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také dny seniorů a dny pro rodiny s dětmi.

ÚVODNÍ SLOVO
GERTY MAZALOVÉ

Přednášíme také pro střední a vysoké školy,
ale také pro základní školy, protože např. finanční gramotnost se děti mají učit už v základních školách, aby věděly, jak hospodařit
s kapesným a měly též základní znalosti ze
spotřebitelského života, např. základy reklamace apod.

Milí přátelé,
vydáváme pro Vás letošní 1. čtvrtletní vydání našeho elektronického časopisu SOSák, ve kterém

Někteří naši poradci často vystupují i v ČT

Vás seznámíme s naší činností během prvních

v pořadech Černé ovce, ČT Brno, TV NOVA,

tří měsíců roku 2017. Jako novinku jsme zaved-

také v ČR Brno, ČR KONTAKT, kde opět

li pravidelné osvětové besedy, kde každý pátek

informujeme spotřebitele, jak se chovat

v našem KC Brno od 10 hodin promítáme pre-

vůči prodejcům v mezních situacích a jak

zentace na různá spotřebitelská témata, radíme

chránit svá práva. Totéž propagujeme jak

přítomným v jejich problémech, pořádáme zde

v různých článcích v tisku, tak i v našich
letácích a propagačních materiálech. Ty
jsme také využili v tomto čtvrtletí při naší
účasti na BVV GO REGIONTOUR Brno, kde
nám umožnilo vedení BVV Brno účast.
Mohli jsme tak radit návštěvníkům přímo
na našem stánku, jak uzavírat smlouvy
v oblasti cestovního ruchu, jak reklamovat apod.

Jako každým rokem i letos pokračuje projekt
Senior Akademie, kterého se naše organizace SOS – Asociace, z. s. pravidelně účastní.
Proto máme velkou radost, že částečně i naším přičiněním tento projekt zvítězil v mezinárodní soutěži. Stalo se tak hlavně i díky
iniciativě strážníka Luboslava Fialy z preventivně informačního oddělení, který tomuto
projektu věnoval nejen veškeré své úsilí, ale
hlavně také své srdce.
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Ve dnech 12. – 15. prosince 2016 se v Bratislavě pod záštitou

V

měsíci

březnu

proběhlo

slovenského předsednictví v Radě EU uskutečnilo zasedání

také školení na téma nový zá-

Rady Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) spojené

kon o spotřebitelském úvěru

s odbornou konferencí a vyhlášením Evropské ceny preven-

č. 257/2016 Sb., který vstoupil

ce kriminality za rok 2016, a to na téma „Prevence trestné

v účinnost dnem 1. prosince

činnosti páchané na seniorech“. Do této soutěže jsou nomi-

2016. Přednášeli naši garanti

novány vítězné projekty národních kol v členských zemích

a lektoři Mgr. Palla a Mgr. Carbol.

EU. Na projektech se cení především nové přístupy, spolu-

Školení se účastnili naši porad-

práce více subjektů a účinnost v praxi. V České republice

ci a poradkyně ze všech našich

národní kolo soutěže každoročně vyhlašuje Odbor bezpeč-

osobních bezplatných poraden

nostní politiky a prevence kriminality MV ČR a jeho odborní

v ČR i poradci z KC Brno. Na od-

pracovníci rovněž připraví informace o vítězném projektu

bornosti našich pracovníků si

do požadované formy pro nominaci do evropského kola,

velmi zakládáme, všichni i na-

kde jej prezentují odbornému publiku. Do národního kola

dále absolvují veškerá školení,

soutěže nominoval projekt Senior Akademie Jihomoravský

zakončená zkouškou. Na zákla-

kraj. Do mezinárodní konkurence vybralo tento projekt Mi-

dě úspěšně složené zkoušky

nisterstvo vnitra ČR.

pak obdrží oficiální potvrzení
o absolvování vstupního školení

V letošním roce bylo do evropského kola nominováno

a zkoušky a mohou poskytovat

20 projektů. Po 11 letech aktivní účasti ČR v této soutěži (tj.

v poradnách spotřebitelům kva-

od roku 2005) poprvé zvítězil český projekt. Jde o vítězný

lifikované poradenství.

projekt národního kola Senior akademie, který již od roku
2006 realizuje Městská policie Brno. Na druhém místě se

