
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SOSák                   ELEKTRONICKÝ POLOLETNÍK SOS – ASOCIACE, z. s 

 

 

 

 

Novela energetického zákona a zvyšování cen energií 

Možnosti ukončení smluv se zprostředkovatelem bez sankcí  
na základě novely energetického zákona 

Základní rady, jak nakupovat zboží na internetu 

Co dělat v případě krachu banky (SBERBANK) 

Jak NEuzavírat smlouvu o dílo 

Na co se můžete v tomto čísle těšit: 

Konec nevyžádaných hovorů 

Jak postupovat při zamítnuté reklamaci  
z důvodu běžného opotřebení 

Jak ve skutečnosti fungují tzv. prodloužené záruky 

Brno - týden pro rodinu 

Kdo nás podporuje  

Poděkování 



 

Naši milí přátelé a podporovatelé, 

opět vychází další číslo našeho elektronického časopisu SOSák a my Vám 

v něm poskytujeme nové informace nejen o naší práci, ale také o některých 

změnách, které se dotýkají i Vás. 

Jak všichni víme, přežili jsme již hodně těžkých chvil, nejen kovidovou krizi, 

ale i další-stávající válečné problémy, krizi energetickou a finanční, které po-

kračují formou rychlého zdražování nejen energií, ale také potravin, léků  

a dalšího pro nás důležitého zboží. Jsme sice  malá země, kde však žijí lidé 

s velkým srdcem, kteří pomáhají a to nejen finančně všem těm, kteří to po-

třebují. Dnes však nastala i u nás situace, kdy pomoc potřebují všichni, ne pro 

každého je však dostupná.  

Často znějí dotazy, proč si pro finanční příspěvky chodí žádat jen málo po-

třebných občanů ČR a hledají se důvody, které jsou však jasné. Do chudoby již padá i střední vrstva obyvatel naší země, 

jsou to ti, kteří celý život pracovali, pracují, pracovat musí, a přesto nemají často ani na koupi potřebných potravin, lé-

ků, zaplacení energií apod. Nezavinili tuto situaci, přesto za ni platí. Aby dostali alespoň základní podporu, musí vypiso-

vat složité formuláře, stát fronty u sociálních pracovníků, na pracovních úřadech a psychicky vydržet někdy i ponižující 

jednání některých úředníků. Najednou člověk, který žil na určité úrovni sedí vedle lidí, kteří nikdy nepracovali, nepracují 

a pracovat nebudou, chodí pouze pro finanční příspěvky.  

To každý neunese. 

Naše organizace také prošla zkušebním testem a mohu říci, že úspěšně. Od ledna 2022 jsme neměli jistotu, zda vůbec 

dostaneme nějakou dotaci na provoz našich poraden, teprve nyní nám přišlo oznámení od našeho donora – MPO ČR, 

že obdržíme příspěvek, který bude ale pouze na určité činnosti. Např. přednášková činnost a osvěta nebude hrazena 

vůbec, takže kdo bude chtít naše přednášky a besedy, musí uhradit minimálně výdaje na cestovné. Také informační 

letáky pro naše spotřebitele nebudou dále hrazeny a nepočítá se již také se vzděláváním poradců, i když si nedovedu 

představit, jak někdo naprosto neerudovaný může řešit mnohé složité právní případy, se kterými se nás mnozí spotře-

bitelé obracejí. Ale my si i s tímto problémem poradíme, školení poradců i zkoušky znalostí budou probíhat dále, v tom 

nám na štěstí pomáhají některé kraje, obce, města svými příspěvky. Na našich webových stránkách i v našem časopise 

budeme zveřejňovat dárce, kteří nás podporují. 

Jsme rádi, že budeme moci uhradit dlužné nájemné i služby našich 16 osobních bezplatných poraden včetně brněnské  

i pražské, které samozřejmě letos poměrně dosti zdražilo. Všichni se musí přizpůsobit současné situaci a my jsme pro-

kázali i v tak těžké době, jakou nyní procházíme, že vše zvládneme. Naši poradci neopustili poradny, pracovali a pracují 

stále i bez finančního hodnocení v poradnách dále na základě dobrovolnických smluv se stejnou zodpovědností pro 

Vás. 

