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Trvejte na svých právech!
Státní dozorové orgány:

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 
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků 
a spotřebitelů v oblasti energií.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, 

vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce 

s médii:

•  tiskem – formou informativních článků 
•  prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,  

kde Vás v pořadu Apetýt  „Spotřebitelský servis“ 
informuje o aktuální problematice a odpovídá 
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na 
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:

  Jižní Morava: FM 106,5 MHz
  Znojmo: 97,3 MHz
  Zlín: 97,5 MHz
  Hodonín: 93,6 MHz
  Uherský Brod: 107,3 MHz
  Uherské Hradiště: 99,1 MHz
  Brno-město: 93,1 MHz
 
•  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!

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
Mečová 5
602 00 Brno

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.

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. 

Číslo bankovního účtu 2600115708/2010

Znáte svá práva?

...poradíme Vám!

Dozorové 
orgány



Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (SzPI)

SZPI provádí kontrolu v oblasti potravin, surovin k výro-
bě potravin, tabákových a zemědělských výrobků. Spo-
třebitel může podat k SZPI podnět k provedení kontroly, 
pokud má podezření na porušení předpisů ve výše uve-
dených oblastech.

Adresa: Květná 15, 603 00 Brno (ústřední inspektorát)
Telefon: 542 426 625
E-mail: info@gifszpi.gov.cz

Česká národní banka (ČNB)

ČNB provádí dohled nad finančním trhem, tedy nad ban-
kami, pojišťovnami či penzijními společnostmi. 

Adresa: na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Telefon: 224 411 111
E-mail: podatelna@cnb.cz

veterinární správa (SvS)

SVS vykonává dohled nad zdravím zvířat, nezávadností 
potravin živočišného původu, nad ochranou území před 
zavlečením možných chorob či ochranou zvířat před tý-
ráním.

Adresa: Slezská 100/7, 120 56 Praha 2
E-mail: epodatelna@svscr.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Provádí klinické hodnocení léčiv, registraci, dozor nad vý-
robou a distribucí.

Adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Telefon: 272 185 806 

Živnostenské úřady (ŽÚ)

ŽÚ vedou živnostenský rejstřík, rozhodují o udělová-
ní živnostenského oprávnění a také jeho pozastavení 
či odebrání. Na živnostenský úřad se může spotřebi-
tel obrátit např. v situaci, kdy mu není na jeho žádost 
vydán doklad o koupi nebo pokud společnost zanikla 
a spotřebiteli není znám nástupce.

(V ČR je okolo 200 ŽÚ)

Celní úřady

Provádění celního dohledu nad dováženým a vyváže-
ným zbožím, kontrola zboží protiprávně dovezeného 
(např. zboží pašované) či nelegálně dovážených drog 
a léčiv.

Adresa Celní správy: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
(Dále pak jednotlivé Celní úřady)

Český telekomunikační úřad 
(ČTU)

Vykonává státní správu v  oblasti elektronických ko-
munikací, poštovních služeb a regulaci cen. Na ČTÚ 
se spotřebitelé mohou obracet v případě sporu např. 
s mobilním operátorem či poštovním doručovatelem.

Adresa: Sokolovská 219, Praha 9
Telefon: 224 004 111
E-mail: podatelna@ctu.cz

Česká obchodní inspekce (ČoI)

ČOI vykonává dohled nad dodržováním zákona na ochra-
nu spotřebitele, například pokud prodejce neoznačí zbo-
ží cenou, nabízí výrobky bez návodu k použití v českém 
jazyce, nevydá na požádání doklad o koupi nebo nevy-
řídí reklamaci do 30 dnů. Dále pak je ČOI oprávněna po-
kutovat nekalé praktiky prodejce, např. prodej padělků. 
ČOI naopak není oprávněna řešit spory ohledně vyřízení 
reklamace po obsahové stránce (zamítnutí/uznání rekla-
mace). V takovém případě se spotřebitel musí obrátit na 
soud.

Adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Telefon: 296 366 360

Energetický regulační úřad (ErU)

ERU vykonává dohled v oblasti energií (elektřina, plyn). 
Jedná se zejména o regulaci cen, podporu hospodářské 
soutěže v energetických odvětvích a výkon dohledu nad 
trhy v energetickém odvětví.

Adresa: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Telefon: 564 578 666 – ústředna
E-mail: podatelna@eru.cz

Český úřad pro zkoušení zbraní 
a střeliva

Ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 
výrobků.

Adresa: Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Dozorové orgány v oblasTi 
ochrany spoTřebiTele