O našich dalších aktivitách se

umístil německý projekt „Ahoj babi, potřebuji peníze“ a tře-

dozvíte na následujících strán-

tí byl projekt z Chorvatska „Den jako sen“. Vítězný projekt je

kách tohoto vydání SOSáku.

oceněn finanční částkou 10 000 EUR (2. a 3. místo je ohod-

Přeji Vám zajímavé čtení a vě-

noceno částkou 5 000 EUR). Všechny nominované projekty

řím, že nám i nadále zachováte

byly v průběhu konference prezentovány ve dvou paralelně

svou přízeň.

probíhajících blocích. Po slavnostním vyhlášení byly tyto tři
nejlepší projekty znovu prezentovány před všemi účastníky.
Více informací a fotogalerii naleznete na http://eucpn.org.

Vaše
Gerta Mazalová
předsedkyně SOS - Asociace, z.s.

Postupně se také zvyšuje naše členská základna, naši členové jsou již znalí svých práv a pomáhají často i svým známým
a přátelům, kterým předávají své zkušenosti a znalosti, získané u nás. Každý člen obdrží legitimaci člena SOS – Asociace, z. s. a stává se tak součástí naší organizace.
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PŘEDSTAVUJEME NAŠEHO
ODBORNÉHO PRÁVNÍHO PORADCE – PROKOPA LANGA

Mé jméno je Prokop Lang. Je mi 23 let. Studuji
již pátým rokem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Mezi mé záliby patří fotbal, basketbal, jízda na kole, hudba. Dá se říci,
že v oblibě mám každý míčový sport. Nejraději mám ovšem týmové sporty, které můžu hrát
s přáteli.

Ptáme se:
Jak dlouho pracuješ v SOS – Asociaci, z. s. a jak ses k této práci dostal?

Jak probíhá běžná směna poradce?
Co má vše na starosti?
Poradce má na starosti zodpovídání veškerých dotazů, a to telefonických, osobních

Pracuji zde již bezmála čtyři roky, tedy od

a e-mailových. Není-li zrovna žádný dotaz

svého prvního ročníku na právech. Práci mi

k vyřešení, tak se zabýváme aktualizací a psa-

doporučila známá, která v SOS – Asociaci,

ním článků, které lze nalézt na našich strán-

z. s. dříve také pracovala. Jelikož jsem byl

kách, prezentací pro naše přednášky či letáků

v prvním ročníku a o takto mladé praktikanty

pro spotřebitele.

není většinou zájem, ihned jsem využil této
příležitosti a domluvil si pohovor. Příjemné
pracovní prostředí a možnost pomoci lidem

Osobní
poradenství

mě přesvědčily vzít tuto práci. Myslím, že je
to rozhodnutí, kterého nikdy nebudu litovat.
Telefonické
poradenství
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v paměti. Provozovatelka chovné stanice sice
nejprve odmítala reklamaci uznat a následně
vyřídit způsobem preferovaným spotřebitel-

Nejčastějšími jsou určitě dotazy týkající se

kou, ale nakonec se vše dohodou vyřešilo.

předváděcích akcí a změn dodavatelů energií. Bohužel tyto praktiky jsou stále některými pochybnými společnostmi provozovány
a spotřebitelé ve velkém množství případů
neví, jak se bránit. Důvodem, proč spotřebitelé chybují v těchto situacích a uzavírají
často nevýhodné smlouvy, nebo v případě

Nově jste začali s pátečními přednáškami přímo v prostorách SOS
– Asociace, z. s. na ulici Mečové
v Brně, na co se návštěvníci můžou
těšit?

dodavatelů energií další smlouvy k jejich stávajícím, je nepozornost. Spotřebitelé nečtou

Spotřebitelé se mohou těšit na spoustu za-

obchodní podmínky a nevěnují pozornost

jímavých témat z oblasti spotřebitelského

podezřelým věcem, jako je např. drobné pís-

práva. Budeme též upozorňovat na nekalé

mo ve smlouvě. Podnikatelé potom využívají,

praktiky, které jsou aktuálně využívány pro-

kromě této praktiky, také tísně či stáří a bez-

dejci a jak se jim účinně bránit. Samozřejmě

brannost spotřebitelů.

bude možnost zeptat se na jakýkoliv dotaz
nebo požádat o radu s osobním problémem.
Besedy jsou bezplatné a spotřebitelé se mo-

Jaký jsi řešil nejzajímavější případ?

