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Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

ELEKTRONICKÝ ČTVRTLETNÍK SOS - ASOCIACE, z. s.

NA CO SE MŮŽETE V TOMTO ČÍSLE TĚŠIT?
ROZHOVOR S advokátkou
JUDr. Jarmilou Zichovou
- partnerkou SOS – Asociace,
z. s. v oblasti spotřebitelského
práva

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
pro seniory - „ZLATÍ HOŠI“

AKTUALIY & UDÁLOSTI

Perličky pro zasmání
& CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI

TIPY na POUTAVÉ ČLÁNKY
SPOTŘEBITELSKÉ ZKUŠENOSTI

NEJNOVĚJŠÍ ZMĚNY

v naší legislativě

SERIÁL - Úspěchy spotřebitelů
I v novém roce jsme tu
pro Vás
a vždy Vám rádi pomůž
eme
prosazovat Vaše práva!

Krásné prožití Vánočních
svátků a šťastný nový rok
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...poradíme Vám!

domoci se jejich práv a ušetřili nemalé peníze. Ne

ÚVODNÍ SLOVO
GERTY MAZALOVÉ

všem však bylo možné efektivně pomoci. Stále
totiž narážíme na problém vymahatelnosti práva
v ČR. Také letos jsme tak v našich osobních poradnách zprostředkovaně objevovali další triky
podvodníků, kterých bohužel neubývá. Jejich
vynalézavost nezná mezí, objevují se např. falešní kominíci, zámečníci či kameníci, kteří vyberou
platby za služby provedené nekvalitně nebo vů-

Milí přátelé,

bec, a spotřebitel je, stejně jako svoje peníze, už
v našem 12. vydání čtvrtletníku SOSák, který je vlastně

nikdy neuvidí. Proti těmto praktikám lze bojovat

vánočním číslem, bych ráda krátce shrnula a zhodno-

nejen právně, ale také fakticky, a to zejména sdíle-

tila uplynulý rok 2015. Naše organizace byla tradičně

ním zkušeností jednotlivých spotřebitelů. K tomu

velmi vyhledávána spotřebiteli za účelem poskytování

naše organizace také aktivně přispívá, když na

bezplatného poradenství. Ve všech našich poradnách

našem webu v sekci „spotřebitelské zkušenosti“

jsou proškolení pracovníci, kteří museli získat Certifikát

dáváme prostor Vám, spotřebitelům. Můžete zde

odborného poradce, ten pak musí pravidelně obhajo-

sdělit své osobní zkušenosti s podnikateli, a to jak

vat. Tím zajišťujeme kvalitní poradenství ve všech na-

pozitivní, tak negativní. Podnikatelé se pak mo-

šich poradnách. Mnoha spotřebitelům jsme pomohli

hou k těmto zkušenostem vyjádřit, zveřejníme
i jejich názor.

I letos jsme pořádali množství přednášek a besed s prezentacemi pro spotřebitele, a to jak
přímo v Brně, tak i jinde v Jihomoravském kraji.
Namátkou zmíním například Jehnice, Židlochovice, Vyškov a mnoho dalších obcí a měst. Besedy a přednášky pořádáme také v dalších krajích,
Jihočeském, Olomouckém, Královéhradeckém,
kraji Vysočina a samozřejmě i v Praze.

Společně s Městskou policií Brno a Městskou částí
Brno-střed jsme na základě společného projektu
připravili v prostorách zámečku na Riviéře divadlo, ve kterém si zahráli herci brněnského divadla FACKA. V něm názorným způsobem za účasti
diváků - seniorů předvedli parodii na předváděcí
akce. Hra měla velký úspěch a bude se i v příštím
roce opakovat.
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Z hlediska výstupů v médiích, ať už se jednalo o televizi, rozhlas,

Jako předsedkyně SOS – Asociace,

noviny či internetová média, jsme byli letos opravdu velmi aktivní.

z. s. bych chtěla poděkovat všem

Jsme rádi, že média mají o naše názory zájem, neboť tím pomáhají

pracovníkům, kteří se podílejí na

šířit informace, které jsou pro spotřebitele velmi důležité. Mohli

naší činnosti a kteří aktivně přispí-

jsme tak seznamovat diváky, posluchače i čtenáře s novinkami

vají k pomoci spotřebitelům, ať už

v legislativě, s možnostmi řešení spotřebitelských problémů, nebo

v koordinačním centru či v jednot-

například s riziky při poskytování osobních údajů různým podvod-

livých krajích. Vím, že je to práce

ným prodejcům a jejich zneužívání v praxi. V médiích vystupují

mnohdy nesnadná a náročná. Dě-

také nejen naši právní garanti, ale i naši mladí poradci, kteří pracují

kuji Vám za ni a věřím, že naše spo-

jako vedoucí našich odborných sekcích, jako jsou telekomunika-

lupráce bude stejně dobrá i v roce

ce, bydlení, distanční smlouvy, nákupy aut v bazaru, vyúčtování

příštím.

dodávek energií, nákupy ze zahraničí, opravy a úpravy věci, úvěry a lichva, cestovní smlouvy, problémy pacientů - spotřebitelů
aj. Stále častěji nás také žádají zástupci médií o naše názory, rady

Chtěla bych touto cestou také po-

a doporučení čtenářům nebo posluchačům, jak si mají počínat

děkovat všem, kteří nás podporují

při výskytu problémů s nákupy zboží či služeb. V českém rozhla-

finančně a tím umožňují naši čin-

se odpovídáme na dotazy, které se zaměřují v této předvánoční

nost, potřebnou pro spotřebitele.

