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Tento bezplatný internetový časopis pro Vás vydává 

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ - ASOCIACE 

 

 

NA TVORBĚ ČASOPISU SE PODÍLELI: 
 

Ivana Sedláčková 

vedoucí mediální skupiny SOS - Asociace 

 

Jan Strya 

odborný právní poradce SOS – Asociace 

 

Dominika Nogová 

odborná právní poradkyně SOS – Asociace 

 

Iveta Formánková 

Odborná právní poradkyně SOS - Asociace 

 

Barbora Zedníčková 

členka redakční rady SOS - Asociace 
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Jak se připravujete v SOS – Asociaci na blížící 

se léto?  

Na léto se připravujeme jako každoročně – 

chystáme průzkumy v restauracích, 

cukrárnách, kavárnách, dětských cukrárnách a 

jejich výsledky konzultujeme se státními 

dozorovými orgány. Tam, kde nejsou nalezena 

pochybení nebo klamání zákazníků, jim za 

odměnu nabídneme naši značku kvality a 

záruku poctivosti prodeje GOS (Garance 

ochrany spotřebitele) za poloviční cenu jako 

odměnu. Spotřebitel pak ví, kam se má 

obracet bez obav a prodejce tím získá reklamu 

na našich webových stránkách, na kterých 

stále více stoupá návštěvnost a kde můžou 

prezentovat svou firmu. 

Jak jste spokojena s prací v SOS – Asociaci? 

Jak se vám daří dosáhnout vašich cílů? 

Já nebudu nikdy spokojena úplně, ale jsem 

vděčna za naše mladé, pracovité a hlavně 

vzdělané poradce a poradkyně, kteří naší práci 

a našim spotřebitelům věnují všechen svůj 

volný čas a znalosti. Jsem hrdá na to, že naši 

poradci i když jsou většinou studenti VŠ MU 

Brno právnické fakulty (mimochodem nejlepší 

právnické fakulty v ČR) se stále vzdělávají 

v oblasti spotřebitelského práva, pracují na 

změnách zákonů tam, kde je to pro ochranu 

našich spotřebitelů potřebné a mají k nim také 

velmi citlivý a hezký přístup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je v době, kdy se stále více na veřejnosti 

prohlubují mezigenerační rozdíly a v mladých 

lidech se pěstuje negativní vztah ke starším 

občanům velmi vzácné. Stáří, stejně jako smrt 

nevynechá nikoho a tak, jak se chováme ke 

svým rodičům, tak se děti jednou budou 

chovat k nám. To je staré, ale stále platné 

pravidlo. Chtěla bych, aby se naši spotřebitelé 

postupně seznamovali s vedoucími osobních 

bezplatných poraden i v jiných krajích a proto 

Vás v příštím čísle naše redakce seznámí 

s vedoucí osobních bezplatných poraden 

Jihočeského kraje, ženou velkého srdce, která 

celý svůj život věnovala ochraně práv 

spotřebitelů, p. Libuší Oulehlovou a pak 

postupně i dalšími. 

Děkuji Vám všem, kteří nám pomáháte, ať už 

finančním příspěvkem nebo upřímnou 

pochvalou – Vaše sympatie a přátelství nás 

posiluje v naší práci! 

Gerta Mazalová 

předsedkyně SOS - Asociace 
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SOS – ASOCIACE PŘIJALA 

POZVÁNKU KLUBU 

MANAŽEREK ČSJ 

SOS – Asociace přijala pozvánku od Klubu 

manažerek na přednášku s názvem „Víme, jak 

bezpečně jíme…? Naším přispěním byla 

přednáška o bezpečnosti z různých úhlů, 

kterou prezentovala naše odborná právní 

poradkyně SOS – Asociace, Klára Trněná. 