hou při větším počtu účastníků také těšit na
kvíz, za jehož úspěšné vyřešení je čeká drob-

Asi nejzajímavějším případem byla reklama-

ná odměna.

ce štěňátka u chovné stanice. Spotřebitelka si
pořídila štěňátko, které vypadalo zcela zdravě, ale časem se bohužel projevila vrozená

Na dotazy odpovídal:

vada a zvířeti ochrnuly zadní končetiny. Spo-

Prokop Lang

třebitelka chtěla proplatit náklady na léčbu,

odborný právní poradce

neboť ke zvířeti měla již citový vztah. Zvíře je

SOS – Asociace, z. s.

dle zákona, konkrétně občanského zákoníku,

Dotazy pokládala:

považováno za věc, a proto se celá věc řešila

Tereza Kleinerová

reklamací, ale právě citová vazba učinila pří-

Marketingové oddělení SOS – Asociace, z. s.

pad ne zcela obvyklým a také proto mi utkvěl

další strana
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AKTUALITY & UDÁLOSTI

ZAHA JUJEME
PRAVIDELNÉ PÁTEČNÍ
BESEDY
Od ledna jsme nově zahájili páteční besedy pro spotřebitele ve Sdružení obrany
spotřebitelů – Asociaci, z. s., na Mečové
ulici v Brně. Přímo v poradně radí spotřebitelům naši odborní právní poradci
také v osobních situacích, podle potřeby
všech účastníků. Akce jsou spojeny s promítáním prezentací na různá témata.

CELOREPUBLIKOVÉ ŠKOLENÍ
PORADCŮ SOS – Asociace, z. s.
V sobotu 25. 3. 2017 proběhlo v Brně celorepublikové
školení všech našich poradců, které bylo zaměřeno na
téma nového zákona o spotřebitelském úvěru. V závěru
školení proběhl blok, kdy naši garanti Mgr. Tomáš Palla
a Mgr. Karel Carbol odpovídali na dotazy z praxe poradců
SOS – Asociace, z. s.

MEZINÁRODNÍ VELETRH
CESTOVNÍHO RUCHU
Ve dnech 19. 1. – 22. 1. 2017 se konal na BVV Mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO & REGIONTOUR.
Také poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. byli u toho a na svém stánku radili spotřebitelům – návštěvníkům BVV.

XI. ROČNÍK SENIOR AKADEMIE
Jako každým rokem, tak i letos se Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. účastnila projektu Senior Akademie, pořádaného Městskou policií města Brna. Od února
2017 probíhaly v prostorách Městské policie na Riviéře
přednášky na různá spotřebitelská témata, která přednášela jak paní předsedkyně Gerta Mazalová, tak naši odborní právní poradci. Letos probíhá již XI. ročník Senior
Akademie.

NÁBOR NOVÝCH PORADCŮ
V únoru proběhl nábor nových poradců pro naši brněnskou poradnu. Bylo vybráno 8 studentů PrF MU v Brně.
Věříme, že se jim bude tato práce líbit.

BESEDY PRO STUDENTY
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. se zaměřuje
nejen na osvětu mezi seniory,
ale v poslední době se snaží rozšiřovat svoji působnost i
mezi mladé lidi a studenty. Další
osvětová akce proběhla v naší poradně dne 24. 2. 2017,
tentokrát zaměřená na studenty
SŠ Brno. Studenti vyslechli dvě odborné přednášky, jedn
u na téma finanční gramotnost,
druhou na téma ochrana spotřebitele dle legislativy a v
praxi.

6

předchozí strana

SOSák

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

SERIÁL - Úspěchy spotřebitelů
Jsme rádi, když můžeme informovat o tom, že naši spotřebitelé se s naší pomocí 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.

