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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ

Vážené spotřebitelky a spotřebitelé,

v 3. čísle našeho čtvrtletníku Vás budeme
informovat opět o novinkách v našich poradnách,
o úspěších v naší práci i o tom, co bychom rádi
změnili ve prospěch vás, našich spotřebitelů.
Na četné žádosti spotřebitelů ze středních Čech i
hlavního města Prahy chceme zřídit další
bezplatnou osobní poradnu v Praze, aby i tam
měli spotřebitelé možnost prostřednictvím
osobního kontaktu řešit své problémy, do kterých
se dostali díky různým praktikám některých
prodejců, ale také i neuváženým podpisem kupní,
úvěrové či jiné smlouvy. Není pro nás problémem
zajistit odborné poradenství, ale je problémem
uhradit někdy dost vysoký nájem v některých
městech. Zde hodně záleží na přístupu zastupitelů
měst i krajů, kteří mohou pomoci alespoň pro
začátek, protože my můžeme poskytnout toto
poradenství bezplatně a přesto na vysoké úrovni,
zajistit úhradu nájemného a služeb je však již
podstatně těžší.
Od začátku letošního roku jsme vyřešili od
1.6.2013
celkem
199
mimosoudních
spotřebitelských sporů. Většině spotřebitelů jsme
pomohli díky našim odborným poradcům a naše
práce tedy nebyla zbytečná. Úspěšně nebyly
vyřešeny jen ty, kde docházelo ze strany
některých prodejců k cílenému nevyzvedávání
pošty, reklamací, odstupování od smluv. Některé
případy se k nám dostaly již příliš pozdě, firmy
buď už neexistovaly, byly v konkurzu nebo
likvidaci, na účtech nebyly

peníze nebo firmy zmizely i se svými účty.
Sledujeme nepoctivé firmy, které postupně
zveřejňujeme na našich stránkách, děláme
každoročně pravidelné průzkumy, letos např. v
cukrárnách, kavárnách, dětských kavárnách,
restauracích, kde sledujeme nejen poctivost
služeb a prodeje (např. podmíráky- pivo) nebo
také dodržování hygienických zásad (při prodeji
zmrzlin apod.), bezpečnost hracích koutků
(rozbité skluzavky) atd.
Nedostatky pak předáváme státním dozorovým
orgánům, např. Živnostenským úřadům, České
obchodní inspekci, a ostatním. Vyjíždíme na
besedy do některých obcí a měst na jejich
pozvání a formou přednášek a prezentací učíme
naše spotřebitele, jak se orientovat při nákupech
a jak se bránit proti častým nekalým, agresivním a
podvodným praktikám některých nepoctivých
prodejců. Přednášíme v rámci kultivace
podnikatelského prostředí také prodejcům,
podnikatelům a věříme, že tato prevence ve
spolupráci s médii, která nám velmi pomáhají,
přispěje k vytvoření rovného postavení
podnikatele-prodejce a zákazníka-spotřebitele.
Blíží se konec roku a my jsme připraveni Vám
pomoci nejen radou při vánočních nákupech, ale i
zorientovat se v novém občanském zákoníku, kdy
spotřebitel bude muset být více opatrný a
obezřetný při podpisování kupních i úvěrových
smluv, ať už to bude kdekoliv. Jsme stále s Vámi,
jsme tu pro Vás, ale pamatujte, že spotřebitel je
ten, který rozhoduje, co chce a proč to chce,
spotřebitel je ten, který může, ale nemusí
podepsat! Moc Vás zdraví Vaše
Gerta Mazalová
předsedkyně SOS - Asociace
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AKTUALITY & UDÁLOSTI

Změna pracovní doby! Bezplatná
osobní poradna v Olomouci je nově
otevřena každou středu od 10 do 12
hod. a od 15 od 17 hod.

Změna pracovní doby! Bezplatná osobní poradna v Plzni
je nově otevřena každé pondělí od 9 do 11 hod. a každou
středu od 15.30 do 17.30 hodin!

Můžete se těšit na novou bezplatnou osobní
poradnu v Praze. Již brzy ji pro vás
otevřeme.

SLAVNOSTÍ ZAHÁJENÍ SENIOR
AKADEMIE
Dne 16. září 2013 proběhlo slavnostní zahájení
již VIII. SENIOR AKADEMIE, ve které bude od
února opět přednášet naše předsedkyně, paní
Mazalová. Minulý ročník získala ocenění lektor
roku 2012/2013 a my můžeme doufat, že své
úspěchy znovu zopakuje.

NÁVŠTĚVA ČESKÉ TELEVIZE
V PORADNĚ SOS
Ve středu 18. září 2013 navštívila naši
poradnu, při natáčení své reportáže o projektu
„Spotřebitelském ombudsmanovi“ a o
spotřebitelských poradnách, Česká televize.Na
pár okamžiků se stali z našich poradců
profesionální herci, kteří předvedli, jak vypadá
odborné poradenství

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 nové
aktivity, a to je zveřejňování právě Vašich
příběhů! Neváhejte nás kontaktovat. Články
jsou zveřejňovány na našich internetových
stránkách.