Velmi nám pomohly některé  obce, města a kraje, které nám přispívaly i v minulosti a přispívají i nadále, bez Vaší pod-

pory i jejich pomoci by nemohly poradny fungovat a těm chceme i v našem časopise projevit vděčnost a úctu. 

I nadále jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli s řešením problémů, kterých stále přibývá, mimobrněnské poradny již 

pracují naplno (na našich webových stránkách najdete přesné informace), právní centrum Brno každé pondělí, středa  

a pátek od 9-16 hodin a poradna v Praze každé úterý, středu a čtvrtek od 14–18 hodin. 

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s 

Úvodní slovo předsedkyně  



 

 

 

 

 

K 1. 1. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona (dále jen „novela“) zpřísňující povinnosti zprostředkovatelů a 

dodavatelů v energetických odvětvích, a naopak přinášející větší práva v této oblasti spotřebitelům. Tento článek se 

zaměří na změny v zákoně v souvislosti se zvyšováním cen energií jejich dodavateli. 

V posledních měsících se na naše poradny obrací velký počet spotřebitelů mj. i z toho důvodu, že jim jejich dodavatel 

navýšil měsíční cenu za elektřinu či plyn, která se jim však zdá být příliš vysoká. Od Nového roku musí dodavatel ze zá-

kona k platnému zvýšení cen dodávek energií spotřebiteli tuto změnu nejen pouze oznámit, ale rovněž mu dát mož-

nost se za určitých novelou modifikovaných okolností ze smluvního závazku vyvázat.   

Oznámení změny ceny musí splňovat podmínku prokazatelnosti a adresnosti. Nadto musí dodavatel splnit lhůtu 30 

dnů, kterou mu energetický zákon k oznámení poskytuje. V případě, že svou oznamovací povinnost nesplní, nevyvolají 

tyto změny vůči spotřebiteli právní účinky. Ten by se tedy – jakmile je mu doručeno vyúčtování s dopředu neoznáme-

nou změnou (zvýšením) ceny energií – měl proti této změně ohradit a namítnout její neúčinnost.  

Spotřebitel by ve výše zmíněném případě rozhodně neměl zvýšenou cenu platit. Dodavatel na ni totiž nebude mít práv-

ní nárok, a spotřebitel na něm by pak musel danou částku horko těžko vymáhat zpět. Netřeba si však zoufat. Jestliže 

totiž dodavatel vyúčtování neopraví, může je spotřebitel reklamovat a v případě nevyhovění dodavatele reklamaci se 

obrátit na Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského 

sporu. ERÚ pak může autoritativně rozhodnout, že dodavatel nemá nárok na placení zvýšené ceny spotřebitelem. 

Další povinností dodavatele je potom poučit spotřebitele o možnosti odstoupit před zvýšením ceny energií bez sankce 

od smlouvy. Tuto možnost však spotřebitel musí ze zákona využít nejpozději 10 dní před účinností těchto změn.  

Dvojí právní režim odstoupení od smlouvy pro zvýšení ceny energií, obsažený v úpravě před novelou, tak zanikl, když 

vymizela např. lhůta 3 měsíců pro odstoupení od smlouvy od data zvýšení ceny energií v případě, kdy dodavatel spo-

třebiteli toto plánované zvýšení neoznámil. 

Ze současné právní úpravy naopak vyplývá, jak je uvedeno výše, že neoznámí-li dodavatel spotřebiteli zvýšení ceny 

energií, nebude vůči němu vůbec účinné. Novelou tedy došlo ke zpřísnění podmínek, které musí dodavatel v této ob-

lasti splnit.  

Co ale zůstalo stejné, je kupř. to, že právo vypovědět závazek spotřebiteli nevznikne, jestliže dodavatel zvýšil cenu 

energií kvůli tomu, že došlo ke zvýšení regulované složky ceny, daní či poplatků či ke změně právního předpisu. 

V takovém případě je spotřebitel, nemá-li s dodavatelem sjednanou smlouvu na dobu neurčitou (pak by výpovědní 

doba nemohla být ze zákona delší než 3 měsíce), povinen smlouvu s dodavatelem férově dodržet.    

Závěrem nezbývá než dodat, že vzhledem k uplatnění nepravé retroaktivity a výkladu ve prospěch spotřebitele se tyto 

změny týkající se zvyšování energií dodavateli vztahují i na smlouvy, uzavřené se spotřebiteli před 1. 1. 2022. 