CHYBA E-SHOPU, ZA KTEROU MĚLA
ZAPLATIT SPOTŘEBITELKA
Na naši pražskou poradnu se obrátila spotřebitelka s problémem nákupu v e-shopu. SOS – Asociace, z. s. řeší problémy s nákupem realizovaným distanční formou, tj. např. formou e-shopů, poměrně
často, nicméně tento byl skutečně netypický.
Spotřebitelka si prostřednictvím internetového
obchodu objednala PC monitor v ceně 3.290,- Kč.
Dle takto uzavřené smlouvy jí však byl prodejcem
dodán jiný typ monitoru, čehož si spotřebitelka
při přejímce od zásilkové služby nevšimla. Značka
i produkt se totiž shodovaly, lišilo se jen označení
typu zboží výrobním kódem, což je soubor písmen
a číslic. Spotřebitelka zkontrolovala při přejímce
pouze fakturu, kde byl dodaný monitor označen
kódem objednaného výrobku a faktura se tak shodovala s uzavřenou smlouvou. S ohledem na to,
že od zásilkové služby převzala spotřebitelka monitor stejné značky, jaký si objednala, a faktura se
shodovala s její objednávkou, tak ji už prostě nenapadlo kontrolovat typové označení výrobku přímo na krabici. Zakoupený monitor následně spotřebitelka darovala příbuznému k narozeninám.

Po asi třech týdnech však spotřebitelku kontaktoval prodejce s tím, že zjistil, že jí byl omylem dodán
jiný typ monitoru, který byl v daném e-shopu nabízen za 6.990,-Kč. Byla vyzvána buď k vrácení zboží,
nebo k doplacení rozdílu v ceně ve výši 3.700,- Kč.
Spotřebitelka byla postupem prodejce šokována.
Takto drahý monitor opravdu koupit nechtěla, ale
říkat obdarovanému příbuznému, že mu chtěla koupit monitor levnější a že jí má tento dražší
vrátit, se jí opravdu nechtělo. Proto kontaktovala
naší organizaci a po konzultaci požadavek prodejce odmítla, neboť zboží již po darování neměla ve
své dispozici a k záměně nedošlo její vinou.

další strana
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Prodejce se však nechtěl s nastalou situací smířit,
trval na úhradě doplatku do kupní ceny a dokonce
předal tuto domnělou pohledávku k vymáhání inkasní agentuře. Argumentace prodejce spočívala
v tom, že se spotřebitelka na jeho úkor bezdůvodně obohatila.
SOS – Asociace, z. s. však poskytla spotřebitelce
potřebnou pomoc při sepsání odpovědi na tyto
požadavky s tím, že bezdůvodným obohacením
je zejména plnění bez právního důvodu, nebo
plnění z právního důvodu, který odpadl. K tomu
však v této situaci nedošlo. Právním důvodem
plnění v podobě dodání monitoru byla uzavřená
kupní smlouva. Spotřebitelka plnění z této kupní
smlouvy v podobě monitoru přijala v dobré víře.
Dle ustanovení § 2099 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku platí, že „Věc je vadná, nemá-li
vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096. Za vadu se
považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují
i vady v dokladech nutných pro užívání věci.“
S ohledem na to spotřebitelka argumentovala tak,
že se v daném případě nejednalo o plnění bez
právního důvodu ani o žádnou jinou situaci, která
by zakládala bezdůvodné obohacení na její straně.
Jednalo se o vadné plnění kupní smlouvy ze strany
prodejce (dodání jiného zboží, než bylo objednáno). Cena, za kterou chybně dodanou věc prodejce běžně prodává, na výše uvedeném vůbec nic
nemění, protože cena zboží není objektivně danou kategorií, ale smluvní veličinou (je to výsledek
dohody o ceně). Z právního hlediska tedy prodejce spotřebitelce dodal jinou věc, než byla objednána, což představuje vadné plnění z jeho strany.
Spotřebitelce tak vzniklo právo z tohoto vadného
plnění, tj. právo na výměnu věci za tu, která byla
skutečně objednána. Spotřebitelka se však svých
práv z vadného plnění nedomáhala, což není její
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povinností. Naopak prodávajícímu nezakládá toto
vadné plnění žádná práva, neboť z jeho strany
byla smlouva splněna, byť vadně, a od spotřebitelky obdržel prodávající sjednané plnění v podobě
sjednané kupní ceny.
S ohledem na tuto argumentaci byl prodejce vyzván k upuštění od jakéhokoliv vymáhání rozdílu
v ceně monitorů a k vydání kvitance o tom, že již
nepožaduje žádného dalšího plnění. Prodejce nakonec uznal, že skutečně není správné, aby chybu e-shopu zaplatila spotřebitelka, od vymáhání
upustil a požadovanou písemnou kvitanci o tom,
že po spotřebitelce už nic nepožaduje, vyhotovil.
Tuto kvitanci pak doručil spotřebitelce prostřednictvím naší organizace. Spotřebitelka byla ráda,
že nemusí čelit vymáhání inkasní agentury a SOS
– Asociaci, z. s. je dle svých slov velmi vděčná. Nám
zase dělá radost, že jsme mohli pomoci i v této ne
zcela typické situaci.
Máte-li i Vy podobný spotřebitelský problém,
neváhejte se domáhat svých práv a vyhledejte
odbornou pomoc. Z uvedeného příběhu naší klientky 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 pomoct.