a vánoční době hlavně na témata jako jsou výměny dárků, před-

Jako každým rokem najdete naše

vánoční úvěry a jejich rizika a vánoční slevy. Na ČT v pořadu „Vlna

partnery a donory na našich webo-

z Brna“ jsme informovali spotřebitele, jak nakupovat v e-shopech,

vých stránkách. To jsou ti, o kterých

varovali před padělky zboží i zboží z tzv. „šedého dovozu“ a upo-

víme, že nám pomáhají, jsou však

zorňovali, na co si dát pozor při vánočních nákupech.

ještě další, kteří si nepřejí být jmenováni nebo nám posílají příspěvky
anonymně. Těm všem velmi děkuje-

Stává se také již dobrým a pravidelným zvykem, že k nám do

me a vážíme si jejich podpory.

našeho koordinačního centra v brněnské poradně docházejí již
pravidelně každým rokem profesoři se svými studenty z různých
vysokých škol (např. Ekonomicko-správní fakulta MÚ Brno, také

Na závěr bych Vám všem chtěla po-

i Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Charbulova Brno

přát krásné Vánoce v kruhu svých

a další). Studenti se tak mohou nejen seznámit s naší činností, ale

nejbližších a dárky, které nemusíte

také se učí, jak být seriózními a dobrými partnery svým zákazní-

reklamovat ani vracet a které vám

kům.

udělají radost. Vždyť nejlepší dárek
je někdy jen malé pohlazení, láskyplný pohled a zdraví. Jsme spolu, co

Na našich školeních a akcích informujeme také o naší značce (GOS

více můžeme chtít?

- garance ochrany spotřebitele) kterou obdrží pouze podnikatelé, kterým mohou spotřebitelé a zákazníci plně důvěřovat. Tato

Vaše

značka GOS se uděluje pouze těm, kteří dodržují v rámci svých
obchodních podmínek, ale i praxe, zákon, jakož i náš etický kodex

Gerta Mazalová

držitele GOS. Seznam držitelů najdete na našich webových strán-

předsedkyně SOS - Asociace, z. s.

kách www.asociace-sos.cz.
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ROZHOVOR S ADVOKÁTKOU
JUDr. JARMILOU ZICHOVOU

Přineslo Vám partnerství s SOS
– Asociací, z. s. něco pozitivního,
obrací se na Vás například více
klientů než dříve?
Ano, obrací. Problematika není jednoduchá a mnoho spotřebitelů se
neorientuje dobře, zejména s novou
právní úpravou, kterou přinesl OZ.
A velmi často neznají svoje práva.
Proto potřebují odbornou poradu.

dobré nerovné zacházení snášet. Proto mi přinese uspokojení, když jsme
proti nečestným a někdy i „šikanozním“ prodejcům či poskytovatelům
služeb úspěšní zejména v soudních
sporech. Tím je i vychováváme. Náhradu nákladů soudního řízení, do
čehož patří i právní zastoupení, pak
platí neúspěšná strana.

Je známo, že většina spotřebitelů, kteří se obrací na nás s žádostmi o pomoc, je často ekonomicky
slabší, nemůže tedy platit velké
částky za právní služby, většina
právníků je odmítá s tím, že se jim
to nevyplatí. Jak to, že je přijmete
a pomáháte jim?
Sama jsem spotřebitelem a mnohdy
zažiji na vlastní kůži, jak se prodejci či
poskytovatelé služeb ke svým zákazníkům chovají. Jsem názoru, že není

4
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Jaká je Vaše specializace, na jaké
právní odvětví se zaměřujete?
Především občanské právo, které zahrnuje i právo rodinné a majetkové.

ák
Velmi často však chování prodejců či
poskytovatelů služeb dosahuje intenzity trestných činů a potom nezbývá,
než věc řešit prostřednictvím Policie
ČR a soudů. Takže i trestní právo.

Jakým způsobem se na Vás lidé
mohou obracet? Kde Vás najdou?
Kontakty na mne mám uvedeny na
mých stránkách www.akzichova.
cz. Vždy je nutné dopředu zavolat
a sjednat si schůzku. Mám zde uvedeno i telefonní číslo svého mobilu,
takže jsem většinou dostupná, i když
nejsem právě v kanceláři. Nejjistější je
kontakt prostřednictvím mé e-mailové adresy jarmilazichova@seznam.cz,
prostřednictvím které mohu v klidu
a po rozvaze reagovat.

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

Jak zvládáte nerovnoměrné postavení vůči Vašim kolegům právníkům protistrany, která je zcela určitě na tom finančně daleko
lépe? Přihlížejí také někdy soudci
k tomu, že spotřebitelé jsou znevýhodněnou stranou při jednání
s často dobře marketingově proškolenými podnikateli, k čemuž
v praxi dochází poměrně často.
Nerovné postavení nevnímám. Většina kolegů advokátů má zájem najít
smírnou cestu k vyřešení problému.
Až když se to nepodaří, musí rozhodovat soudy. Soudci rozhodují podle
práva, nezohledňují postavení stran.
Postavení spotřebitele je již dostatečně ošetřeno občanským zákoníkem,
který jim ve svých ustanoveních poskytuje ochranu.

Už jste někdy pomohla spotřebitelům k jejich právu, případně k jejich penězům?
Ano, mnohokrát. Ať se již jednalo
o malé částky, které klienti uplatnili
spíše z principu, ale také o věci, které byly pro klienty velmi podstatné či
významné.

