodníků. Ale i když se 

setkáte s někým, kdo Vaší důvěry zneužije, 

neztrácejte důvěru ke všem ostatním. Všichni 

prodejci nejsou nepoctiví, ti nepoctiví jenom 

kazí pověst těm poctivým a slušným. Sice se 

občas setkáváme se zloději a darebáky, ale 

potkáváme i hodné a slušné lidi. Mějte dobrý 

rok! 

Gerta Mazalová, 

předsedkyně SOS - Asociace 

 

 

 

 

 

ROZHOVOR S PŘEDSEDKYNÍ SOS - ASOCIACE 
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NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

Dne 25. října a 29. listopadu se v sídle naší 

poradny uskutečnily besedy zaměřené na 

Nový občanský zákoník a na změny, které do 

našich životů přinese. 

ŠKOLENÍ PORADCŮ 

Prozatím poslední ze školení, kterým dbá 

SOS – asociace na odbornou přípravu svých 

poradců, se uskutečnilo v našem sídle dne 

9. 11. Školení vedl odborník na problematiku 

spotřebitelského práva, Mgr. Karel Carbol. 

Školení se již dotýkalo také nové právní úpravy 

občanského práva, která v lednu vejde 

v platnost.  

SOS – ASOCIACE NA 

VELETRHU V OLOMOUCI 

V úterý 29. 11. Proběhl v Olomouci veletrh 

nestátních neziskových organizací. 

Prezentovalo se na něm třicet zástupců 

neziskového sektoru, včetně naší právní 

poradny v Olomouci.  

SPOTŘEBITELSKÉ 

ZKUŠENOSTI 

Stalo se Vám něco, o čem se chcete podělit 

s ostatními a varovat je? Myslíte, že vaše 

zkušenost může někomu pomoci vyhnout se 

problémům? Pak můžete využít naší další  

 

 

 

 

aktivity, a to je zveřejňování právě Vašich 

příběhů! Můžete nejen kritizovat, ale i 

pochválit a poskytnout, tak ostatním 

spotřebitelům cenné rady. Neváhejte nás 

kontaktovat. Články jsou zveřejňovány na 

našich internetových stránkách. 

SOS – ASOCIACE NA 

BESEDÁCH PRO 

SPOTŘEBITELE 

19. 11. 2013 proběhla beseda pro seniory 

v Domě odboru na Malinovského náměstí na 

předvánoční témata.  

Dne 3. 12. 2013 v Poradenském centru 

městské policie beseda „Jak nakupovat na 

Vánoce“.  

Dne 5. 12. 2013 jsme v knihovně 

v Hustopečích uspořádali besedu pro 

spotřebitele.  

 Dne 10. 12. 2013 proběhla beseda „Jak 

bezpečně nakupovat“ ve společenském centru 

radnice MČ Brno - střed.  

 

Spotřebitelské zkušenosti 

Na našich stránkách se stále objevují spotřebitelské 

zkušenosti, kde se můžete s ostatními podělit o Vaše 

zážitky, kterými můžete pomoct i ostatním. Neváhejte a 

kontaktujte nás pro zveřejnění i Vaší zkušenosti! 

 

Nová poradna v Praze! 

Je nám potěšením Vám oznámit, že od 4. prosince 

se otevřela nová právní poradna SOS – asociace 

v Praze. Najdete ji na adrese Na Poříčí 1041/12, 

Praha – Nové Město v paláci YMCA. Otevřeno ve 

středu a v pátek od 15 do 18 hodin. 

Nový občanský zákoník 

Přečtěte si informace o novém občanském 

zákoníku, který nabyde účinnosti 1. ledna 2014. 

www.asociace-sos.cz/novy-obcansky-zakonik/ 

AKTUALITY & UDÁLOSTI 



5 
 

 

 

 

VELETRH SALIMA 

V únoru 2014 se můžete těšit na veletrh 

SALIMA, na kterém proběhnou od úterý 25. do 

čtvrtka 27. února 2014 semináře našeho 

sdružení. Můžete se těšit nejen na obvyklá 

témata, ale dle zájmu budeme radit také 

podnikatelům. 