Mgr. Tomáš Palla
odborný právní poradce SOS – Asociace, z. s.
Osobní poradna Praha

SOSák
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XI. ROČNÍK
SENIOR AKADEMIE
V únoru a březnu 2017 proběhl
osvětový preventivní cyklus našich
celkem 12 přednášek z oblasti spotřebitelské problematiky. Ve spolupráci s naším partnerem MP Brno
odbor prevence kriminality přednášeli za SOS – Asociaci, z. s. naše
předsedkyně Gerta Mazalová s odbornými poradci na témata:

Máme velkou radost také z toho, že
to byl právě projekt Senior Akademie,
který získal 1. místo Evropské ceny prevence kriminality v mezinárodní soutěži. Je to velký úspěch a ukázka toho,
co dokáže nadšení a obětavá práce
ve prospěch ostatních. Není žádným
tajemstvím, že hlavním hybným kolečkem v tomto soukolí je právě strážník
Luboslav Fiala, který se své práci věnuje skutečně naplno.

• „Představení SOS – Asociace, z. s. –
proč je spotřebitele nutné více chránit, jak se vyhýbat úskalím různých
smluv apod“.; Gerta Mazalová

Na konci každého roku účastníci kurzu
hlasují v anketě a nominují vždy 3 nejlepší lektory, kteří jim celý rok přednášeli.

• „Jak se chránit před podvodníky“;
Gerta Mazalová
• „Telekomunikace a vše s tím související“; Jan Hejtmánek
• „Pozor na šmejdy – podomní prodeje“; Gabriela Brejchová,
• „Cestovní ruch a pojištění“; Prokop
Lang
• „ Potraviny – značení potravin, bezpečné potraviny“; Břetislav Martínek
• „Nákupy v zahraničí v zemích EU
i mimo, jak reklamovat atd.“; Lenka
Pastušková
• „Nevhazujte reklamu – jak se chovat,
když nás reklama obtěžuje, restaurační zařízení a co nás v nich čeká,
kupní smlouvy a slevy“; Gerta Mazalová
• Dále jsme se věnovali zopakování
základního reklamačního desatera,
informacím a zodpovídáním všech
otázek, které zajímaly účastníky kurzu.
Na závěr účastníci vyplnili Spotřebitelský kvíz, kde vyplňovali správné
odpovědi na otázky a tím si ověřovali své znalosti z oblasti spotřebi-

telského práva. Velká většina jich
byla velmi úspěšných. Vedoucí kurzu
a moderátor strážník p. Fiala vylosoval 10 správných odpovědí, kterým
pak předsedkyně SOS – Asociace, z. s.
Gerta Mazalová rozdala symbolické
ceny.

Nemohu tedy nezmínit také naši předsedkyni paní Gertu Mazalovou, která
byla už i v minulosti opakovaně vyhodnocena hlasováním účastníků kurzu Senior Akademie Lektorem roku.
Ing. Gabriela Zedníčková
ředitelka SOS – Asociace, z. s.

Spolupráci s MP Brno považujeme
za velmi přínosnou hlavně pro naše
spotřebitele, kteří zde nabývají nejen
odborné znalosti, jak se stát rovnocenným partnerem prodejců, ale také
dokáží poradit i svým přátelům a známým, které pak často přivedou i k nám
do našich osobních bezplatných poraden a tím je zachrání před finanční
ztrátou, ale také před zbytečnými psychickými problémy, které mohou mít
díky některým nečestným prodejcům.
Projekt Senior Akademie – vzdělávání
seniorů v rámci prevence kriminality
byl vyhodnocen 1. místem i MV ČR.
Jihomoravský kraj tento projekt nominoval do národního kola a Ministerstvo vnitra ČR projekt vybralo do mezinárodní konkurence.

další strana

9

SOSák

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

TIPY NA DALŠÍ ČLÁNKY Z NAŠICH STRÁNEK
Zahajujeme PRAVIDELNÉ PÁTEČNÍ BESEDY pro spotřebitele!!!