SOS – ASOCIACE NA
BESEDÁCH PRO
SPOTŘEBITELE
Ve dnech 2. října v Ivančicích a 3. října
v Branišovicích se uskutečnily besedy se
spotřebiteli na téma předváděcí akce,
bezpečné nákupy, reklamace a vše, co by měl
spotřebitel
vědět.
Přednášení
vedla
předsedkyně Gerta Mazalová s odbornými
právními poradci z našeho sdružení.
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CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI
Zveme Vás na besedy, které jsou pořádány ve
spolupráci s odborníky v našem sídle Mečová
5, Brno. Nenechte si ujít příležitost zdokonalit
se v aktuálních problematikách!

AKTUÁLNÍ TÉMATA
 Nový občanský zákoník a spotřebitelé
Beseda se uskuteční v pátek 25. října 2013
v 10.00 hodin. Téma, které je více než aktuální
a už brzy se stane každodenní realitou. Jste na
to připraveni?


Nový občanský zákoník a spotřebitelé
II. část
Beseda bude navazovat na předcházející a
dále rozvíjet získané vědomosti. Uskuteční se
29. listopadu a začátek je v 10.00

 Rady jak nakupovat na Vánoce
Beseda, která Vám pomůže zachovat si
v předvánočním shonu chladnou hlavu a
rozumné uvažování. Proběhne 13. prosince
v 10.00.

POZOR!
Počet míst je omezen a je třeba se přihlásit. To
můžete
udělat
telefonicky
na
čísle
542 210 778,
e-mailem
na
adresu
gerta.mazalova@seznam.cz nebo osobně na
naší stálé adrese Mečová 5 vždy od 9 do 18
hodin.
Všechny besedy jsou zdarma, můžete zde
získat bezplatně i aktuální letáky a brožurky,
samolepky „Nevhazujte reklamu“ aj. tiskoviny,
tak neváhejte a využijte příležitosti!

NOVINKY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
- PŘIPRAVTE SE NA ZMĚNY UŽ TEĎ!

Letní měsíce se přehouply mrknutím oka a se
sychravým podzimem a nastávající zimou se
mílovými kroky přibližuje datum účinnosti
nového Občanského zákoníku.
Jak se můžete připravit na události, které Vás
nepochybně zasáhnou? Co bude jinak a na co
si dát pozor?

samostatně převést. 1. 1. 2014 dojde k tomu,
že stavby a pozemky pod nimi mající stejného
vlastníka, se stanou jednou věcí. U pozemků a
staveb na nich stojících, které už dnes mají
různé vlastníky, se stavba součástí pozemku
nestane a bude platit to, že vlastník stavby
bude mít předkupní právo k pozemku a
naopak.

Nepodceňte změny, které nás čekají – jedná se
i o Vás! Od ledna musíte být ostražitější,
protože situace pro spotřebitele bude
složitější.

ZMĚNA PRÁV PRONAJÍMATELE –
KDY VÁM MŮŽE VYPOVĚDĚT
SMLOUVU?

STAVBA – SOUČÁST POZEMKU?
Podle nového Občanského zákoníku bude
stavba součástí pozemku, na kterém stojí,
nebude tedy možné jedno bez druhého

Podle nové právní úpravy bude možné,
aby pronajímatel bytu dal nájemci
výpověď
bez
výpovědní
doby
v případě, že nájemce poruší své
povinnosti zvlášť závažným způsobem.
V ostatních případech bude výpovědní
doba nadále tříměsíční.
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VRACENÍ DARU?
DĚDĚNÍ
Kromě dědění ze zákona a ze závěti
umožňuje nová právní úprava také
využít dědickou smlouvu nebo odkaz.

Dárce bude nově moci požadovat po
obdarovaném vrácení daru nebo vyplacení
jeho obvyklé ceny, pokud se dostane do
takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu
sebe nebo osob, které je povinen podle
zákona živit (např. děti).

NOVÉ INSTITUTY
Víte, že nový občanský zákoník má
3081 paragrafů a obsahuje kromě
obecných ustanovení také úpravu
spotřebitelských i obchodních
smluv, vlastnictví a rodinné právo?

Nový občanský zákoník zavádí nové
instituty – pacht, výprosa, výměnek a
podobně. Tyto instituty nejsou ovšem
tak úplně nové – na našem území se
užívaly již v dobách Rakouska –
Uherska za platnosti Všeobecného
zákoníku občanského z roku 1811.