ZÁSTUPCI SOS – ASOCIACE 

PŘEDNÁŠELI BRNĚNKÁM 

Dne 7. 4. 2014 se naše paní předsedkyně 

Gerta Mazalová a odborná právní poradkyně 

Klára Trněná zúčastnily společné porady všech 

členů maloobchodní sítě Brněnka, v rámci 

které se uskutečnila odborná přednáška na 

několik témat, zejména na témata související 

s jednáním prodávajícího vůči kupujícímu, 

nekalými obchodními praktikami, 

reklamacemi, podmínkami při prodeji potravin 

a podobně. Atmosféra byla velmi příjemná, 

posluchači se o celou problematiku zajímali a 

po přednášce proběhla i diskuze, která však 

byla bohužel limitována časem. 

 

 

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ 

POSLUCHAČŮ SENIOR 

AKADEMIE 

Dne 24. 4. proběhlo slavnostní vyřazení 

nových absolventů. Mezi lektory, kteří 

předávají své cenné vědomosti, patří i naše 

předsedkyně Gerta Mazalová. Jsme velmi hrdí, 

že její práce byla oceněna v anketě LEKTOR 

ROKU třetím místem. 

 

BESEDA PRO NEVIDOMÉ V 

OBČANSKÉM SDRUŽENÍ 

VODÍCÍ PES 

Dne 23. 5. 2014 uspořádalo Sdružení obrany 
spotřebitelů – Asociace, besedu pro 
nevidomé. 
Beseda se týkala reklamací, nakupování po 
internetu, podomního prodeje energií, 
podvodů a mnoha dalších zajímavých 
spotřebitelských témat. Přednášeli naši 
odborní právní poradci Ivana Sedláčková a 
Patrik Lukeš.  

Beseda byla velmi přínosná pro obě strany, 
padlo velké množství dotazů a povídali jsme si 
i o běžných životních situacích z oblasti 
spotřebitelského práva. 
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SOS - ASOCIACE SE UMÍSTILA 

V ANKETĚ MEZI 100 

NEJLEPŠÍMI ORGANIZACEMI 

ROKU 2014! 

Dvanáctý ročník ankety Brno TOP 100 s 
podtitulem „Kdo hýbe Brnem“, pořádané 
časopisem Brno Business & Style, zná své 
vítěze! I my jsme mezi nimi. 

Výsledky ankety byly vyhlášeny 12. června 
v prostorách Hvězdárny a planetária Brno 
a rovněž uveřejněny v červnovém vydání 
měsíčníku Brno Business & Style a na 
stránkách www.iBrno.cz.  

SOS – ASOCIACE V POŘADU 

MÁTE SLOVO S MICHAELOU 

JÍLKOVOU 

Ve čtvrtek 5. června jste s námi mohli sledovat 

pořad Máte slovo, ve kterém vystoupil i náš 

odborný právní poradce Patrik Lukeš. 

Diskutovalo se mimo jiné s ředitelem ČOI 

Mojmírem Bezecným a s ministrem průmyslu 

a obchodu, panem Janem Mládkem. Řešily se 

pravomoci ČOI, spotřebitelské úvěry, 

autobazary, předváděcí akce a podomní 

prodej! 

AKTIVITY NAŠICH PORADEN 

V JIHOČESKÉM KRAJI 

Jak dobře se daří  našim poradnám 

v Jihočeském kraji, o tom se můžete 

přesvědčit podle aktivit, které tam pořádají: 

• Dne 24. 3. 2014 vystoupila vedoucí 

poraden Libuše Oulehlová v živém 

vysílání Českého rozhlasu Českých 

Budějovic v pořadu Fontána, s tématy 

ochrana spotřebitele a nový občanský 

zákoník. 

• Dne 2. 4. uspořádali také přednášku 

v Auto klubu v Českých Budějovicích. 

Kromě toho pořádají pravidelně také 

přednášky pro školy, seniory a 

zdravotně postižené. 

• 11. dubna se také zúčastnili již 22. 

ročníku výstavy Mobil Salon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Léto se blíží a společně s ním také naše průzkumy. 

Jsme opět v pohotovosti, prodejci nečekají. Letos v létě 

opět vyrazíme do ulic hledat poctivé a případně také 

nepoctivé majitele restauračních zařízení a prodejce 

balených i nebalených zmrzlin. O výsledcích průzkumů 

vás budeme pravidelně informovat na našich webových 

stránkách.  