·

V rámci dalšího rozšiřování osvěty o spotřebitelském právu jsme od února zahájili pravidelné
páteční besedy. Tyto besedy jsou konány vždy od 10 hodin a témata jsou vždy přizpůsobena
aktuálním problémům a dotazům příchozích.

Novela zákona o rozhodčím řízení

·

Velice dlouho diskutované téma nevýhodných rozhodčích doložek pro spotřebitele, především pokud šlo o de facto jednostranné určení osoby rozhodce podnikatelem. Od začátku
roku 2017 je však sjednání těchto doložek ve spotřebitelských smlouvách zcela vyloučeno.

SOS a TV NOVA: Nevyžádané hovory

·

V poslední době jsou předváděcí akce spíše na ústupu. Oproti tomu se však neustále navyšuje tlak na spotřebitele skrze nevyžádané hovory různých prodejců. Jak se takový prodejce
dostane k Vašemu telefonnímu číslu a někdy i přímo zná Vaše jméno? O tom všem se dozvíte
v reportáži TV NOVA mj. s naším odborným právním poradcem Josefem Doubkem.

Nález Ústavního soudu o lichvě (z 9. 2. 2017)

·

Pojem všem velice dobře známý, často zmiňovaný, ale jaká je vlastně jeho právní povaha?
Občanský zákoník s uzavíráním smluv za lichevních podmínek počítá, nicméně jde o velice
vágní ustanovení. Ke konkrétnímu uplatňování se tedy vyjádřil i Ústavní soud, jehož nález byl
diskutován v reportáži s ČT mj. s naším odborným právním
poradcem Janem Hejtmánkem.
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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. Celý projekt je velmi oblíbený u spotřebitelů a my jsme rádi, že touto cestou
můžeme varovat nebo ujišťovat spotřebitele. 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.
Spotřebitelská zkušenost:
„Před 14 měsíci jsem zakoupil na e-shopu mobilní telefon Lenovo. Celou dobu se vyskytuje problém občasného šumění na vstupu. Šumění
slyší volající na druhé straně, nebo je slyšet v nahrávce zvuku. Problém odstraní restart telefonu, jindy restart do továrního nastavení,
někdy ani to.
Přístroj byl již třikrát reklamován. Jednou byl vrácen a reklamace
uznána (tehdy ani opakované restarty do továrního nastavení nepomáhaly) – tehdy prý vyměnili mikrofon. Dvakráte byl vrácen s poznámkou, že je v pořádku. Problém ale stále přetrvává. Nic nepomohlo, že jsem v telefonu zanechal nahrávku z doby výskytu problému.
Ta byla zcela ignorována. Zcela zbytečné, že pracovník reklamace
slyšel, jak aktuálně pořízená nahrávka vykazuje šumění. Automaticky restartují telefon do továrního nastavení a konstatují, že je přístroj
v pořádku. Přístroj mi jen na 30 dní odeberou, aby mě od dalších reklamací odradili. Má žádost o vrácení peněz při třetí reklamaci nebyla
uznána. Jak se můžu bránit?“
Tomáš, Brno
Právní názor:
V daném případě je hned několik problému k řešení. V prvé řadě je nutno zdůraznit,
že uvedení telefonu do
továrního nastavení se
nepovažuje za vyřízení
reklamace, ale pouze jde
o první úkon v reklamaci.
V tomto případě lze první
zmíněnou reklamaci považovat za kladně vyřízenou,
protože kromě restartu do
původního nastavení byla
provedena i určitá oprava.
Další reklamace, kdy došlo
k vrácení s konstatováním, že
je v pořádku, lze z právního
hlediska hodnotit jako reklamace zamítnuté.