JUDr. Jarmila Zichová
advokátka

DALŠÍ STRANA
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AKTUALITY & UDÁLOSTI
BESEDY PRO SPOTŘEBITELE
Dne 15. 10. 2015 proběhla beseda – přednáška pro Klub seniorů
v budově Univerzity obrany Brno, kde přednášela paní Gerta Mazalová. 26. 10. 2015 hovořila paní Mazalová v Rádiu ZET Praha na
téma: „Novela zákona o cestovním ruchu – problémy s limity plnění pojišťoven a CK“ a následně 27. 10. v ČR Brno na téma: „Osobní
data, údaje a jak se bránit jejich zneužití”.
I v listopadu měla brněnská pobočka co dělat. V TV 24 hovořil na
téma: „Mobilní telefony” poradce Jan Hejtmánek, proběhla beseda a přednáška pro ŽENY 50 na téma: „Obrana spotřebitele” a beseda pro studenty střední školy Charbulova. Paní Gerta Mazalová
hovořila v Českém rozhlase na téma: „Bydlení a vše o něm”, proběhla beseda v Jehnicích na téma: „Závěti a dary” a seminář MEZIGENERACE na téma: „Lze měnit svět k lepšímu?“. Ve vysílání ČR
Brno hovořila s redaktorkou Zuzanou Plíškovou v pořadu Apetýt
paní Mazalová na téma: „Předvánoční půjčky, různé druhy úvěrů
a jejich rizika“.
Řada akcí probíhala v Brně také v prosinci a z těch nejzajímavějších bychom zmínili např. natáčení ČT na Výstavišti „Vlna z Brna“
na vánoční témata: „Nákupy, výměny a úvěry na Vánoce”. ČR Brno
– redakce Jelen – téma: „Úvěry na Vánoce” a ČR Dvojka – téma:
„Vánoční nákupy, reklamace a internetové obchody”. 9. 12. 2015
proběhla ve Vyškově beseda pro seniory na téma: „Pacient spotřebitel a Vánoční nákupy”. V poradně SOS - Asociace, z. s. v Brně
na Mečové ulici proběhla také beseda pro studenty Ekonomicko-správní fakulty MU Brno.
Dne 30. 11. 2015 proběhla na krajském úřadě v Jihlavě v kongresovém sále beseda za účasti SOS – Asociace, z. s. v rámci Senior
Akademie. Za SOS – Asociaci, z. s. vystoupil vedoucí naší odborné
právní poradny v Jihlavě Ing. Antonín Hanák. Besedy se zúčastnilo
120 posluchačů, tedy plný sál.

Naše osobní poradna v Olomouci pod vedením Mgr. Kláry Tesaříkové Čermákové se účastnila následujících besed o ochraně spotřebitele:
• Mezinárodní den proti chudobě: přednáška o ochraně spotřebitele 21. 10. 2015
• Vzdělávací blok Role pečovatele při ochraně seniora před nástrahami současné doby 5. 11. 2015
• Vzdělávací blok Role pečovatele při ochraně seniora před nástrahami současné doby 27. 11. 2015
V rámci znovuzavedení osobního poradenství v Městské knihovně
Prostějov ve dnech - každý sudý čtvrtek od 15 do 17 hod., proběhly v měsíci říjnu a začátkem listopadu celkem tři přednášky
v prostorách Obchodní akademie Prostějov pro zhruba 50 studentů čtvrtého ročníku na téma: „Spotřebitelské minimum a Nájemní
smlouvy”.
V říjnu se vedoucí našich poraden SOS - Asociace, z. s. v Jihočeském kraji paní Libuše Oulehlová se svými odbornými poradci
zúčastnila dvou výstav na výstavišti v Českých Budějovicích. Ve
dnech 21. 10. – 23. 10. probíhala výstava Vzdělávání a řemesla, kde
jsme měli také možnost hovořit s mladými lidmi, a s představiteli
škol se domluvit na dalších vzdělávacích akcích. Ve dnech 29. 10.
až 1. 11. proběhla výstava HOBBY - podzim, kde jsme ve stánku
radili účastníkům a pomáhali také při vyřizování reklamací již nakoupeného zboží.
Na pozvání pana starosty obce Podbřežice na Vyškovsku Mgr.
Radovana Brtníka, proběhla dne 15. 10. beseda s občany. Vedoucí
naší vyškovské poradny SOS - Asociace, z. s. paní Mgr. Marie Turková přednášela na téma ochrany spotřebitelů a informovala přítomné seniory o tom, jak se bránit před různými klamavými praktikami
některých prodejců, jak bezpečně nakupovat i jak reklamovat.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO SEN
IOR

PROVOZ PORADEN BĚHEM

VÁNOC

třebitele, že od 23. 12. 2015
Upozorňujeme všechny spo
y naše poradny z důvodu
do 3. 1. 2016 budou všechn
vánočních svátků uzavřeny.
a přejme veselé Vánoce
Děkujeme za pochopení
a šťastný Nový rok.

Y

Ve spolupráci MČ Brno-střed, Městské
policie Brno a Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace
, z. s. proběhlo 28. 11.
2015 pro naše seniory interaktivní
divadelní představení,
v podání herců divadla FACKA, v pros
torách nově zrekonstruovaného zámečku na Riviéře. Rep
rízy jsou naplánovány
následovně:
I. Repríza 13. 1. 2016 v 16 hod.
II. Repríza 27. 2. 2016 v 16 hod.
Na první reprízu zajišťuje publikum
Městská část Brno-střed. Na únor bude nabídnuta tato
možnost posluchačům
i absolventům SENIOR AKADEMIE.
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SERIÁL
- Úspěchy spotřebitelů
Jsme rádi, když můžeme informovat o tom,
že naši spotřebitelé se s naší pomoci skutečně domohli svých práv. Je to jednak největší
ocenění naší práce, zejména je to však také
jasné poselství všem ostatním spotřebitelům, že domáhat se svých práv má opravdu
cenu. Proto jsme se rozhodli Vás o úspěšně
vyřešených případech informovat v našem
seriálu článků.

