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ROZHOVOR S VEDOUCÍ OSOBNÍCH 

PORADEN V OLOMOUCKÉM KRAJI 

– MGR. KLÁROU TESAŘÍKOVOU AKTUALITY & UDÁLOSTI 

TIPY NA POUTAVÉ ČLÁNKY 

 

PERLIČKY PRO ZASMÁNÍ & CO 

JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI 

CO PŘINESLA (NEJEN) 
SPOTŘEBITELŮM AKTUÁLNÍ 
NOVELIZACE ZÁKONA O 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH? 

 

SOS – ASOCIACE RADÍ, JAK BEZPEČNĚ 

NAKUPOVAT NA VÁNOCE! 

NA CO SE MŮŽETE V TOMTO 

ČÍSLE TĚŠIT: 
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Vážení přátelé, 

právě se k Vám dostává již 8. číslo našeho 
elektronického časopisu SOSÁK, jehož název zcela 
trefně vymysleli naši mladí poradci 
s poradkyněmi zřejmě proto, že pro Vás nasává 
veškeré důležité informace, které jsou pro nás 
všechny tolik potřebné.  

Naše organizace se stále více rozvíjí a vzkvétá. Je 
to také díky Vám, našim spotřebitelům, kteří se 
na nás pravidelně obracíte se svými problémy 
s naprostou důvěrou a stále častěji se chodíte do 
našich poraden informovat ještě před tím, než 
podepíšete různé podezřelé smlouvy. Jsme rádi, 
že se naše spotřebitelská veřejnost postupně školí 
a není již tak bezbranná, jako tomu bývalo dříve.  

Absolventi Senior Akademie (projekt MP Brno), 
na které přednášíme a spolupracujeme, jsou již 
dokonce schopní radit svým sousedům a známým 
a ve složitějších případech je k nám převádějí a 
chrání je.  Takové výsledky nás pak vždy velmi 
potěší, protože právě prevence je ve vztazích 
spotřebitelů a podnikatelů nejdůležitější. Pokud 
se spotřebitelé budou dostatečně důrazně 
domáhat svých práv, zákonitě se zlepší i prostředí 
spotřebitelských vztahů. 

Kladná hodnocení naší práce jsou výsledkem 
pravidelného vzdělávání nás všech. Všichni 
poradci i poradkyně se musí účastnit odborných 
školení (školí lektoři-garanti, kteří pracují i pro 
ministerstva a některé poslance, publikují změny 
zákonů, které zpracovávali), na jejichž základě pak 
naši poradci a poradkyně absolvují zkoušky (limit 
je 60 bodů ze 100) a po jejich absolvování obdrží 
Certifikát odborného právního poradce. Pouze 
pak může radit spotřebitelům v praxi. Naši 
poradci musí sledovat veškeré legislativní změny, 
o kterých dostávají informace v podobě 
pracovních manuálů. 

Naše webové stránky se snažíme neustále 
zdokonalovat, aby byly přehledné a srozumitelné. 
Zvyšuje se na nich i počet spotřebitelských 
zkušeností, které jsme upravili tak, aby v nich bylo 
možné snadno najít potřebné informace. Roste  

 

nám také počet prvotních návštěvníků na našich 
stránkách, v současné době je to cca 30 
tis./měsíc, stejně tak se rozrůstají i počty našich 
členů, článků i držitelů značky GOS. Podle této 
naší značky poznají spotřebitelé, kde mohou bez 
obav nakupovat výrobky i služby. 

Za tento rok jsme zaznamenali mnoho úspěchů, 
vyjmenovat všechny by vyžadovalo příliš velké 
množství prostoru. V našich tiskových zprávách 
také upozorňujeme spotřebitele na další praktiky 
„šmejdů“, postupně zveřejňujeme obce, které 
zakázaly podomní prodej, v dubnu proběhlo také 
jednání s vedením České pošty, s jehož výsledkem 
jsme byli z velké části spokojeni (listonošky již 
nemusí prodávat výrobky pomocí podomního 
prodeje a nabízet je v bytech, viz TZ 30. 4. 2014), 
varovali jsme spotřebitele před podvodnými 
emaily a novými triky tzv. „šmejdů“ a poskytli 
jsme na našich stránkách mnoho dalších 
informací. 