Vojtěch Ertl 

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.  

Novela energetického zákona a zvyšování cen energií 



Počátkem letošního roku došlo k významné změně v oblasti spotřebitelského práva, jelikož 1. ledna 2022 nabyla účin-

nosti novela energetického zákona, na základě které došlo k výraznému posílení postavení spotřebitele v boji proti 

nepoctivým zprostředkovatelům nebo dodavatelům energií. Jednou z hlavních novinek, které novela přinesla, je mimo 

jiné i možnost ukončení smluv se zprostředkovatelem bez sankce.  

Smlouvou o zprostředkování dodávek energií, pravděpodobně více známou pod tzv. „aukcemi energií“ rozumíme 

smlouvu, ve které se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci vybere výhodnějšího dodavatele energií a zpravidla s ním 

na základě udělené plné moci následně uzavře smlouvu. Uzavření smluv s aukčními společnostmi v mnoha případech 

přinášelo spotřebitelům časté komplikace, ovšem nyní je na základě novely situace pro veřejnost značně výhodnější. 

Předchozí právní úprava totiž nedávala spotřebiteli tak silné postavení, a proto bylo často poměrně obtížné se efek-

tivně bránit nekalým praktikám, které mnohé aukční společnosti používaly.  

Na základě původní právní úpravy tedy spotřebiteli náleželo standardní právo bez sankce odstoupit do 14 dnů od 

uzavření smlouvy, které stanovuje § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Toto právo spotřebitel ovšem měl 

pouze za předpokladu, že došlo k uzavření smlouvy mimo obchodní prostory, tedy nejčastěji formou podomního pro-

deje. Často ovšem tato poměrně krátká čtrnáctidenní lhůta nebyla dostačující k tomu, aby si spotřebitel uzavření 

smlouvy důkladně rozmyslel, případně aby si uvědomil, že vůbec k samotnému uzavření smlouvy došlo.  

Oproti tomu nová právní úprava, která je účinná od letošního ledna, výrazně zvyšuje možnosti, kterými se spotřebitel 

může proti postupu aukčních společností bránit. Klíčovou změnou, kterou novela přinesla, je skutečnost, že nyní spo-

třebitel může vypovědět závazek se zprostředkovatelem energií kdykoli bez jaké-

hokoliv postihu a finančního plnění. Je však důležité upozornit, že v případě nově 

uzavíraných smluv je třeba dávat pozor na to, že v sobě mohou obsahovat ujedná-

ní o odměně zprostředkovatele. Odměna zprostředkovatele, která je uvedena ve 

zprostředkovatelské smlouvě nebo její poměrná část za již poskytnutou službu, se 

tedy nepovažují za výše zmíněné finanční plnění, které nemůže být požadováno. 

Rovněž je velmi důležité zmínit fakt, že novela energetického zákona je nepřímo 

retroaktivní, což znamená, že lze vypovědět i zprostředkovatelské smlouvy, které 

byly uzavřeny již před 1. lednem 2022. Pokud tedy někdo podepsal smlouvu se 

zprostředkovatelem již v minulých letech, nyní ji může bez postihu vypovědět, což může být pro mnohé ze spotřebi-

telů velmi vítané.  

Dalším právem, které nyní spotřebitel získal na základě § 11n, je také možnost bez sankce odvolat zmocnění 

k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu či smlouvy o sdružených službách. Příznivé pro spotřebitele je 

také to, že pokud k odvolání uděleného zmocnění nedojde, automaticky zanikne po uplynutí 12 měsíců od jeho udě-

lení. Tím se tedy mohou spotřebitelé zbavit mnohých problémů, souvisejících s tím, že plná moc byla zprostředkova-

teli mnohdy udělena nevědomky již samotným podepsáním přihlášky, či s následným uzavíráním nežádoucích smluv.  

Závěrem je vhodné říct, že novela energetického zákona nyní výrazně omezila prostor pro nepoctivé praktiky zpro-

středkovatelů energií a přinesla pro spotřebitele množství příznivých změn. Pokud se tedy i Vy nacházíte v situaci, 

kdy se potýkáte s některým z výše zmíněných problémů, které původní právní úprava neregulovala, neváhejte se ob-

rátit na některou z našich poboček. 