GARANCE SNĚHU BEZ SNĚHU
V případě z naší jihočeské poradny si spotřebitel sjednal s cestovní kanceláří smlouvu
o zájezdu, jejímž předmětem bylo lyžování v Itálii. Součástí smlouvy byla též služba
„garance sněhu“, kterou cestovní kancelář
lákala své zákazníky v katalogu a reklamních materiálech. Tato služba umožňovala
zákazníkům zrušit zájezd bez stornopoplatků v případě, že v daném lyžařskému středisku nebude v den příjezdu zajištěn provoz minimálně 50 % délky sjezdových tratí.
Spotřebitel nalákán touto nabídkou zájezd
zakoupil.
S ohledem na to, že krátce před odjezdem
bylo podle informací o počasí v daném lyžařském středisku lyžování spotřebitele
a jeho rodiny ohroženo, kontaktoval spotřebitel cestovní kancelář s tím, zda náhodou nejsou splněny podmínky pro zrušení
smlouvy o zájezdu v rámci služby garance
sněhu. Cestovní kancelář spotřebiteli sdělila, že je všechno v naprostém pořádku, že
zájezd zrušit nemůže, neboť v daném středisku je možno jezdit na více než 50 % sjezdových tratí a podmínky jsou příznivé.
Spotřebitel s celou rodinou tedy vyrazil na
cestu čítající několik hodin jízdy. Po příjezdu
na místo je čekal žalostný pohled na holé
svahy a nefunkční vleky a lanovky. Jezdit
se dalo pouze na výše položených sjezdovkách, na některé z nich se však nebylo mož-

no dostat, protože pro silný vítr nefungovaly lanovky. Navíc nebyly zcela vhodné pro
děti, s nimiž na lyže vyrazil. Skutečně se tedy
nedalo jezdit na více než 50 % délky všech
sjezdovek, což spotřebiteli potvrdila přímo
správa lyžařského areálu. Rozezlený spotřebitel naložil svou rodinu do auta a vydali se
na cestu zpět.
Po návratu do ČR spotřebitel okamžitě
uplatnil na cestovní kanceláři nárok na vrácení ceny zájezdu. Jaké však bylo jeho překvapení, když mu cestovní kancelář začala
vysvětlovat, že garance sněhu se nevztahuje na sjezdovky nedostupné z důvodu větru,
pouze z důvodu nedostatku sněhu. Zároveň
mu předložila jakýsi podivný výpočet toho,
kolik že sjezdovek bylo vlastně v provozu.
Nepomohlo ani potvrzení ze samotného
lyžařského střediska o délce provozovaných
sjezdovek při příjezdu spotřebitele, který
jasně potvrzoval, že i při započítání sjezdovek nedostupných z důvodu větru, nebylo
v provozu více, než 50 % délky všech sjezdových tratí.
Spotřebitel se obrátil na naši organizaci,
která mu pomohla sepsat tzv. předžalobní
výzvu. Na základě této listinu cestovní kancelář odpověděla, že trvá na svém stanovisku, ale že spotřebiteli nabízí částku ve výši
2.500,- Kč jako jakési odškodnění. To spotřebitel právem považoval za výsměch a rozhodl se domáhat svých práv soudní cestou.
Naše organizace spotřebiteli pomohla při
sepsání soudní žaloby. Cestovní kancelář
vůči soudu uvedla, že nároky spotřebitele zcela popírá. Obvodní soud pro Prahu 4
dal ale jednoznačně za pravdu spotřebiteli,
když konstatoval, že cestovní kancelář porušila svou právní povinnost vůči spotřebiteli
chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám.
Měla tedy spotřebiteli ještě před odjezdem
sdělit, jaké jsou skutečné podmínky v lyžařském středisku, které měla mít jako profe-

sionál jednoznačně zjištěné. Na základě
toho mu měla umožnit v rámci sjednané
služby „garance sněhu“ od smlouvy odstoupit a bez stornopoplatků mu vrátit peníze.
Neobstála ani námitka žalované cestovní
kanceláře, že se klimatické podmínky v podobných nadmořských výškách mění velmi
často a radikálně a není tedy možno předvídat, jaká bude na místě situace. Soud velmi
přiléhavě konstatoval, že kdyby měl této
námitce vyhovět, ztrácela by tím služba „garance sněhu“ nabízená cestovní kanceláří
zcela svůj smysl a nemohla by být zákazníky
nikdy využita.
Cestovní kancelář odvolání nepodala, neboť zřejmě uznala, že její výmluvy nemají
u soudu opravdu žádnou šanci. Spotřebitel tak u soudu uspěl, což nás velmi těší.
Na druhou stranu měla cestovní kancelář
dodržet to, co si se spotřebitelem sjednala,
a všechno by bylo v pořádku. Takto získala
pouze naštvaného klienta, který informaci
o jejím chování bude šířit mezi další spotřebitele. Zároveň spotřebitel ví, že služby této
cestovní kanceláře již nikdy více nevyužije.
Máte-li i Vy podobný spotřebitelský problém, neváhejte se domáhat svých práv
a vyhledejte odbornou pomoc. Z uvedeného příběhu našeho klienta je vidět, že se
to vyplatí. V bezplatných osobních spotřebitelských poradnách SOS – Asociace, z. s.
můžete svůj problém konzultovat s našimi
vyškolenými poradci, kteří se budou snažit
Vám při řešení Vašeho spotřebitelského problému maximálně pomoci.