Naši noví poradci, kteří právě nastoupili do našich 
poraden, se budou účastnit v únoru 2014 rovněž 
odborných školení, aby pak mohli nastoupit po 
těch již zkušených, kteří již končí svá studia a 
nastupují do zaměstnání. Jsme připomínkovým 
místem pro některá ministerstva, s jinými 
spolupracujeme přímo a velmi si vážíme toho, že 
se na nás obracejí a chtějí znát naše právní 
názory. 

Závěrem bych chtěla poděkovat našim donorům, 
kteří podpořili naše projekty a tím nám umožnili 
v roce 2014, abychom mohli poskytovat služby 
kvalitně všem potřebným spotřebitelům. 

Na našich webových stránkách najdete tabulku s 
těmi, kdo nám pomáhají finančně, a kterým 
vyslovujeme za celou spotřebitelskou veřejnost 
své poděkování.  

Přejeme Vám všem krásné Vánoční svátky a také 
šťastný Nový rok! 

Gerta Mazalová – předsedkyně SOS-Asociace 
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Můžete nám říci, jak dlouho spolupracujete 

s SOS – Asociací a jak k tomu došlo? 

Se Sdružením obrany spotřebitelů – Asociací 

spolupracuji od roku 2011, kdy jsem si coby 

garant výuky právních disciplín na Univerzitě 

třetího věku při Univerzitě Palackého 

v Olomouci pozvala na přednášku její 

předsedkyni paní Gertu Mazalovou. Při 

neformálním rozhovoru si posteskla, že 

v Olomouci nemá SOS – Asociace žádnou 

poradnu a tak slovo dalo slovo a v podzimních 

měsících roku 2011 jsme otevřeli osobní 

poradnu v Olomouci na třídě Svobody 26 

v prostorách Univerzity Palackého. Od roku 

2012 jsme zahájili činnost osobní poradny 

v Prostějově v prostorách Městské knihovny 

na Skálově náměstí. 

 

Jste vedoucí dvou poraden, pomáhá Vám 

někdo při zajišťování činnosti? 

Za více než tři roky působení osobních 

poraden SOS asociace v Olomouckém kraji 

jsem v poradnách měla několik 

spolupracovníků, a to zejména z řad studentů 

Univerzity Palackého v Olomouci. Nejednalo 

se však o studenty denního studia, ale byly to 

studentky kombinované formy studia, tedy 

osoby s praxí a, dle mého názoru, nezbytnými 

osobními životními zkušenostmi. V současné 

době mi v Prostějovské poradně pomáhá 

slečna Barbora Sobotková, která je studentkou 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně. 

 

 

 

 

 

  

 

Kde a kdy Vás mohou spotřebitelé zastihnout 

v případě potřeby? 

Poradenské dny v olomoucké osobní poradně 

jsou pravidelně každou středu mezi 10 a 15 

hodinou (s přestávkou ve 12 – 13 hodin) a dále 

dle individuální domluvy s konkrétními 

spotřebiteli. Této možnosti využívají spíše lidé 

v produktivním věku a raději si domluví 

schůzku na konkrétní hodinu, nejčastěji v 

pozdějších odpoledních hodinách. Velmi 

oblíbené u spotřebitelů je rovněž využívání 

možnosti mailové korespondence. 

V prostějovské poradně nás spotřebitelé 

mohou zastihnout každý první čtvrtek v měsíci 

mezi 15 a 17 hodinou. 
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Zabýváte se také prevencí? 