BESEDY PRO SPOTŘEBITELE 

Zveme Vás na besedy, které jsou pořádány ve 

spolupráci s našimi odborníky. Nenechte si ujít 
příležitost zdokonalit se v aktuálních 

problematikách! 

JAK NAKUPOVAT NA VÁNOCE 

Blíží se sváteční doba, a s ní také shon a spěch 

při nakupování dárků. Proto Vás zveme na 

přednášku, která se uskuteční 10. prosince od  

 

 

15 hodin ve Společenském centru radnice MČ 

Brno-střed, Dominikánská 2. 

RADY JAK NAKUPOVAT NA VÁNOCE 

Další beseda, která Vám pomůže zachovat si 

v předvánočním shonu chladnou hlavu a 

rozumné uvažování. Proběhne 13. prosince 

v 10.00. 

Slevy, povánoční slevy a jejich rizika 

Přednáška se uskuteční dne 9. ledna opět mezi 

17. a 18. hodinou v zasedací místnosti MP 

Brno v Křenové ulici č. 4. 

Pozor! 

Všechny přednášky jsou zdarma, ale na 

každou z nich je třeba přihlásit se dopředu! 

 

 

 

 

 
 
Jiho český kraj 

BĚŽNÁ DOBA VÁNO ČNÍ PROVOZNÍ DOBA 

České Budějovice 
pondělí a středa od 10 do 14 

hod. 

středa 25. 12. 2013 – ZAVŘENO 

středa 1. 1. 2014 – ZAVŘENO 

Tábor 1. a 3. úterý v měsíci --- 

   Jihomoravský kraj   

Brno 
každý všední den od 9 do 

18 hod. 
od pondělí 16. 12. 2013  do pátku 3. 1. 2014 – 
ZAVŘENO 

Vyškov středa od 15 do 18 hod. 
středa 25. 12. 2013 – ZAVŘENO 

středa 1. 1. 2014 – ZAVŘENO 

     

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI 

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA PORADEN: 

KDY NÁS KDE NAJDETE 
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Královéhradecký kraj    

Albrechtice nad Orlicí 
každý všední den od 8 do 

12 a od 14 do 16 hod. 

pondělí 23. 12. 2013: od 8 do 12 hod. 

úterý 24. 12. - čtvrtek 26. 12. 2013: ZAVŘENO 

pátek 27. 12. 2013: od 8 do 12 hod. 

pondělí 30. 12. - úterý 31. 12. 2013: od 8 do 12 hod. 

středa 1. 1. 2014: ZAVŘENO 

Hradec Králové středa od 14 do 16 hod. 
středa 25. 12. 2013 – ZAVŘENO 

středa 1. 1. 2014 – ZAVŘENO 

Moravskoslezský kraj    

Nový Jičín 
pondělí - čtvrtek od 14 do 17 

hod. 

úterý 24. 12. - pátek 27. 12. 2013: ZAVŘENO 

středa 1. 1. 2014: ZAVŘENO 

   Olomoucký kraj    

Olomouc 
středa od 10 do 12 a od 15 

do 17 hod. 

středa 25. 12. 2013 – ZAVŘENO 

středa 1. 1. 2014 – ZAVŘENO 

Prostějov 
1. čtvrtek v měsíci od 15 do 

17 hod. 

čtvrtek 2. 1. 2014: ZAVŘENO 

čtvrtek 9. 1. 2014: od 15 do 17 hod. 

   Plzeňský  kraj    

Plzeň 
pondělí od 9 do 11 a středa 

od 15,30 do 17,30 hod. 

pondělí 23. 12. 2013: ZAVŘENO 

středa 25. 12. 2013: ZAVŘENO 

pondělí 30. 12. 2013: ZAVŘENO 

středa 1. 1. 2014: ZAVŘENO 

pondělí 6. 1. 2014: ZAVŘENO 

   hl. m. Praha    

Praha 
středa a pátek od 15 do 18 

hod. 