TIPY NA ČLÁNKY Z NAŠICH STRÁNEK
CHYSTÁTE SE KUPOVAT AUTOMOBIL V BAZARU?
Na co si máte dát pozor a co mít na paměti, když uzavíráte smlouvu? Kdo bude ručit za případné vady
na autě?
To vše a mnohem více na http://www.asociace-sos.cz/nakup-automobilu/

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/
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JAK PROBÍHÁ RELKAMACE A PŘÍPADNÉ ŘEŠENÍ MIMOSOUDNÍHO
SPORU?
Potřebujete originální krabici nebo visačku?Můžete reklamovat jen tam, kde jste zboží zakoupili?
Čtětenahttp://www.asociace-sos.cz/reklamace-a-bezplatne-mimosodni-reseni-spotrebitelskeho-sporu/

KDY MÁTE NÁROK NA MATEŘSKOU?
Jaká je její výše a podmínky pro její získání?Jste OSVČ a víte, co musíte splňovat, abyste ji získali?
Zjistěte více na http://www.asociace-sos.cz/clanek-penezita-pomoc-v-materstvi-neboli-materska/

ZIMA SE BLÍŽÍ A OCHLAZUJE SE – ZAJÍMÁ VÁS, NA JAKOU TEPLOTU JE
POVINEN MAJITEL DOMU VYTÁPĚT BYTY?
Pod kolik stupňů musí poklesnout teplota, aby se s vytápěním začalo? Co dělat, když Váš soused
nevytápí a Váš byt je díky tomu poškozen?
Přečtěte si http://www.asociace-sos.cz/teplota-vytapeni-v-bytech/

CO JSOU ZDRAVOTNĚ ZÁVADNÉ POTRAVINY A KDO NA NĚ DOHLÍŽÍ?
Jak se zachovat, když jste koupili zdravotně závadnou potravinu?
Najdete nahttp://www.asociace-sos.cz/zdravotne-zavadne-potraviny/
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VAROVÁNÍ – NEDEJTE SE NACHYTAT!
LÁZEŇSKÉ POBYTY s.r.o. – MÍSTO ODPOČINKU K SOUDU
Nepříjemnou zkušenost museli v poslední době
řešit poradci v naší poradně. Problematickou se
stala společnost Lázeňské pobyty s.r.o., IČ:
27478785. Všechny případy měly stejný průběh –
spotřebitelé uzavřeli cestovní smlouvu, řádně
zaplatili a těšili se na příjemnou dovolenou
Pár dní před odjezdem se jim ozvala jednatelka
společnosti, paní Kovalčíková, s omluvou, že se
zájezd ruší. Údajně nezaplatila včas lázeňským

domům a proto je nucena jejich termín
přesunout. Tyto náhradní termíny se ale také
nikdy neuskuteční, a pokud se zákazník rozhodne
nechat si vrátit peníze, podle našich informací se
jich nedočká.
Někteří spotřebitelé již podali trestní oznámení a
další se chystají. Pokud máte podobný problém
s touto společností, neváhejte se na nás obrátit
telefonicky nebo v jakékoliv z našich osobních
poraden. Můžete také využít naší rubriky
„Spotřebitelské
zkušenosti“.

ZMĚNY VE SMLOUVÁCH S OPERÁTORY
–PŘEDČASNÉ UKONČENÍ BUDE LEVNĚJŠÍ
Novela zákona o elektronických komunikacích
přináší několik změn – tou nejvýraznější je
usnadnění předčasného ukončení smlouvy na
dobu určitou. Dříve bylo nutno zaplatit částku
minimálního měsíčního plnění – paušálu –
vynásobenou počtem měsíců, které zbývaly do
konce platnosti smlouvy. Pro spotřebitele to bylo
značně nevýhodné, protože platili, jakoby službu
využívali. Novela zákona stanovila operátorům
výši úhrady na maximálně pětinu měsíčního
plnění násobenou opět počtem měsíců
zbývajících do konce platnosti smlouvy.

zákona. U těchto smluv bude stanovena
povinnosti operátora zaslat elektronicky nebo
poštou písemné vyhotovení všech podstatných
náležitostí smlouvy a teprve po jejich doručení
spotřebiteli začne ubíhat 14 lhůta, kterou může
využít pro odstoupení od smlouvy.
Nyní už se Vám nestane, že zapomenete ukončit
smlouvu, a ta Vám bude automaticky
prodloužena.
Novela
ukládá
povinnost
operátorovi, který Vás musí nejdříve 3 měsíce a
nejpozději 1 měsíc před ukončením platnosti
informovat
o
možnosti
ukončení.

Smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé
k podnikání a smlouvy uzavřené pomocí
komunikace na dálku také podléhají novele
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PERLIČKY Z PORADNY

Vyjádření prodejce k zamítnuté reklamaci:

Reklamoval jsem vozidlo
z důvodu zatékání – v servise
mi sdělili, že neměli možnost
přezkoumat závady, protože
v té době nepršelo…

„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.“

Při odstoupení od smlouvy při
nákupu obuvi přes internet si
prodejce strhl částku 492,- ze
zaplacené ceny za poštovné a
balné.

Spotřebitelka zjistila po pěti
měsících nošení obuvi, že je
jedna bota větší než druhá.
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O NÁS
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 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@asociacesos.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

9