zdrojů (v tomto případě nahrávka o šumění). Prodejce ani při vyřizování reklamace nemá postavení správního orgánu či soudu
a není ze zákona povinen přijmout takové důkazy. Takové prostředky by hrály roli až v případném rozhodování České obchodní
inspekce při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo
v horším případě při sporu soudním.
Taktéž je nutno se vypořádat s 30 denní dobou, kdy si prodejce
reklamované zboží nechá u sebe. Tato lhůta je dána zákonem
o ochraně spotřebitele, který (zjednodušeně řečeno) stanoví, že
o reklamaci má být rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, není-li se spotřebitelem dohodnuto na lhůtě delší.
Pokud tedy prodejce plně využije celou lhůtu pro vyřízení reklamace, nelze tomuto postupu nic namítat.
V neposlední řadě zde vyvstává problematika opakovaných reklamací. Je již poměrně známé pravidlo, které vyplývá z ustálené judikatury soudů, že nárok na odstoupení od smlouvy vzniká při třetí
reklamaci stejné vady nebo při čtvrté reklamaci různých vad. Nicméně je nutno dodat, že se musí jednat o reklamace uznané. Krom
toho je nárok třeba uplatnit již při „odevzdání“ zboží do reklamace.
V tomto konkrétním případě je tedy jedinou možnou obranou
nechat si vystavit tzv. znalecký posudek. Ten může vystavit pouze soudní znalec nebo znalecký
ústav. V případě, že bude tento
posudek ve prospěch spotřebitele, musí s ním znovu urgovat
prodejce, aby jeho reklamace
byla kladně vyřízena. Nicméně
ani zde není prodejce nucen
zákonem přijmout kladný znalecký posudek. V tom případě
je nutné, aby se spotřebitel
obrátil na Českou obchodní
inspekci v rámci služby mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR).
Josef Doubek
odborný právní poradce
SOS – Asociace, z. s.

Dalším úskalím reklamace je
prokazování vady z vlastních

další strana
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CERTIFIKÁT GOS
GARANCE OCHRANY SPOTŘEBITELE - GOS
Při nedávném školení podnikatelů, které naše organizace pořádala
pro jednotlivé společnosti, jsem zaslechl názor, že je poslední dobou
všude spousta značek, certifikátů a různých log a běžný spotřebitel
se v nich nemůže vyznat.
Právě při diskuzi, kterou jsem směřoval ke značce GOS jsem si uvědomil, že většina značek má za cíl, být na co nejvíce výrobcích či webech
spousty podnikatelů, za účelem co nejvyšší úhrady za propůjčení
značky.
Značka GOS je sice také zpoplatněna, ale za opravdu nízký poplatek,
který nepokryje ani větší část nákladů služeb, které podnikatelům
poskytujeme. K těmto službám patří např. nejvíce využívaná služba,
kterou je advokát na telefonu a slouží ke konzultaci spotřebitelských
problémů ad hoc. Právě tuto službu využívá čím dál více držitelů
certifikátu, kdy nejen že ušetří za náklady na advokáta, ale dostanou
radu od advokáta specializujícího se na oblast ochrany spotřebitele.
Náš advokát má náhled na věc jak ze strany spotřebitele, tak i podnikatele.

∙

ujištění spotřebitelů o férovosti obchodníka při uzavírání a plnění
spotřebitelských smluv,

∙

konkurenční výhoda,

∙

bezplatné spotřebitelské poradenství pro klienty držitelů certifikátu GOS,

∙

mimosoudní řešení případných sporů (rychlé, efektivní, levné),

∙

slevy na další poskytované služby (školení podnikatelů apod.),

∙

uveřejnění v seznamu držitelů certifikátu GOS na stránkách SOS –
Asociace, z. s. a každém čtvrtletníku SOSák,

∙

udělení certifikátu GOS a možnost ho užívat při vlastní propagaci,

∙

možnost osobní konzultace obchodních podmínek, sporných
případů ad hoc a dalších právních otázek přímo s advokátem
zdarma.

V rámci programu poskytujeme:

Má také praktickou zkušenost z mnoha soudních případů. Držení
certifikátu nemáme spojeno jen s úhradou paušální částky za propůjčení loga GOS, ale chceme být seriózním podnikatelům na blízku
a být jejich partnery při pomoci řešení spotřebitelských otázek. Dále
se velmi využívá ze strany podnikatelů revize obchodních podmínek,
kdy nás často osloví podnikatelé, kteří mají nesprávně zpracované
obchodní podmínky a potřebují je dát do stavu v souladu s právem,
což pro ně v ceně také uděláme. Někomu se může zdát cena za certifikát ve výši od 5.000,- Kč mnoho, ale nevím, který advokát s našimi
zkušenostmi by za tuto cenu připravil obchodní podmínky a ještě
celý rok poskytoval konzultace zdarma…

∙

udělení certifikátu GOS a možnost jejího použití pro vlastní propagaci,

∙

ve spolupráci s přední advokátní kanceláří revizi obchodních podmínek a jejich připomínkování tak, aby byly v souladu se zákonem,

∙

udělení certifikátu GOS na 12 měsíců a možnost jeho užívání při
vlastní propagaci,

∙

uvedení v seznamu držitelů certifikátu GOS, a to na našich webových stránkách a v každém čísle čtvrtletního časopisu SOSák, který je rozesílán na 18.000 e-mailových adres,

Nemáte-li ještě náš certifikát, případně chcete využívat jen některých
služeb pro podnikatele, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám
pomůžeme.