Preventivní činnost považuji za velmi důležitou 

a nezbytnou součást práce pro Sdružení 

obrany spotřebitelů. V rámci svého působení 

na Univerzitě třetího věku v Olomouci 

minimálně jednou za semestr pořádám 

přednášku na spotřebitelskou tématiku pro 

její posluchače z řad seniorů. Rovněž pro 

mladé lidi pořádáme přednášky nejčastěji na 

pozvání některé střední školy. Například 

minulý měsíc jsme s kolegyní Sobotkovou měly 

přednášku pro studenty čtvrtého ročníku 

Střední odborné školy podnikání a obchodu 

v Prostějově. Občas si nás pozvou na 

přednášku různé kluby důchodců působící 

v obcích Olomouckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existuje ještě nějaká další Vaše činnost? 

Z dalších činností bych zmínila pravidelné 

přispívání do magazínu pro seniory 

Olomouckého kraje „Moravský senior“, kde 

jsou uveřejňovány zajímavé případy 

z olomoucké osobní poradny, účast v pořadu 

„Dobrá rada“ Českého rozhlasu Olomouc, kde 

jsme v letošním roce vystupovali dvakrát. 

Každý rok se rovněž zúčastňujeme akce 

„Senioři bez hranic“, kde různé neziskové 

organizace působící v Olomouckém kraji 

pořádají aktivity pro seniory a v jejímž rámci 

pořádáme speciální poradenské dny pro 

seniory účastnící se této akce. 

Mgr. Klára Tesaříková  
vedoucí poraden v Olomouckém kraji  
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OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍ 

VEDOUCÍ PORADEN LIBUŠI 

OULEHLOVOU 

Dne 18. 10. 2014 obdržela paní Libuše 

Oulehlová, vedoucí osobních poraden 

v Jihočeském kraji, Ocenění za nejlepší vedení 

krajských poraden.  

 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

S GERTOU MAZALOVOU 

 Gerta Mazalová v rozhlasových vysíláních 

pravidelně radí spotřebitelům a hovoří o 

tématech, která vás zajímají, například: 

Automaticky účtované spropitné,  Podvody na 

občanech a další finty tzv. šmejdů, Restaurace, 

Apetýt s Gertou Mazalovou. 

 

 

 

 

 

 

 

PROBÍHÁ JIŽ 9. ROČNÍK 

SENIOR AKADEMIE 

Ve spolupráci s Městskou policií Brno, se opět 

snažíme předávat našim seniorům a 

posluchačům cenné informace, které jim 

pomohou prožít svůj život v klidu, bezpečí a 

spokojenosti. Zde je k nahlédnutí seznam 

termínů senior akademie, kde bude mimo jiné 

školit naše předsedkyně Gerta Mazalová, která 

byla loni oceněna jako lektorka roku. 

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A 

OBCHODU ZVEŘEJNILO 

SEZNAM VÝZNAMNÝCH 

PROJEKTŮ 

V čele tohoto seznamu je Sdružení obrany 

spotřebitelů — Asociace se svým projektem, 

který odborná komise vyhodnotila jako 

nejpřínosnější pro spotřebitele. 

 

ŠKOLENÍ PODNIKATELŮ 

Vzděláváme podnikatelskou veřejnost, témata 

a termíny seminářů k nahlédnutí zde 

 

 

  

Změna sídla poradny v Novém Jičíně 

Od ledna 2015 bude poradna v Novém Jičíně 

v provozu na nové adrese, více informací 

naleznete na našem webu. 

 

Sdružení obrany spotřebitelů, má nové 

Facebookové stránky 

Vybíráme pro Vás zajímavé články a také jsme 

připravili zbrusu nový seriál na pokračování. 

První, třídílný, je na téma reklamace a další 

budou následovat, sledujte nás. 