středa 25. 12. 2013: ZAVŘENO 

pátek 27. 12. 2013: ZAVŘENO 

středa 1. 1. 2014: ZAVŘENO 

pátek 3. 1. 2014: ZAVŘENO 

   kraj Vyso čina    
Bystřice nad Pernštejnem sudé pondělí od 15 do 17  --- 

Jihlava pondělí od 10 do 15 hod. 
pondělí 23. 12. 2013: ZAVŘENO 

pondělí 30. 12. 2013: ZAVŘENO 

Velké Meziříčí středa od 14 do 16 hod. 
středa 25. 12. 2013: ZAVŘENO 

středa 1. 1. 2014: ZAVŘENO 

Zlínský kraj    
Uherský Brod úterý a středa od 13 do 17  úterý 24. 12. - středa 1. 1. 2014: ZAVŘENO 
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KOLIK VODY MŮŽE OBSAHOVAT MASNÝ VÝROBEK? 

Na pultě se může objevovat nejen maso, ale také masný výrobek. Proces přidávání vody do masa se nazývá 

křehčení – kolik vody může být takto přidáno? 

To vše a mnohem více na http://www.asociace-sos.cz/kolik-vody-muze-obsahovat-masny-vyrobek/ 

KDE SE DAJÍ SEHNAT BIOPOTRAVINY? 

Můžete nakupovat potraviny přímo od farmáře a dokonce se podílet i na sklizni?  

Informujte se nahttp://www.asociace-sos.cz/biopotraviny/ 

TIPY NA ČLÁNKY Z NAŠICH STRÁNEK 

KDO JE FINANČNÍ ARBITR? 

Kdy můžete spory řešit před finančním arbitrem a je takové řešení lepší než před soudem? Jaké spory 

může arbitr řešit? 

Zjistěte více na http://www.asociace-sos.cz/financni-arbitr-rychleji-a-levneji-nez-u-soudu/ 

NAKLÁDÁNÍ S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI 

Jaké osobní údaje musíte ostatním poskytnout a kdy už můžete říct ne? 

Co Vám musí sdělit podnikatel, když po Vás vyžaduje osobní údaje? Chtějí po Vás okopírovat osobní 

doklad – mají na to právo?  

Čtěte na http://www.asociace-sos.cz/jak-nemuze-byt-nakladano-s-vasimi-osobnimi-udaji/ 

 

ROSTLINNÉ TUKY 

 Blíží se Vánoce a s nimi se také v mnoha domácnostech začíná péct cukroví. Zjistěte něco víc o 

rostlinných tucích na http://www.asociace-sos.cz/vanocni-tema-rostlinne-tuky-na-peceni/ 
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S blížícími se svátky každý začíná uvažovat, kde si 

koupí vánočního kapra ke štědrovečerní večeři a 

jak se nemá nechat ošidit. Každý prodejce se 

snaží vydělat, a tak se Vám může stát, že s vodou 

koupíte i led. Proto je vhodné informovat se, na 

co si dát pozor a na co se při samotné koupi 

zaměřit. 

Zatímco pracovníci ze Státní veterinární správy 

kontrolují „živočišnou“ stránku prodeje (jak je 

s kapry zacházeno, jestli je prodejní místo čisté), 

inspektoři z ČOI dohlíží na obchodní stránku 

prodeje (správně uvedená cena, vydávání 

účtenek). 

A teď už konkrétně k tomu, na co se zaměřit.  

První důležitou stránkou je kontrola čistoty 

pracovní plochy stánku a nástrojů. Vše by mělo 

být uklizené a nikde by se neměly povalovat 

vnitřnosti. Ty je třeba skladovat ve zvláštních 

uzavřených nádobách. Je vhodné zkontrolovat, 

zda váha správně váží – ručička prázdné váhy 

musí vždy ukazovat nulu. Také je třeba 

překontrolovat, zda se na misce nenachází zmrzlá 

voda z ryb. 

Pokud si necháte kapra rovnou naporcovat, 

zeptejte se prodejce, zda je porcování v ceně, 

nebo si za něj musíte připlatit.  

Už zbývá jen popřát dobrou chuť k večeři ☺

Zná to každý z nás – někdy nás naši nejbližší 

obdaří ne zrovna povedeným dárkem. Je nám líto 

nechat na něj padat prach, ale co jiného můžeme 

udělat? Jde dárek vyměnit či vrátit?  