Otevřeli jsme novou poradnu v Šumperku 

Ode dne 1. května se na nás mohou 

spotřebitelé obracet se svými problémy také 

v nově otevřené osobní poradně 

v Šumperku.  

Více informací o poradně na www.asociace-

sos.cz/osobni-poradenstvi/ 

Beseda pro spotřebitele v naší poradně 

Dne 27. června se můžete těšit na další ze série 

besed pořádané u nás v osobní poradně na 

Mečové 5.  

Téma: Exekuce, insolvence, úvěry a zadlužování 

Vstup samozřejmě zdarma. 
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Jeden z našich článků se věnuje smlouvě o dílo 

podle nového občanského zákoníku. Článek 

v kompletním znění si můžete přečíst na našich 

webových stránkách. 

Smlouva o dílo je nově upravena v § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník 
sjednotil úpravu smlouvy o dílo, kdy NOZ vychází 
především z obchodního zákoníku. 

Jednou ze základních zásad je, že dílo je 
vykonáváno osobně, jen v některých případech je 
možno pověřit výkonem díla jinou osobu, ale i 
tady zůstává osobní dohled zhotovitele. 

Dílem je chápáno vykonávání určité práce dle 
zadání objednatele. Rozdíl mezi smlouvou o dílo a 
vykonáváním práce v zaměstnaneckém poměru je 
způsob výkonu práce – u smlouvy o dílo 
zhotovitel vykonává práci dle svého návrhu a na 
vlastní zodpovědnost. 

Smlouvu o dílo lze stejně jako doposud uzavřít jak 
v písemné formě tak i v ústní. 

Dílem dle NOZ je zhotovení určité věci, která 
nespadá pod kupní smlouvu, dále pak údržba, 
oprava, úprava věci, nebo činnost s jiným 
výsledkem. Zhotovení, údržba, oprava nebo 
úprava stavby nebo její části je dílem VŽDY. 
Pokud tedy je uzavřena nepojmenovaná smlouva 
například na novou fasádu domu, jedná se vždy o 
smlouvu o dílo. 

Zhotovitel se při zhotovení díla nemusí řídit 
příkazy objednatele, pokud to nebylo ujednáno, 
nebo pokud to neplyne ze zvyklostí. Pokud si tedy 
dopředu neujedná objednatel se zhotovitelem 
přesné pokyny, jak dílo provést, nelze následně 
zadávat příkazy nebo pokyny jak provádět dílo. 

Tuto nemožnost dávat příkazy k provádění díla na 
druhé straně objednateli kompenzuje právo 
kontrolovat provádění díla. Pokud objednatel při 
kontrole díla zjistí, že zhotovitel porušil svou 
povinnost, může požadovat v přiměřené lhůtě 
nápravu a pokud se jí nedostane, může od 
smlouvy odstoupit, pokud postup zhotovitele 
vedl k podstatnému porušení smlouvy. 

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může 
převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez 
výhrad. Dílo může být předáno i po částech, 
pokud jednotlivé části lze rozlišit. Pokud by mělo 
dílo vady, nemusí jej objednatel převzít, avšak 
neplatí to ve všech případech – neplatí to, pokud 
by to bylo nepřiměřené vzhledem k podstatě díla. 
Pro křivý okap nelze odmítnout převzetí domu. 

Pokud je předmětem díla věc a objednatel si ji 
nepřevezme, může ji zhotovitel na účet 
objednatele prodat. 

Právo na zaplacení kupní ceny vzniká zhotoviteli 
provedením díla (dílo je provedeno, jestliže je 
zhotoveno a předáno). Pokud je předáváno po 
částech, má zhotovitel právo požadovat cenu 
těchto částí. 

Pokud je zhotovení díla nákladné, může 
zhotovitel požadovat přiměřenou část odměny 
vzhledem k vynaloženým nákladům a to i pokud 
to nebylo mezi stranami ujednáno ve smlouvě o 
dílo. 