 

SOS – Asociace Vám radila na Brněnských 

Vánočních trzích 

Ve dnech 5. – 14. prosince měli spotřebitelé 

možnost navštívit na Brněnském výstavišti naše 

poradenské centrum Bezpečné vánoce a získat 

spoustu užitečných informací. 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3238525
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3257247
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3257247
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3237966
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3230017
http://www.asociace-sos.cz/rozvrh-senior-akademie/
http://www.asociace-sos.cz/rozvrh-senior-akademie/
http://www.mpo.cz/dokument154557.html
http://www.asociace-sos.cz/skoleni-podnikatelu/
http://www.asociace-sos.cz/moravskoslezsky-kraj-novy-jicin/
http://www.asociace-sos.cz/
https://www.facebook.com/pages/Sdru%C5%BEen%C3%AD-obrany-spot%C5%99ebitel%C5%AF-Asociace/1531277593756079?fref=ts
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Nejdůležitější je vyvarovat se nákupů ve spěchu. 

Vše chce svůj klid. Nebojte se poradit s rodinou a 

s těmi, které chcete obdarovat, abyste se 

vyvarovali překvapení pod stromečkem v podobě 

dvou stejných dárků. 

Pokud již potřebujete nevhodný dárek vyměnit, 

tak záleží pouze na dobré vůli prodejce.  Prodejce 

může požadovat originální obal a visačky. Pečlivě 

si uschovejte doklady o koupi a záruční listy. 

Budete je potřebovat. Vždy požadujte u zboží 

návod v českém jazyce. Máte na něj nárok! Dle 

povahy zboží máte také nárok na předvedení 

funkčnosti nebo na jeho vyzkoušení.  

Zjistíte-li že má zboží vady, tak je bezodkladně 

reklamujte a nesnažte se zboží dále užívat. Pokud 

byste jej užívali, vystavujete se riziku zamítnutí 

reklamace. Záruka na zboží je vždy 24 měsíců. 

Tato délka je minimální a nelze ji zkrátit, pouze 

prodloužit. Toto prodloužení musí být smluvní 

nebo uvedeno v záručním listě. Záruka se 

nevztahuje na běžné opotřebení nebo 

mechanické poškození. Záruka 24 měsíců se také 

vztahuje na zhotovenou věc na zakázku. Jestliže 

reklamace proběhne výměnou za věc novou, tak 

vám nevzniká nová záruka, ale běží stará. 

Objednáváte-li dárečky přes internet, tak si 

nezapomeňte zjistit dodací lhůtu, ať pak ježíšek 

nemá zpoždění. Při převzetí zboží ihned 

zkontrolovat a to se svědky nebo kontrolu 

zaznamenat na kameru. Při nákupu též využívejte 

ověřených a doporučených e-shopů. Vyhnete se 

tak těm podvodným, kterých je na internetu 

mnoho. 

 

 

 

 

 

 

Při nákupu přes internet máte právo do 14 dnů 

od převzetí zboží odstoupit a to i při vyzvednutí 

zboží na prodejně. Důležitý je způsob, jak byla 

smlouva uzavřena. Prodejce je povinen vám vrátit 

celou částku i s poštovným, ale vy musíte vrátit 

zboží. Nikdy nekupujte vánoční dárky na úvěr. 

Radši se smiřte s chudšími vánocemi, než se 

vystavit riziku nekončících dluhů. Úvěr je pouze 

odloženou platbou, půjčkou. Pokud si vezmete 

úvěr, tak od této smlouvy můžete do 14 dnů 

odstoupit. Odstoupením od spotřebitelského 

úvěru, ale neodstupujete od smlouvy kupní a toto 

právo vám při nákupu v kamenné prodejně ani 

nevzniká! Podnikatelé mají povinnost v reklamě 

uvádět RPSN, celkovou výši úvěru, výši splátek a 

celkovou částku splatnou spotřebitelem. Je též 

zakázáno zajištění směnkou!! 