Dárek, který je jinak v pořádku, pouze o něj 

nestojíte, můžete vrátit, pokud byl zakoupen 

prostřednictvím komunikace na dálku (přes 

telefon, internet). Zde platí lhůta na vrácení do 14 

dnů od doručení zboží. Takto je možné odstoupit i 

od smluv, které jsou uzavřeny mimo prostory 

obvyklé k podnikání (na ulici, u Vás doma). Je ale 

důležité mít na paměti, že v těchto 14 dnech musí 

být vypovězení smlouvy doručeno prodejci, 

nestačí dopis pouze odeslat. 

O jiný případ jde, pokud jste koupili dárek 

v kamenné prodejně. Zde záleží pouze na 

prodávajícím, zda Vám dárek vymění. Pokud 

k tomu svolí, zboží by mělo být neporušené 

a opatřené visačkou. Je vhodnější se zeptat při 

koupi, zda případně můžete zboží vyměnit, a 

pokud Vás prodejce ujistí, že ano, nechte si tuto 

skutečnost potvrdit na paragonu. Zboží se pak 

stává vymahatelným. Někdy tuto možnost na 

paragonech prodejci rovnou uvádějí. 

Pokud je dárek vadný či poškozený, řeší se situace 

podle § 616 občanského zákoníku jako rozpor 

s kupní smlouvou. Jedná se o to, pokud věc 

neměla vlastnosti nebo jakost popisovanou 

výrobcem a prodejcem. Kupující může žádat 

výměnu zboží nebo vrácení peněz. Tento rozpor 

můžete použít do 6 měsíců od převzetí věci. Po 

uplynutí 6 měsíců můžete zboží reklamovat 

standardním postupem, spotřebitel ale nemá 

právo si vybrat, jak bude jeho reklamace vyřízena. 

Nezapomínejte, že uvedené způsoby reklamace 

náleží kupujícímu, a ne obdarovanému. Tuto 

okolnost však mnohdy prodejci neřeší a k vyřízení 

reklamace přistoupí i s tím, kdo přinese zboží a 

účtenku. Přejeme Vám mnoho hezkých a 

vhodných dárků pod stromečkem! 

 

  

NA CO SI DÁT POZOR PŘI KOUPI VÁNOČNÍHO 
KAPRA 

CO DĚLAT S NEVHODNÝM VÁNOČNÍM DÁRKEM 
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V průběhu měsíců srpna a září vyrazili naši 

poradci do ulic a prováděli průzkumy kvality 

poskytovaných potravin. Zaměřili jsme na sezónní 

potraviny, tedy zejména na zmrzlinu, zajímala nás 

ale i kvalita točeného piva a provoz v dětských 

kavárnách.  

Celkem naši poradci navštívili dvacet provozoven, 

z toho bylo sedm průzkumů zaměřených na 

nebalenou zmrzlinu, dva na balenou, devět na 

pivo a jednu dětskou kavárnu. Veškeré 

provozovny se nacházely v centru města Brna 

nebo jeho těsné blízkosti. Zajímala nás jednak 

kvalita poskytovaných potravin, jednak také 

dodržování právních předpisů souvisejících 

s takovým provozem (například označování 

provozovny, vydávání účtenek apod.). U piva nás 

zajímala teplota, míra, chuť, a zda není zakalené. 

U zmrzlin jsme zkoumali konzistenci, 

hrudkovitost, chuť a teplota. V dětské kavárně 

jsme se zaměřili na bezpečnost prostředí. 

 

 

 
 
Naše Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace je 

spotřebitelská organizace, která již několik let 

působí v České republice a snaží se o zlepšování 

vztahu mezi spotřebiteli a jejich dodavateli zboží 

a služeb. V rámci této činnosti máme dlouhodobé 

zkušenosti, zpracováváme pravidelně obchodní 

podmínky mnoha podnikatelům tak, aby byly 

v souladu s platnou právní úpravou ČR, a zároveň 

dbáme, aby byly výhodné pro spotřebitele. 