Dílo má vadu neodpovídá-li smlouvě (§ 2615 
NOZ). Práva z vadného plnění u smlouvy o dílo 
jsou stejná jako u kupní smlouvy. Objednatel tedy 
může požadovat: 

• výměnu věci (tedy zhotovení nového díla, 
zhotovení náhradního díla nelze 
požadovat, pokud předmět díla nelze 
z povahy věci vrátit nebo předat 
zhotoviteli) 

•  odstoupení od smlouvy – ALE jen 
v případě, že je to přiměřené vadě díla – 
nelze tedy například pro vrzající dveře 
odstoupit od smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby 

• slevu z ceny díla, opět však musí 
požadovat slevu přiměřenou a poměrnou 
vadě díla. 

Iveta Formánková 

odborná právní poradkyně SOS - Asociace 
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Stačí malá nepozornost a vaše doklady můžou 
změnit majitele. Bohužel obvykle neztratíte jeden 
doklad, bez kterého byste se mohli na krátkou 
dobu obejít, ale všechny doklady, které 
uchováváte na jednom místě, většinou 
v peněžence nebo pouzdře. I když jde o velmi 
nepříjemnou situaci, existují řešení, která vám 
pomohou dostat se zpět domů nebo v pobytu 
pokračovat. 

Bezprostředně po zjištění ztráty dokladů 
kontaktujte tamní policii, která vám vystaví 
potvrzení (protokol) o ztrátě či krádeži dokladů. 
Poté se musíte dostavit na zastupitelský úřad ČR 
a spolu se žádostí o vystavení náhradních dokladů 
předložíte i protokol od policie. Pokud byste měli 
pocit, že se v dané zemi s policií nedomluvíte, 
jednejte nejdříve se zastupitelským úřadem, 
s jehož pomocí poté zkontaktujete policii. Také 
můžete využít asistenční službu, pokud je součástí 
vašeho komerčního cestovního pojištění. Může se 
také stát, že v zemi, kde přijdete o své doklady, 
není český zastupitelský úřad. 

V takovém případě se obraťte na jakýkoliv 
zastupitelský úřad členských států Evropské unie, 
jež v zemi sídlí. Po příjezdu do ČR musíte oznámit 
ztrátu dokladu republikové policii a požádat 
obecní úřad o vydání nového průkazu. 

K vydání nového cestovního dokladu v zahraničí 
je zapotřebí občanský průkaz, fotokopie dokladů 
nebo v krajním případě svědectví osoby, jež má 
platný cestovní pas. Cestovní doklad nelze vydat 
třetí osobě na základě plné moci. Cena za pořízení 
pasu se pohybuje od 400 Kč do 1600 Kč 
v závislosti na věku žadatele a typu údajů 
(biometrické nebo strojové). Žádost může 
podávat občan starší patnácti let, který do svých 
osmnácti let potřebuje písemný souhlas 
zákonného zástupce s ověřeným podpisem. Tento 
souhlas lze nahradit přímou účastí při podávání 
žádosti. Za občana mladšího patnácti let podává 
žádost jeho zákonný zástupce. 

 

 

 

Pokud ztratíte řidičský průkaz, může se vám stát, 
že někteří policisté nebudou akceptovat potvrzení 
o krádeži nebo ztrátě a můžete mít v zahraničí 
problémy. Proto se vyplatí pořídit si vedle 
českého řidičského průkazu také průkaz 
mezinárodní, který budete mít od toho českého 
oddělený.  Menší problémy se vyskytují při ztrátě 
karty zdravotní pojišťovny. Ztrátu stačí oznámit 
pojišťovně telefonicky a ta vám po ověření 
rodného čísla odfaxuje náhradní doklad. 

Snižte riziko ztráty dokladů! 

- mějte oddělené osobní a cestovní doklady 

- peníze a platební karty rozdělte na několik míst 

- napište si veškerá telefonní čísla, která můžete 
v zahraničí potřebovat    

- tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné 
cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte 

- předem si zjistěte, kde se v dané lokalitě nachází 
zastupitelský úřad ČR 

- věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se 
na vás někdo tlačí, snažte se okamžitě vzdálit 

Dominika Nogová 

odborná právní poradkyně SOS - Asociace 
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ENERGETICKÝ OMBUDSMAN 

Dne 1. února 2014 byl do této funkce jmenován JUDr. Petr Scholz. Hlavním úkolem ombudsmana by 

mělo být zlepšení postavení spotřebitele ve vztazích mezi dodavateli energií a spotřebiteli.   