Budete-li potřebovat pomoc, naleznete nás na 

internetových stránkách www.asociace-sos.cz, 

nebo na čísle 900 10 10 10, které je zpoplatněno 

10 Kč/min, od 9 do 18 hodin. Můžete též využít 

osobních poraden, jejichž seznam naleznete na 

našich stránkách. Hlavní poradnou je poradna 

v Brně na Mečové 5, kde jsou vám denně od 9 do 

18 hodin k dispozici naši odborní poradci, kteří 

vám rádi pomohou.   

Gerta Mazalová 
předsedkyně SOS - Asociace 

 

 

 

 

 

 

SOS - ASOCIACE RADÍ, JAK BEZPEČNĚ 

NAKUPOVAT NA VÁNOCE!!! 

http://www.asociace-sos.cz/
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Dne 19. 11. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován 

zákon č. 258/2014 Sb. Tímto zákonem byla 

provedena novelizace zákona o elektronických 

komunikacích, která již při své přípravě vzbudila 

značně negativní reakce odborné veřejnosti. O 

přípravě této novely zákona o elektronických 

komunikacích jsme již na našich stránkách 

informovali (celý článek je k dispozici zde: 

http://www.asociace-sos.cz/zhorsi-novela-

zakona-o-elektronickych-komunikacich-

postaveni-spotrebitelu/). 

Nyní je již tato změna zákona o elektronických 

komunikacích schválena a účinnosti nabyla od 5. 

12. 2014. Výrazné snížení úrovně ochrany přinese 

tato změna zákona zejména účastníkům, kteří 

nejsou spotřebiteli (tj. živnostníkům, firmám ale i 

například neziskovým organizacím). To je 

způsobeno tím, že v některých ustanoveních 

zákona o elektronických komunikacích chránících 

účastníka je výraz „účastník“ nahrazen slovem 

„spotřebitel“ a ochrana poskytovaná dříve těmito 

ustanoveními všem účastníkům (tedy příjemcům 

služeb elektronických komunikací) se od 5. 12. 

2014 vztahuje pouze na spotřebitele. 

(Spotřebitelem se podle zákona o elektronických 

komunikacích rozumí pouze fyzická osoba, která 

využívá služby elektronických komunikací pro 

účely mimo rámec její podnikatelské činnosti.)  

V této souvislosti je velmi diskutována změna, na 

jejímž základě se již na „nespotřebitele“ nebude 

vztahovat omezení smluvních sankcí při  

 

 

 

 

 

 

 

 

předčasném ukončení smlouvy stanovené § 63 

odst. 1 písm. p) zákona o elektronických 

komunikacích. Doposud pro všechny účastníky 

platilo (zjednodušeně řečeno), že sankce za 

předčasné ukončení smlouvy nesmí být vyšší než 

jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících 

do konce sjednané doby trvání smlouvy, případně 

jedna pětina součtu minimálního sjednaného 

měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané 

doby trvání smlouvy. Nově toto omezení výše 

sankcí za předčasné ukončení smlouvy zůstane 

zachováno pouze spotřebitelům, což vyvolává 

obavy z přemrštěných smluvních sankcí za 

předčasné ukončení smlouvy „nespotřebitelem“. 

Zákon o elektronických komunikacích však i po 

účinnosti novely pro tyto případy bude obsahovat 

záchrannou brzdu, neboť podle § 63 odst. 8 

tohoto zákona jsou neplatná smluvní ujednání 

obsahující podmínky pro ukončení smlouvy 

odrazující od změny poskytovatele služeb 

elektronických komunikací. 

 

 

 

 

CO PŘINESLA (NEJEN) SPOTŘEBITELŮM 
AKTUÁLNÍ NOVELIZACE ZÁKONA O 

ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH? 

http://www.asociace-sos.cz/zhorsi-novela-zakona-o-elektronickych-komunikacich-postaveni-spotrebitelu/
http://www.asociace-sos.cz/zhorsi-novela-zakona-o-elektronickych-komunikacich-postaveni-spotrebitelu/
http://www.asociace-sos.cz/zhorsi-novela-zakona-o-elektronickych-komunikacich-postaveni-spotrebitelu/
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Určité snížení dosavadní ochrany v oblasti 

telekomunikací však nastalo od 5. 12. 2014 i pro 

spotřebitele, neboť novela změnila mechanismus 

informování všech účastníků (tedy i spotřebitelů) 

o změnách smlouvy (srov. novelizovaný § 63 odst. 