Petra Císařová 

Odborná právní poradkyně  Sdružení obrany spotřebitelů – Asocicace, z.s. 

Možnosti  ukončení smluv se zprostředkovatelem bez sankcí  
na základě novely energetického zákona 



 

Nikomu zřejmě neuniklo dění posledních týdnů. Dopady války na Ukrajině již pocítili také čeští spotřebitelé 

v souvislosti s krachem největší ruské banky SBERBANK. Zhruba 106 tisíc klientů této banky se tak ocitlo 

v nečekaných problémech.  

Krátce po ruském vpádu na Ukrajinu zavládla mezi klienty Sberbanky panika. Lidé se rozhodli na poslední chvíli vybrat 

všechny své vklady a zahltili pobočky po celé republice. Došlo také k několika fyzickým útokům vůči zaměstnancům 

banky, a proto již 25. února došlo k uzavření poboček za účelem zajištění bezpečnosti zaměstnanců.  

V následujících dnech postupně začaly mizet vklady z účtů a přestalo fungovat internetové bankovnictví. Česká ná-

rodní banka se proto 28. 2. 2022 rozhodla odebrat Sberbank licenci.  

Všechny banky mají ze zákona povinnost pojištění pohledávek z vkladů. Toto pojištění v České republice zajišťuje Ga-

ranční systém finančního trhu. Všechny vklady fyzických a právnických osob jsou pojištěny až do výše 2 499 500 Kč 

(resp. 100 000 EUR).  

Výplatu tzv. základní náhrady (do výše 2 499 500 Kč) poskytuje Garanční systém, který zasílá všem osobám oprávně-

ným k vyplacení základní náhrady informační dopis, který obsahuje informaci o výši náhrady náležející příslušné 

oprávněné osobě a také informaci o tom, jak postupovat pro získání náhrady. Tento dopis mimo jiné zahrnuje také 

informaci o možnosti případné reklamace vypočtené náhrady. Reklamační formulář naleznete na internetových 

stránkách Garančního systému a po vyplnění ho zašlete ideálně poštou na adresu Garančního systému, popřípadě  

e-mailem. Pro uplatnění nároku na vyplacení základní náhrady vkladu není nutné nic vyplňovat nebo se hlásit u Ga-

rančního systému.  

Vyplácením vkladů byla pověřena Komerční banka. Od 9. 3. 2022 je možné si své peníze vyzvednout v hotovosti na 

uvedených pobočkách KB, jejichž seznam naleznete na stránkách Garančního systému. Pro bezhotovostní způsob 

vyplacení jsou k dispozici všechny pobočky KB.  

Pro vyzvednutí vkladů je potřeba předložit doklad opravňující k vyzvednutí náhrady (občanský průkaz nebo pas)  

a zvolit si, na jaký účet chcete náhradu vkladu převést, případně, zda chcete náhradu vyplatit v hotovosti. Výplaty 

náhrad probíhají po dobu tří let od zahájení - tedy do 10. 3. 2025. Nemusíte mít tedy strach, že byste si nestihli své 

peníze vyzvednout včas.  

V případě, že výše zůstatku na účtu klienta v době krachu banky přesáhla částku 2 499 500 Kč, Garanční fond nabízí 

možnost výplaty tzv. zvýšených náhrad. Tato možnost se však týká pouze fyzických osob, kterým byla taková částka 

připsána na účet v posledních 3 měsících. Pro vyplacení zvýšené náhrady je třeba s příslušnými doklady doručit žá-

dost Garančního systému do 28. 4. 2022. Celkový limit výplaty u zvýšených náhrad je 5 000 000 Kč (resp. 200 000 

EUR). 

Klientům, kteří měli ve Sberbank vklady nad 2 499 500 Kč a nemají nárok na zaplacení zvýšené náhrady, nezbývá nic 

jiného než vyčkat, až bude jmenován likvidátor banky a poté svou pohledávku přihlásit do likvidace banky (popř. in-

solvenčního řízení). Účelem likvidace je vypořádat majetek banky, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majet-

kovým zůstatkem. Likvidace banky může trvat i déle než rok. 

Co se týče hypoték a jiných úvěrů, které měli klienti zřízeny u Sberbank, povinnost splácet úvěry nadále zůstává. 