∙

zveřejnění prologu na vaše webové stránky ze stránek naší asociace, která má měsíční návštěvnost cca 30.000 uživatelů,

hr
Oc

ve spolupráci s přední advokátní kanceláří revizi obchodních podmínek a jejich
připomínkování tak, aby byly v souladu se
zákonem,

Garan

∙

A s o c i a c e

GOS

ele

pomoc a rady advokáta zapsaného
u České advokátní komory na telefonu
zdarma,

bit

∙

ře

Výhody udělení CERTIFIKÁTU
GOS:

any Sp
ot

ce

Mgr. Pavel Prokop, advokát

∙ bezplatné konzultace v oblasti spotřebitelského práva
nejen pro vaše zákazníky, ale i spotřebitele a to nejen
elektronicky a telefonicky, ale i v rámci nejširší sítě
osobních spotřebitelských poraden,
∙ bezplatné zprostředkování a realizování
mimosoudního řešení sporů mezi spotřebitelem a držitelem certifikátu GOS tak, aby
nedocházelo k narušení vzájemné důvěry
a dobrých vztahů,
∙ uveřejnění rozhovoru s jednatelem Vaší
společnosti v našem čtvrtletníku,
∙ slevy na školení podnikatelů a další námi
pořádané akce.
Cena za revizi obchodních podmínek a udělení
certifikátu dohodou.

Máte-li zájem o udělení značky GOS, kontaktujte nás prosím na e-mail: prokop@asociace-sos.cz
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PERLIČKY
Zákaznice si pořídila nové
podlahy. Po čase se na po
dlaze
začaly dělat červené šmou
hy, které nešly vytřít, a tak
je reklamovala. Prodejce reklam
aci zamítl s tím, že je to od
obuvi
a: „Na dané obuvi by mělo
být upozornění , že je vhod
né či
nevhodné na PVC podlaho
viny, neboť může dojít ke
změně
barvy podlahy díky chemi
cké reakci mezi těmito ma
teriály.“
Poučení: Při kupování bot se
vždy ptát, jestli s nimi můžu
chodit po podlahách :)

Zákaznice koupila chladničku, ale nefungovalo na ní elektrické ovládání, vždy se

☺

na displeji objevilo pouze LLL. Prodejce jí
za peníze vyměnil celý elektronický modul
a stále nefungovalo, prodejce opět za peníze učinil opravu (ačkoliv byla na díl záruka
a oprava měla být bezplatná). Zákaznice se
obrátila na výrobce, protože prodejce nedokázal zjistit příčinu vady. Výrobce jí sdělil, že
o žádnou vadu nejde, že LLL na displeji znamená aktivovaný dětský zámek, pro jehož
deaktivaci postačí pouhé podržení tlačítka.
Poučení: Nejen na děti fungují dětské zámky :)

další strana
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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, Hodoníně,
Táboře, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Albrechticích nad Orlicí, Novém Jičíně, Opavě, Olomouci, Prostějově, Šumperku, Velkém Meziříčí, Jihlavě, Bystřici nad
Pernštejnem, Plzni, Zlíně a v Praze.

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

Další možností je zavolat nám na naši poradenskou linku – na čísla 542 210 549 a 542 210 778, 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.

SOS

s d r u ž e n í

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
Městská policie Brno
Město Vyškov
Statutární město České Budějovice
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Prostějov
Siemens Fond pomoci

A S O C I A C E
o b r a n y

s p o t ř e b i t e l ů

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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REDAKČNÍ RADA
Tento bezplatný internetový časopis pro Vás vydává

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ – Asociace, z. s.
NA TVORBĚ ČASOPISU SE PODÍLELI:

Ing. Gabriela Zedníčková
vedoucí redakční rady
Tereza Kleinerová
redaktorka
Odborní právní poradci:
Josef Doubek
Prokop Lang
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