6 zákona o elektronických komunikacích). 

Adresně se budou o změně smlouvy informovat 

nově jen ti účastníci, kteří mají ve smlouvě sankci 

za předčasné ukončení, a to pouze o 

„podstatných změnách“ smlouvy. Ze zákona tedy 

též vypadl přesný výčet náležitostí smlouvy, o 

jejichž změnách jsou poskytovatelé 

telekomunikačních služeb povinni účastníky 

adresně informovat. Pro budoucí vývoj výkladu 

pojmu „podstatná změna“ bude podle našeho 

názoru určující zejména výklad Českého 

telekomunikačního úřadu (ČTÚ), protože právě 

ČTÚ je oprávněn postihovat porušení zákona o 

elektronických komunikacích, kterého se 

poskytovatel telekomunikačních služeb dopustí, 

pokud účastníka o podstatné změně smlouvy 

neinformuje (srov. § 118 odst. 14 písm. v) zákona 

o elektronických komunikacích). Adresné 

informování účastníků o podstatných změnách 

smlouvy má být podle zákona provedeno 

způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání 

vyúčtování a má obsahovat poučení o právu 

účastníka smlouvu ukončit bez sankce, nebude-li 

změnu smlouvy akceptovat. 

Účastníci, kteří nemají ve smlouvě sankci 

(úhradu) za předčasné ukončení smlouvy tedy 

budou nově i o podstatných změnách smlouvy 

informováni pouze neadresně. (Takto je ostatně 

poskytovatel služeb elektronických komunikací 

povinen dopředu informovat o všech, tedy i 

nepodstatných, změnách smlouvy všechny 

účastníky). Neadresné informování účastníků se 

bude dít tak, že poskytovatel telekomunikačních 

služeb nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti 

změny smlouvy uveřejní informaci o změně v 

každé své provozovně a na internetu. Zároveň 

informuje účastníka o tomto uveřejnění. Bude 

tedy zejména na účastníkovi, aby se sám aktivně 

zajímal, k jakým konkrétním změnám ve 

smlouvě má dojít. Ti účastníci, kteří nemají ve 

smlouvě stanovenu úhradu za předčasné 

ukončení smlouvy, už nemají zákonem stanoveno 

právo smlouvu předčasně ukončit. Budou tedy 

muset v případě nesouhlasu se změnou smlouvy 

muset svoji smlouvu ukončit způsobem, jaký 

smlouva předpokládá (typicky výpovědí 

smlouvy). 

Úhrada za předčasné ukončení smlouvy bývá 

zpravidla stanovena ve smlouvách o 

telekomunikačních službách uzavřených na dobu 

určitou. Naopak ve smlouvách uzavřených na 

dobu neurčitou obvykle úhrada za předčasné 

ukončení smlouvy stanovena není. Lze tedy 

předpokládat, že adresné informování o 

podstatných změnách smlouvy se bude týkat 

zejména účastníků se smlouvou na dobu určitou, 

zatímco účastníci se smlouvou na dobu neurčitou 

budou o změnách informování zpravidla 

neadresně. 

Mgr. Karel Carbol 

spolupracovník SOS – Asociace 
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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 13. 11. 2014: SOS – ASOCIACE A MMR K 

PROBLEMATICE SLEVOVÝCH PORTÁLŮ ZAPAKATEL.CZ A 

BRÁNASLEV.CZ 

Nežli koupíte voucher na zájezd na slevovém portálu, nebo jste tak již učinili a máte potíže s jeho 

uplatněním, čtěte  

 

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 

Pravděpodobně jste je již zaregistrovali na některých elektrických spotřebičích, ale k čemu vlastně 
jsou? 