Splátky se hradí na příslušný účet banky jako doposud. Po dokončení likvidace Sberbank pak budou tyto závazky pře-

vedeny na jinou banku. Důležité je v následujícím období sledovat pokyny likvidátora.  

Nikol Drozdová  

Odborná právní poradkyně SOS - Asociace, z.s. 

 

Co dělat v případě krachu banky (SBERBANK)?  



V tomto článku bychom se rádi vyjádřili k tzv. nákupním galeriím a varovat spotřebitele před nákupem z takovýchto 

galerií.  

 

 

 

 

 

 

Jako příklad bych uvedl asi neznámější nákupní galerie u nás, a to jsou Bonky.cz a Balando.cz. Tyto stránky zcela jistě 

směřují svůj název tak, aby se co nejvíce podobaly slavnějším společnostem.  

Nejprve si definujme, co taková nákupní galerie vlastně znamená. Technicky se vlastně nejedná o e-shop, ale o pou-

hého zprostředkovatele. To znamená, že daná stránka pouze zprostředkovává obchod mezi Vámi a podnikatelem  

v Číně. (Pro účely článku je ovšem dále nazývejme e-shopy. pozn. red.) 

Oba e-shopy se tváří jako české, jsou v českém jazyce, prodávají zboží v české měně. Dokonce když kliknete na 

„kontakt“ na webových stránkách, tak zde uvidíte české společnosti se sídlem v Praze.  

Překvapení ovšem nastává tehdy, pokud se podíváte do obchodních podmínek obou e-shopů. Oba e-shopy totiž pro-

vozuje čínská společnost Shanghai TingYou Trade Co.,Ltd, IČ: 913101163423297705, Caobao Rd 1243-315, PSČ: 

200235, Shanghai, CN se sídlem v Šanghaji.  

E-shopy sice uvádějí Česká sídla, takže případné reklamace by se daly směřovat tam, ale mnohdy, zde nikdo neodpo-

vídá.  

Samozřejmě, reklamace takového zboží z Číny se provádí velmi těžko. Jednak je tu samotná jazyková bariéra, za dru-

hé je zde obrovská vzdálenost mezi výrobcem a Vámi. V obchodních podmínkách dokonce uvádějí následující: 

„Prostřednictvím platformy prodávají zboží zahraniční subjekty. Provozovatel platformy bonky.cz není prodávajícím 

zboží obchodovaného prostřednictvím platformy bonky.cz, nýbrž zprostředkovává pro prodávající uzavírání kupních 

smluv se zákazníky tím, že provozuje webovou prezentaci jako platformu, ve které umožňuje prodávajícím prezento-

vat jejich zboží a kupujícím projevovat o vybrané zboží zájem a zprostředkovává výměnu informací mezi prodávajícím 

a kupujícím až k případnému uzavření kupní smlouvy.“  

Stejný problém je i s odstoupením od smlouvy.  

Mnohdy se tyto internetové obchody ohrazují tím, že odstoupit lidé mohou, až v momentě, kdy jim zboží přijde. To je 

ovšem nesmysl. My jsme toho názoru, že od smlouvy lze odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, a tím spíše, ještě 

před tím, než jsme zboží vůbec nuceni převzít.  

 

Nákupní galerie – e-shop či nikoliv?  



 

Často se stává, že objednané zboží vůbec nedojde, nebo dojde až za několik týdnů anebo dojde úplně jiné, než si spo-

třebitel objednal. Přestože, dle prezentace produktů, může spotřebitel nabýt dojmu, že zboží mu přijde za pár dní, 

jelikož se e-shopy prezentují, tím, že veškeré zboží mají na skladě a že ho odesílají každý pracovní den. Ovšem větši-

nou nemáte jistotu, kdy objednané zboží přijde a v jaké kvalitě bude.  

Jelikož spotřebitel není řádně informován o tom, že jedná s pouhým zprostředkovatelem, mělo by se na celou situaci 

hledět, jako na jednání přímo e-shopem.  

Naše sdružení je toho názoru, že pokud se jedná o zahraniční e-shop, ze kterého to ale není patrné, měla by se na 

právní vztah mezi spotřebitelem a takovým podnikatelem použít česká právní úprava, a nikoliv například úprava čín-

ská.  