Mgr. Tomáš Palla
Vedoucí pražské poradny
SOS – Asociace, z. s.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
pro seniory - „ZLATÍ HOŠI“
V sobotu 28. 11. 2015 se v nově zrekonstruovaném zámečku na Riviéře uskutečnil zajímavý projekt a to díky úzké spolupráci MČ
Brno-střed, Městské policie Brno a Sdružení
obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. Pro naše
seniory byla připravena premiéra interaktivního divadelního představení pod názvem
„Zlatí hoši“.
Úkolem divadelního představení bylo navodit dokonalou atmosféru prodejní akce, čehož se skvěle zhostili herci divadla FACKA.
Senioři, kteří přišli navštívit uvedené divadelní představení, netušili, co je zde potká a proto byli právem velice zaskočeni. Ve chvíli, kdy
se z herců vyklubali jakoby „ŠMEJDI“ nastala
prekérní situace. Řada seniorů začala kvapem a značně znechuceně odcházet a proto
musel zakročit strážník pan Fiala z Městské
policie Brno a současně i organizátor Senior Akademie a předsedkyně Gerta Mazalová
ze Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace,
z. s., aby akci odkryli a požádali zúčastněné,
aby setrvali a dozvěděli se tak více o akcích
pořádaných ŠMEJDY. Premiéry se plánovaně
zúčastnili senioři, kteří navštěvují Senior Akademii, kde jsou důkladně školeni o nekalých
praktikách prodejců, a proto byli organizátoři sami zvědavi, zda se tito velice znalí senioři
nechají polapit!

Samozřejmě, že nenechali a všechny organizátory tak pěkně převezli.☺
Situace však byla zachráněna, senioři projevili patřičný smysl pro humor a představení
bylo velice zdárně za jejich spolupráce dokončeno. Nechyběla ani humorná závěrečná
scénka, kdy byl hlavní z prodejců odveden
v poutech.
V závěru vystoupili poradci ze Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s., Adam Plajner
a Jan Hejtmánek, kteří shrnuli jednání seniorů, upozornili na další možné taktiky Šmejdů
a následovala diskuse. Poté byli senioři velice
pochváleni za jejich odmítavý a tudíž správný přístup v samém počátku akce. Samozřejmě, že do značné míry je to také zásluhou
vzdělávacích programů pořádaných v rámci
Senior Akademie.
Celé akce se zúčastnilo více než 50 seniorů.
Tímto bychom chtěli poděkovat za skvěle
odvedenou práci všem hercům divadla FACKA, skvělým zúčastněným seniorům, všem
organizátorům a v neposlední řadě vedení
MČ Brno středu, bez nichž by projekt nemohl
být uveden.

Ing. Gabriela Zedníčková
ředitelka SOS - Asociace, z. s.
8
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TIPY NA DALŠÍ ČLÁNKY Z NAŠICH STRÁNEK
PRONAJÍMÁNÍ NEMOVITOSTÍ; NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚDRŽBU
A OPRAVY BYTŮ

·

Se začátkem roku 2016 přijde v účinnosti vládního nařízení, které koresponduje s „novým“
občanským zákoníkem. Toto nařízení bude konkrétně specifikovat, které opravy ještě hradí
nájemce a které už pronajímatel, resp. bude specifikována hraniční částka těchto oprav.

NOVELA ZÁKONA VÁŽNĚ POŠKOZUJE KLIENTY CK, TVRDÍ SDRUŽENÍ
OBRANY SPOTŘEBITELŮ - ASOCIACE, z. s.

·

Jak se v letním čase tohoto roku už blýskalo na lepší časy v podobě, že pojišťovny budou
muset při krachu cestovní kanceláře vyplatit spotřebitelům kompenzaci v plné výši, tak to po
„zdařilé“ novele zákona o cestovním ruchu vypadá, že zákonodárce přece jen podlehl tlaku
pojišťoven a zůstane se u stávajícího modelu, kdy pojišťovna vyplatí spotřebiteli pouze poměrnou část v závislosti na pojistné částce.

VÝHODY AŽ DO SMRTI? SLEVOVOU KARTU PROŠETŘÍ INSPEKTOŘI

·

Zhruba od léta tohoto roku se v brněnské poradně setkáváme s doteď poměrně hojným nešvarem, který je zaměřen především na lidi v důchodovém věku. Společnost Senior SAFE těmto lidem nabízí placenou službu, která se obvykle naprosto mine účinkem. Spotřebitel tak
v podstatě „vyhodí peníze z okna“.

TISKOVÁ ZPRÁVA GENERALI POJIŠŤOVNA… I - Travel

·

10

Na SOS – Asociaci. z. s. se v poslední době obrátilo
mnoho spotřebitelů, kteří uzavřeli smlouvu s cestovní
kanceláří I – Travel, s.r.o., ale nikdy nikam neodletěli
a peníze zpět nedostali.
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SPOTŘEBITELSKÉ ZKUŠENOSTI
I nadále pokračuje projekt Spotřebitelské zkušenosti, který byl zahájen v druhé
polovině roku 2013. V rámci tohoto projektu se mohou spotřebitelé na našich
internetových stránkách podělit o své zkušenosti s prodejci či poskytovateli služeb a to jak negativní, tak i pozitivní. Zkušenost spotřebitel sděluje vyplněním
jednoduchého formuláře přímo na stránkách SOS - Asociace, z. s. nebo písemně
v některé z našich osobních poraden. Celý projekt je velmi oblíbený u spotřebitelů a my jsme rádi, že touto cestou můžeme varovat nebo ujišťovat spotřebitele. Od ledna 2015 bylo spotřebiteli dodáno celkem 313 spotřebitelských zkušeností, které jsme zveřejnili na našich internetových stránkách.
Jsme rádi, že nám spotřebitelé píší pozitivní zkušenosti s prodejci, o kterých jsou
tím informováni i ostatní spotřebitelé a tím vědí, kde je bezpečné nakupovat či
čerpat služby.
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NEJNOVĚJŠÍ ZMĚNY