Pokud se chcete dozvědět více, stačí se podívat na http://www.asociace-sos.cz/energeticky-

ombudsman/ 

SOS – ASOCIACE VARUJE! POZOR NA NOVÉ TRIKY PODVODNÍKŮ 

Obrátilo se na nás velké množství spotřebitelů, aby nás upozornilo na nejnovější trik podvodníků. 

V emailové schránce jste mohli narazit na zprávu, která vyzívá k úhradám dlužných částek, které 

vznikly v důsledku užívání bankovních produktů.  

V žádném případě neotvírejte přílohu tohoto emailu, tento krok by mohl poškodit váš počítač. Více 

na: http://www.asociace-sos.cz/nove-triky-podvodniku/ 

VYŽIVOVACÍ POVINNOST RODIČŮ VŮČI DĚTEM 

Jak postupuje soud v různých situacích? Kdy žádat o vydání předběžného opatření? Co soud 

posuzuje? Jak na rodiče, který se vyhýbá placení výživného?  

Odpovědi na tyto otázky a mnohem více se dozvíte na: http://www.asociace-sos.cz/vyzivovaci-

povinnost-rodicu-vuci-detem/ 

CESTOVÁNÍ BEZ VÍZ DO STÁTŮ MIMO EVROPSKOU UNII 

Ministerstvo zahraničních věcí na svých internetových stránkách zveřejnilo seznam států, ležících 

mimo území Evropské unie, ve kterých mohou občané České republiky pobývat bez nutnosti mít 

vízum. Více na: http://www.asociace-sos.cz/cestovani-bez-viz-do-statu-mimo-eu/ 
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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,  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 
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ČISTOTA JE ZÁKLAD 
 
Spotřebitelka reklamovala notebook a 
servisní technik na prodejně reklamaci na 
místě zamítnul s tím, že vzhledem k tomu, 
jak ušmudlaný a špinavý má notebook, tak 
se nepochybně jedná o mechanické 
poškození, které si spotřebitelka způsobila 
sama.  
 
Spotřebitelka se následně proti vyřízení 
reklamace ohradila a ve stížnosti uvedla, že 
pokud chce servisní technik moralizovat 
ohledně čistoty, měl by si vyprat firemní 
mikinu, neboť má špinavé náplety u 
rukávů. 

CHCETE REKLAMOVAT ROSTLINU? 

PRODEJCE TVRDÍ NE! 

Spotřebitelka reklamovala venkovní 

palmu. 

 Dle obchodu Hornbach se reklamace 

na rostliny nevztahují…… 

I rostliny jsou spotřebním zbožím, 

více informací u nás v poradně. 

POPLATKY MUSÍ BÝT 

Spotřebitelka odstoupila ve lhůtě od Bohemia 

energy, ale napsali jí, že nemohou najít odstoupení.  

Poslala tedy odstoupení znovu a oni jí poslali 

požadavek poplatku za „administrativní úkon“!… 
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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, Jihlavě, Bystřici nad 

Pernštejnem, Plzni, Uherském Brodě, 

Praze. Nově jsme také otevřeli osobní 

poradnu v Šumperku. 

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 

v Koordinačním centru na ulici Mečová 

5, ve třetím patře.  

 

KDO NÁS PODPORUJE? 

Tímto děkujeme našim donorům, bez 

nichž by naše asociace nemohla 

fungovat: 

• Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR 

• Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR 

• Městská policie Brno 

• Město Brno 

• Jihomoravský kraj 

• Jihočeský kraj 

• Město České Budějovice 

• Město Prostějov 

• Město Bystřice nad Pernštejnem 
 

 

Děkujeme všem spotřebitelům, kteří 

podpořili naší činnost libovolným 

finančním příspěvkem. Jako vyjádření 

poděkování Vás rádi uveřejníme na 

webových stránkách. Pokud chcete být 

jmenovitě zveřejněni na našem webu, 

napište nám Váš souhlas.  

 

 