Mezi podobné nákupní galerie dále patří například: booho.cz nebo mollio.cz  

Rada na závěr. Vždy, když nakupujete na internetu z nějakého e-shopu, je nejdříve dobré si přečíst recenze, které 

bývají na internetu často dostupné. Podle recenzí na daný e-shop se pak můžete rozhodnout, zda zde nakoupíte či 

nikoliv a ušetřit si spousty starostí. 

Adam Vacek 

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákupní galerie – e-shop či nikoliv?  



V dnešní době je pro většinu z nás pohodlnější nakupovat zboží přes internet, avšak často se v naší poradně setkává-

me se spotřebiteli, kteří při takových nákupech bohužel naletěli podvodníkům. Abychom Vám pomohli těmto situa-

cím předejít, přichystali jsme si pro Vás výčet několika zásad, kterými doporučujeme se při pohybu na internetu řídit, 

a na co si dát pozor. 

Dávejte si pozor, na jakých stránkách nakupujete. 

Prvním důležitým bodem je určitě výběr e-shopu, který pro své nákupy využijete. Vyvarujte se především zprostřed-

kovatelským e-shopům. Je třeba být obezřetný, zda se nejedná podvodníka či o takzvanou internetovou galerii, jež 

zprostředkovává nákup zboží z Číny či jiných cizích zemí, přestože může na první pohled působit jako český interneto-

vý obchod. 

Pokud se Vám zdá webová stránka prodejce podezřelá, raději vždy zkontrolujte minimálně několik skutečností, dle 

kterých se Vám povede zjistit, zda jde o seriózní stránku. Je důležité zkontrolovat především to, zda prodejce na svých 

stránkách uvádí zákonné údaje, jako je IČO, kontakt a adresa sídla, které lze ověřit ve veřejném rejstříku. 

Důvěřujte, ale prověřujte. 

Vždy upřednostněte nákup na prověřených stránkách, pečlivě čtěte recenze na internetových diskusích a podobně. 

Existuje také možnost ověřit si konkrétní internetový obchod na stránkách České obchodní inspekce (ČOI), kde nalez-

nete seznam podvodných e-shopů. Mimo jiné také pečlivě čtěte obchodní podmínky, než při dokončování nákupu 

odkliknete, že s nimi souhlasíte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnávejte ceny s konkurencí. 

Pokud jste si na e-shopu již vybrali konkrétní produkt, vždy si ověřte jeho cenu také u jiných prodejců. Může se stát, 

že bude produkt někde prodáván za výrazně nižší cenu, což může někdy působit nevěrohodně, v tom případě si dá-

vejte pozor, zda nejde o podvod či plagiát. 

Pozor na platbu kartou. 

Pokud na nějaké stránce nakupujete poprvé, dejte přednost platbě na dobírku. Setkáte-li se se situací, kdy prodejce 

platbu na dobírku neumožňuje, nákupu se raději vyhněte. Nakupujete-li na stránce, se kterou máte již kladnou zkuše-

nost, a rozhodnete se platit kartou, vyvarujte se ukládání platební karty na serveru pro příští nákup, mohlo by se stát, 

že bude později zneužita.¨ 

Doplňky stravy či léky přes internet nenakupujte. 

K tomuto bodu není co dodat. Pro tyto produkty je bezpečnější jít do lékárny, kde Vám školený personál navíc mno-

hem lépe poradí s výběrem. 

Základní rady, jak nakupovat zboží na internetu 



Pozor na hesla. 

Rozhodnete-li se kdekoli na internetu k něčemu registrovat, buďte velmi obezřetní při volbě hesel. Hesla vymýšlejte 

tak, aby nemohly být Vaše účty zneužity cizími osobami.  

Zásilku při převzetí od dopravce ihned zkontrolujte. 

Jestliže je zásilka poškozena tak, že by její obsah mohl být poničen, nepřebírejte ji a s dopravcem sepište reklamační 

protokol  

a případně o tom informujte také prodejce, od nějž jste si zboží objednali. 

Odstoupení od smlouvy. 

Nejste-li se zbožím jakkoliv spokojeni, náleží Vám ze zákona právo od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převze-

tí zboží odstoupit a zboží vrátit prodejci, který je povinen Vám vrátit veškeré finanční prostředky včetně poštovného 

(mimo poštovného placeného při zaslání zboží zpět). 