v naší legislativě
NOVINKY V LEGISLATIVĚ VE ČTVRTÉM
ČTVRTLETÍ ROKU 2015
SOS – Asociace, z. s. kromě své poradenské
a další činnosti ve prospěch spotřebitelů,
sleduje i nadále také dění v oblasti spotřebitelské legislativy. Naši právníci na návrzích
pro zlepšení spotřebitelské legislativy sami
pracují a snaží se je následně nabídnout zákonodárcům, kteří je pak mohou navrhovat
jako poslanecké návrhy. Zároveň jsme často
obesíláni ministerstvy a dalšími institucemi
k tomu, abychom se vyjádřili k navrhovaným
legislativním změnám, naše připomínky jsou
velmi ceněny a často se promítnou do samotného legislativního textu.
Za nejvýznamnější počin ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 považujeme novelu zákona
o cestovním ruchu (sněmovní tisk č. 276).
Tato novela přináší změny zejména z hlediska vztahů cestovních kanceláří a ministerstva
pro místní rozvoj a cestovních kanceláří a pojišťoven, které cestovní kanceláře pojišťují
proti úpadku. Tuto novelu naše organizace
v jejím původním znění velmi podporovala,
protože v mnoha ohledech zlepšovala postavení spotřebitelů na trhu cestovních služeb.
Bohužel však byl text novely změněn senátním pozměňovacím návrhem, který byl navzdory hlasitým protestům naší organizace
přijat i v následném hlasování Poslaneckou
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sněmovnou na jejím hlasování 24. listopadu 2015. Dle tohoto pozměňovacího návrhu
bude pojišťovna povinna uspokojit při krachu cestovní kanceláře nároky zákazníků jen
do výše sjednaného limitu pojistného plnění,
tj. nikoliv do 100 %, jak stanoví evropské právo a jak stanovil v minulosti i český Ústavní
soud. Navzdory tomu, že na protiústavnost
takového nastavení právní úpravy upozorňovaly nejen spotřebitelské organizace, ale
protestovali též někteří senátoři i poslanci,
byl návrh nakonec přijat ve znění, které vyhovuje pojišťovnám a nikoliv spotřebitelům.
Došlo tak k faktickému zhoršení právního postavení českých spotřebitelů. SOS – Asociace,
z. s. se domnívá, že ani českým zákonem není
možno odejmout spotřebiteli právo, které mu dává evropské spotřebitelské právo.
S ohledem na to budeme i nadále doporučovat spotřebitelům, aby se v případě, že od pojišťovny nedostanou 100 % jimi uhrazených
částek, obraceli na soud. Ministerstvo pro
místní rozvoj přislíbilo situaci řešit zřízením
jakéhosi garančního fondu, ten je však nyní
ve stádiu pouhých úvah, takže zatím bude
nové nastavení české právní úpravy z hlediska evropského práva skutečně nekonformní.
Vývoj tohoto problému i nadále sledujeme.
Stále probíhá legislativní proces týkající se novely zákona o ochraně spotřebitele (sněmovní tisk č. 445). Tento návrh se nyní vrací

ák
ze Senátu zpět do Poslanecké sněmovny. Tuto
novelu považujeme za jednu z nejvýznamnějších změn z hlediska ochrany spotřebitele.
Jednak by měla zavést institucionalizované
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,
které budou provádět některé státní instituce
v čele s ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů tak konečně dostane punc státní
autority, po čemž naše organizace volala již
dlouhou dobu. Touto novelou se též zpřísní
podmínky pro pořadatele předváděcích akcí,
kteří budou mít zákaz inkasovat na předváděcí akci a v sedmidenní lhůtě po ní od spotřebitele jakékoliv finanční prostředky. Mělo
by to pomoci řešit situace, kdy spotřebitel,
který využije svého zákonného práva k odstoupení ve 14ti denní lhůtě, mnohdy o své
peníze přichází, protože podnikatel mu vyinkasované peníze nevrátí a než stačí rozhodnout soud, je již podnikatel v úpadku. Nyní by
tedy od spotřebitele peníze prodejce vůbec
inkasovat neměl. Uvidíme, jak se tato novinka
osvědčí v praxi.

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

Je totiž pravdou, že pořadatelé předváděcích
akcí své praktiky neustále mění a mnohdy se
pokouší ustanovení zákona obcházet.
SOS – Asociace, z. s. byla v rámci čtvrtého
čtvrtletí roku 2015 také požádána o vyjádření
ke koncepci změny nastavení spotřebitelské
legislativy, kdy zákonodárce uvažuje o vytvoření samostatného spotřebitelského kodexu.
Naše organizace s takovou úvahou vyjádřila
nesouhlas, protože vytrhávání právní úpravy
spotřebitelské problematiky z Občanského
zákoníku bez nějakého zásadnějšího zlepšení
práv spotřebitelů, považujeme za zbytečné.
Doporučili jsme zákonodárci, aby se spíše zaměřil na problematiku vymahatelnosti práv
spotřebitelů.
Byli jsme též vyzvání k vyjádření k navrhovaným změnám Občanského zákoníku, které
by se mělo významně dotknout též nastavení právní úpravy spotřebitelských smluv.
K tomuto naše organizace vyjádřila názor,
že nepovažujeme za vhodné měnit nastavení právní úpravy od základů, ale jsme spíše
pro cestu dílčích změn v těch případech, kde
právní úprava prokazatelně nefunguje, nebo
zcela chybí. V případě změn těch ustanovení, která nyní v praxi nečiní problémy, tu
totiž hrozí riziko, že změna vytvoří problémy nové. Legislativní práce v této oblasti budeme i nadále bedlivě sledovat.
V Praze dne 13. 12. 2015

Mgr. Tomáš Palla
Vedoucí pražské poradny
SOS - Asociace, z. s.
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ROZHOVOR S DRŽITELEM ZNAČKY

GARANCE OCHRANY SPOTŘEBITELE (GOS)

Přinesla Vám naše značka nějaký užitek
a byla pro Vás vůbec přínosem?
Určitě ANO. Díky značce GOS jsme potkali podnikatele s podobným smýšlením, kterým nejde primárně jen
o jejich zisk, ale o dlouhodobou spolupráci a férové
jednání. Dle mého názoru je toto jediná cesta, jak být
dlouhodobě úspěšný a spokojený s tím, co člověk dělá.