Z důvodu zájmu spotřebitelské a podnikatelské 

veřejnosti jsme rozhodli v této činnosti 

pokračovat a připravili jsme pro Vás značku 

Garance Ochrany Spotřebitele – GOS. Tato 

„značka kvality“, jako nejpřísnější značka ochrany 

spotřebitele v ČR,  

 
 
 
 
Jediné, co se dá podnikatelům ve větší míře 

vytknout, je nedodržování „formálních“ 

povinností – někteří nedbají na označování 

provozoven, nevydávají účty (případně změní 

cenu, pokud požadujete účet). O všech 

pochybeních jsme informovali příslušné úřady, 

které zjednají nápravu.  

Co se týče kvality poskytovaného zboží, máme 

pro Vás potěšivou zprávu – obchodníci poskytují 

potraviny v dobré kvalitě, žádné pochybení v této 

oblasti jsme nezjistili. Od průzkumů prováděných 

v minulých letech došlo tedy ke značnému 

zlepšení. Obchodníci se zřejmě naučili vážit si 

svých zákazníků, a tak jim poskytují kvalitní 

potraviny.  

Barbora Vojtkuláková 

Odborná právní poradkyně SOS - Asociace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
jasně prokazuje zájem podnikatele, chovat se ke 

svým spotřebitelům nejen v souladu se zákonem, 

ale také s ohledem na požadavek dodržování 

určitých etických standardů ve vztahu 

k zákazníkům - spotřebitelům. Od samého 

počátku udílení značky GOS spolupracujeme 

s médii, která tuto novou značku velmi kladně 

hodnotí a věnují ji stále více pozornosti. 

 

 

 

  

PRŮZKUMY KVALITY POSKYTOVANÝCH POTRAVIN 

GARANCE OCHRANY SPOTŘEBITELE 
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Muž reklamoval brýle, protože 

mu vnitřní část “olezla“.  

V optice mu sdělili, že mu je 

nevyreklamují, protože má 

agresivní pot a brýle se nesmí 

dotýkat obličeje.  

Podle zákona o spodním prádle 

nelze prádlo vyměnit! 

 

Při zjištěné vadě mobilu a 

výměně ještě týž den požadoval 

prodejce 10% sankci z ceny. 

 

Reklamace bazénu, prodejce: 

Reklamujeme pouze jednu 

sezónu, dva roky – kam 

bychom přišli, to nevydrží! 

 

PERLIČKY Z PORADNY 

Vyjádření prodejce: „Nás nějaký 

občanský zákoník nezajímá, my 

máme vlastní reklamační řád!“ 

 

Vyjádření prodejce k reklamaci 

obuvi po dvou dnech používání: 

Ochozeno! 
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JAK NÁS KONTAKTOVAT? 

Pro větší pohodlí spotřebitelů jsou 

osobní poradny rozmístěny po celé 

republice – najdete nás v Brně, 

Vyškově, Táboře, Českých Budějovicích, 

Hradci Králové, Albrechticích nad Orlicí, 

Novém Jičíně, Olomouci, Prostějově, 

Velkém Meziříčí, Uherském Brodě, 

Praze a Děčíně. 

Další možností je zavolat nám na naši 

poradenskou linku – na čísle 900 10 10 

10 (10,- Kč za min.) jsme vám 

k dispozici každý pracovní den vždy od 

9 do 18 hodin, stejně jako v osobních 

poradnách. 

Také je Vám k dispozici náš e-mail, kde 

zodpovíme Vaše dotazy. Kontaktujte 

nás na adrese poradna@asociace-

sos.cz. 

 

 

 

KDE NÁS NAJDETE? 

Naše osobní poradna v Brně se nachází 

na ulici Mečová 5. Naše IČ je 22832793. 

 

KDO NÁS PODPORUJE? 

Tímto děkujeme našim donorům, bez 

nichž by naše asociace nemohla 

fungovat: 

• Město Brno 

• Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR 

• Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR 

• Ministerstvo vnitra ČR 

• Městská policie Brno 

• Královéhradecký kraj 

• Jihomoravský kraj 

• Kraj Vysočina 
 

 

 

 

O NÁS 