Přinášíme Vám pár užitečných informací 

 

 

POSTUPUJÍ MOBILNÍ OPERÁTOŘI PŘI PROPADNUTÍ KREDITU 

SPRÁVNĚ? 

Pokud máte předplacenou kartu a delší dobu nedobijete kredit, operátor číslo deaktivuje a případný 

zbylý kredit mu nenávratně propadne. Je to v pořádku? 

Více o této problematice v našem článku 

 

NEVHODNÝ DÁREK? VÝMĚNA NENÍ JISTÁ 

Kdy se můžete domáhat výměny nevhodného dárku, případně vrácení peněz? Při nákupu v 

kamenných prodejnách záleží na obchodníkovi. 

Celý článek naleznete zde 

http://www.asociace-sos.cz/sos-asociace-a-mmr-k-problematice-slevovych-portalu-zapakatel-cz-a-branaslev-cz/
http://www.asociace-sos.cz/energeticke-stitky/
http://www.asociace-sos.cz/postupuji-mobilni-operatori-pri-propadnuti-kreditu-spravne/
http://www.asociace-sos.cz/nevhodny-darek-vymena-neni-jista/
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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.  

Do konce ledna roku 2015 poskytujeme 

značku GOS za zvýhodněnou cenu 6.000,- 

Kč  

 

 

 

  

http://www.asociace-sos.cz/gos/
http://www.asociace-sos.cz/gos/
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HLAVNĚ NEPOŠKODIT OBAL! 

 
-Vyjádření prodejce k zamítnutí reklamace: 

„Pokud někdo při reklamaci argumentuje 

tím, že sedačka byla prodřena při převzetí, 

ale obal byl neporušen, je zapotřebí tento 

neporušený obal odeslat prodejci zvlášť“.  

Odpověď: „Abych poslal obal, musím ho 

roztrhnout. Kdybych ho neroztrhl, nikdy se 

nedozvím, že je sedačka prodřená.“ 

 

NENOSTE BRÝLE NA OBLIČEJI 

S takovým doporučením se 
setkala spotřebitelka, která šla 
reklamovat brýle, které jí 
„olezly“. 

 
V Optice jí řekli, že za to může 
její agresivní pot a že se brýle 
nesmí dotýkat obličeje. 
 

  
KAŽDÝ ROK NOVÝ BAZÉN 

 
Spotřebitel reklamoval velký 
bazén, ale prodejce odpověděl: 
 
 „Reklamujeme pouze jednu 
sezonu, dva roky- kam bychom 
přišli? To nevydrží!“ 
 

 
REKLAMAČNÍ ŘÁD NADEVŠE 
 
Pracovník reklamačního 

oddělení: 

„Nás nějaký Občanský zákoník 

nezajímá, my máme vlastní 

reklamační řád!“ 
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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 a také 

připravujeme otevření další poradny v 

Opavě. 

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 našim členům za jejich 

podporu, ať už morální nebo finanční. 

Jako vyjádření poděkování Vás rádi 

uveřejníme na webových stránkách. 

Pokud chcete být jmenovitě zveřejněni 

na našem webu, napište nám Váš 

souhlas.  

 

 

 

 

mailto:poradna@asociace-sos.cz
mailto:poradna@asociace-sos.cz
http://www.asociace-sos.cz/podporuji-nas/
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Tento bezplatný internetový časopis pro Vás vydává 

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ - ASOCIACE 

 

NA TVORBĚ ČASOPISU SE 

PODÍLELI: 
 

Gerta Mazalová 

předsedkyně  SOS - Asociace 

 

Prokop Lang 

odborný právní poradce SOS – Asociace 

 

Dana Fialová 

členka redakční rady SOS – Asociace 

 

 