Obrací se na Vás po získání značky GOS více
zákazníků – spotřebitelů?
To bohužel nebo spíše bohudík posoudit nemohu, jelikož dlouhodobě máme na všech frontách plno a nestíháme. Je ale pravdou, že poptávka po našich službách
a základna našich klientů se neustále zvětšuje. O více
zákazníků nám ale primárně nešlo.

14
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Garan

A s o c i a c e

ele

O značku GOS jsem tedy požádal z toho důvodu, že
sdružuje tento typ podnikatelů. Tím bychom chtěli nejen ukázat odběratelům a klientům, že se snažíme zařadit mezi seriózní podniky, ale také upozornit ostatní obchodní partnery a dodavatele, že se nemusí bát s námi
obchodovat.

hrany Spo
t

bit

Za dobu, co podnikám, se v České republice setkávám
převážně s lidmi a podnikateli, kteří nejednají čestně,
snaží se dohodu překroutit, popřípadě nám dodat zboží
nižší kvality. Za sebe musím říct, že preferuji spíše čestné
jednání. Když s někým stvrdím dohodu podáním ruky,
za mě platí, jako kdybychom na to měli s druhou stranou smlouvu. Takových lidí je v podnikání minimum.

Oc

ře

Jak jste přišel na nápad požádat o značku
kvality a serióznosti podnikatele GOS?

GOS
Jak dlouho jste držitelem značky GOS?
Nejsem si jist, jelikož moc nevnímám, jak kolem plyne
čas, ale mám takový pocit, že to bude něco přes rok.

Doporučil byste dalším podnikatelům
značku GOS?
Značku GOS bych jednoznačně doporučil. Dle mého názoru má potenciál sjednotit férové obchodníky, kterým
jde nejen o krátkodobý profit.

Máte v plánu prodloužení certifikátu
značky GOS na příští rok?
Již se tak stalo!

Marek Beranovský
SMILE FACTORY, s. r. o
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PERLIČKY Z PORADNY

NEPŘÍZEŇ POČASÍ

TUŇÁKOVÝ SALÁT

věď prodejce? „Reklamace se zamítá. Každý je
přece rád, když dostal něco navíc.“

Reklamoval jsem vozidlo
z důvodu zatékání. Servis mi sdělil, že ne
měli možnost přezkoumat závady, protož
e v dotyčné době
nepršelo!

„Že by měl pán dietku???“

„Jo, jo,….horší až přijde po
řá

Pán reklamoval tuňákový salát z důvodu vyšší
gramáže, než bylo uvedeno v nabídce. A odpo-

dná bouřka“

NENOSITELNÉ BRÝLE
vnitřní část „olezReklamovala jsem brýle, protože mi
klamují, „protože
la“. V Optice mi řekli, že mi to nevyre
dotýkat obličeje!“
mám agresivní pot a brýle se nesmí
„Takže rada: hlavně brýle nenosit!!!“

NENÍ BOTA JAKO BOTA
Spotřebitelka zjistila po 5 měsících nošení
obuvi, že jedna bota je větší než druhá…
„No co?… Nohy stále rostou!“
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O NÁS
JAK NÁS KONTAKTOVAT?

KDE NÁS NAJDETE

Naše bezplatné osobní poradny jsou rozmístěny po celé
republice – najdete nás v Brně, Vyškově, Táboře, Českých
Budějovicích, Hradci Králové, Albrechticích nad Orlicí,
Novém Jičíně, Opavě, Olomouci, Prostějově, Šumperku,
Velkém Meziříčí, Jihlavě, Bystřici nad Pernštejnem, Plzni,
Uherském Brodě, Zlíně a v Praze.

Naše osobní poradna v Brně se nachází v Koordinačním
centru, ulice Mečová 5, ve třetím patře.

KDO NÁS PODPORUJE?
Tímto děkujeme našim donorům, bez nichž by naše
asociace nemohla fungovat:

Další možností je zavolat nám na naši poradenskou
linku – na čísle 900 10 10 10 (10,- Kč za min.), na které
jsme vám k dispozici každý pracovní den vždy od 9 do
18 hodin.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Také je Vám k dispozici náš e-mail, kde zodpovíme Vaše
dotazy. Kontaktujte nás na adrese
poradna@asociace-sos.cz.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
Městská policie Brno
Město Vyškov
Jihočeský kraj
Statutární město České Budějovice
Město Tábor
Královéhradecký kraj
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Prostějov

J I H O M OASOCIACE,
R A V S K É Hz.Os. K R A J E

I v novém roce jsme tu pro Vás!

h právech!

Trvejte na svých právech!

Trvejte na svých právech!
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informace,

zorňujeme formou spolupráce
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• 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 prosazovat je v praxi!

!
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• prostřednictvím České televize v různých pořadech
se spotřebitelskou tematikou.
• naší účastí na projektu Městské policie Brno –
„Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva
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Krásné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok
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Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je
naše činnost prospěšná? Staňte se naším
sympatizujícím členem a můžete nám přispívat
občasně či pravidelně jakoukoliv částkou dle
Vašich možností.
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(https://twitter.com/SOS_Asociace)

Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv
částkou dle Vašich možností.

• tiskem – formou informativních článků
• prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,
kde Vás v pořadu Apetýt „Spotřebitelský servis“
informuje o aktuální problematice a odpovídá
�� naše předsedkyně Gerta Mazalová na
na dotazy
telefonech
�v 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

Partneři:
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• prostřednictvím České televize v různých pořadech
se spotřebitelskou tematikou.
• naší účastí na projektu Městské policie Brno –
„Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva
BYSTŘICE
a prosazovat je v praxi!
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Poradenství
tel.: 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) – každý všední den
od 9 do 18 hod.
e-mail: poradna@asociace-sos.cz
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce
Číslo bankovního
účtu 2600115708/2010
s médii:
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SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno

SOS – Asociace, z. s.

• tiskem – formou informativních článků
• prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,
kde Vás v pořadu Apetýt „Spotřebitelský servis“
informuje o aktuální problematice a odpovídá
�� naše předsedkyně Gerta Mazalová na
na dotazy
telefonech
�v 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:
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Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost
prospěšná?
Staňte
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Vaše
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a můžete
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či pravidelně
jakoukoliv
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Vám občasně
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dle Vašich možností.
vzdělávání.

– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce
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účtu 2600115708/2010
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Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat
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a spotřebitelů
v oblasti energií.
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.
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spotřebitele před zdravotně závadnými produkty
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu
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• tiskem – formou informativních článků
• prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,
kde Vás v pořadu Apetýt „Spotřebitelský servis“
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na dotazy
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• prostřednictvím České televize v různých pořadech
se spotřebitelskou tematikou.
• naší účastí na projektu Městské policie Brno –
„Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva
BYSTŘICE
a prosazovat je v praxi!

(https://www.facebook.com/pages/
Sdružení-obrany-spotřebitelůJmK/228811110495905?fref=ts)
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televize v různých pořadech
tikou.
Městské policie Brno –
se učíte znát svá práva
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– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí.
– Poskytujeme Vám poradenství, informace,
vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce
s médii:
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• tiskem – formou informativních článků
• prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,
kde Vás v pořadu Apetýt „Spotřebitelský servis“
informuje o aktuální problematice a odpovídá
�� naše předsedkyně Gerta Mazalová na
na dotazy
telefonech
�v 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:
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Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především
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�� naše předsedkyně Gerta Mazalová na
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částkou
dle Vašich možností.
vzdělávání.
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a můžete
nám přispívat
či pravidelně
jakoukoliv
– Poskytujeme
Vám občasně
poradenství,
informace,
částkou
dle Vašich možností.
vzdělávání.
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Poradenská linka (10,- Kč/min.)

PO – PÁ od 9 do 18 hod.
www.asociace-sos.cz

Odstoupení

Státní dozorové orgány:

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
J I Státní
H O Mveterinární
O R ASOCIACE
AV S K
É H O(www.svscr.cz)
K R A J E – chrání
správa

potravin
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Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat
SOS
– Asociace,
s.
kupní
doklad,z.prodejna
není řádně označena, byla
Mečová
5 nebo zde není osoba mluvící česky.
zrušena,
602Český
00 Brno
telekomunikační úřad (www.ctu.cz) –
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb,
Poradenství
včetně služeb poštovních.
tel.:Energetický
900 10 10 10regulační
(10,- Kč/min.)
každý všední–den
úřad–(www.eru.cz)
regulace
odcen
9 doa 18
hod. oprávněných zájmů zákazníků
ochrana
e-mail:
poradna@asociace-sos.cz
a spotřebitelů
v oblasti energií.
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Děkujeme všem našim členům za jejich podporu, ať už
morální nebo finanční. Jako vyjádření poděkování Vás
rádi uveřejníme na webových stránkách. Pokud souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména na našem webu, napište nám Váš souhlas.
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Trvejte na svých právech!

O nás

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.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost
podnikání, 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) –
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb,
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace
BYSTŘICE
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků
nad Pernštejnem
a spotřebitelů v oblasti energií.

Mečová 5, 602 00 Brno

smlouva
Užitečné odkazy:

spotřebitele před zdravotně závadnými produkty
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu

potravin jiného než živočišného původu.
www.asociace-sos.cz
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není řádně označena, byla
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5 nebo zde není osoba mluvící česky.
zrušena,
602Český
00 Brno
telekomunikační úřad (www.ctu.cz) –
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb,
Poradenství
včetně služeb poštovních.
tel.:Energetický
900 10 10 10regulační
(10,- Kč/min.)
každý všední–den
úřad–(www.eru.cz)
regulace
odcen
9 doa 18
hod. oprávněných zájmů zákazníků
ochrana
e-mail:
poradna@asociace-sos.cz
a spotřebitelů
v oblasti energií.
osobní poradna: PO–PÁ od 9 do 18 hod.

Státní dozorové orgány:

Bezplatná osobní poradna v Brně

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
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H O Mveterinární
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AV S K
É H O(www.svscr.cz)
K R A J E – chrání
správa

smlouvy
Užitečné odkazy:

spotřebitele před zdravotně závadnými produkty
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu

potravin jiného než živočišného původu.
www.asociace-sos.cz

Trvejte na svých právech!
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Trvejte
na svých právech!
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Znáte svá práva?

J I H O M O R ASOCIACE
AV S K É H O K R A J E

2016

ák

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

REDAKČNÍ RADA
Tento bezplatný internetový časopis pro Vás vydává

SOS – Asociace, z. s.
NA TVORBĚ ČASOPISU SE PODÍLELI:

Vedoucí redakční rady:
Ing. Gabriela Zedníčková

Odborní právní poradci:
Josef Doubek,

Břetislav Martínek,

Gabriela Mártonová
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