Kateřina Kotrlová 

Odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 

 

Základní rady, jak nakupovat zboží na internetu 



Nákup spotřebního zboží je pro mnohé každodenní záležitostí. Dnes už si je většina nakupujících spotřebitelů vědoma 

toho, že na zakoupené spotřební zboží od podnikatele je ze zákona poskytována tzv. záruka (reklamační lhůta) v délce 

24 měsíců. Pokud se v této době u zboží projeví nějaká vada, má kupující možnost takové zboží reklamovat (uplatnit 

práva z vadného plnění) a požadovat po prodejci nápravu (ať už v podobě odstranění vady opravou, výměny zboží či 

vadné součásti za nové, slevy z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz). Záruka se však nevztahuje 

na veškeré případy, kdy je se zakoupeným zbožím nějaký problém.  

Častým důvodem zamítnutí reklamace (zejména třeba u obuvi) je tvrzení, že se jedná o vadu způsobenou obvyklým 

(příp. mechanickým) opotřebením, a proto není reklamace oprávněná. Slovy zákona kupující nemůže reklamovat zboží 

z důvodu opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použitého zboží pak není prodávající odpovědný za 

stav vyplývající z míry předchozího používání a opotřebení jaké je zde při převzetí (§ 2167 písm. b), c) Občanského zá-

koníku, dále jen „OZ“). To může hrát významnou roli taky například při koupi ojetého automobilu.  

 Prodejci tak mohou důvodu obvyklého opotřebení využívat, aby se zbavili své povinnosti vůči spotřebitelům. Nelze 

totiž vždy jednoznačně říci, zda se v konkrétním případě jedná o obvyklé opotřebení nebo o vadu zakládající práva 

z vadného plnění. Je tak v každém případě potřeba posuzovat všechny konkrétní okolnosti a charakter daného zboží či 

jeho součásti. Práva ze záruky kupující samozřejmě nemá, pokud si vadu způsobil sám, například použitím věci 

v rozporu s návodem nebo jejím účelem, neodborným zásahem/opravou nebo zanedbáním potřebné údržby (§ 2170 

OZ).  

Zamítnutí reklamace však musí být písemně odůvodněno (§ 19 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele). Samotné tvrze-

ní, že jde o běžné opotřebení, zpravidla nestačí a mělo by být něčím opodstatněné. S neuznáním reklamace může spo-

třebitel nesouhlasit a trvat na vyhovění s užitím následujících argumentů. Prodejce totiž ze zákona odpovídá za to, že 

dodá zboží bez vad a že má zboží ujednané vlastnosti nebo že odpovídají popisu uvedeného výrobcem/prodávajícím 

anebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy (§ 2161 odst. 1 písm. a) OZ. Takovými 

vlastnostmi může být například typ použitého materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno, výrobní technologie garantující 

určitou kvalitu nebo různé funkce, kterými je zboží vybaveno.   

Dále prodávající odpovídá za to, že se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí (např. v popisu, rekla-

mě nebo k účelu obvyklému, ke kterému se dané zboží běžně používá, § 2161 odst. 1 písm. b) OZ). Pokud je tedy něja-

ké zboží třeba popsáno či prezentováno jako terénní či sportovní obuv, lze očekávat, že bude dostatečně odolné pro 

zátěž při nošení v terénu, resp. pro sportovní aktivity, než to bude u obuvi vycházkové či společenské.  

Nutné je také odlišovat 24-měsíční zákonnou záruku od tzv. záruky na jakost. Zárukou na jakost se rozumí určitá ga-

rance doby, kdy bude zakoupené zboží způsobilé plnit stanovený účel (§ 2113 OZ). Tedy, že bude fungovat (např. žá-

rovka bude svítit 1000 hodin) nebo po kterou si zboží udrží určité vlastnosti (např. že baterie telefonu bude mít po 

roce používání minimálně 80% původní kapacity). Je-li ve smlouvě, na obalu, v návodu nebo v reklamě taková doba 

trvanlivosti (garance životnosti) uvedena, může kupující samozřejmě nedostatek reklamovat a taková reklamace by 

neměla být z důvodu obvyklého opotřebení zamítnuta. Jedná se tedy jakousi vyšší garanci, kterou se prodejce zavázal 

poskytnout vyšší jistotu ohledně kvality a výdrže zboží.  

Nevyřeší-li prodejce reklamaci ke spokojenosti kupujícího a ani se spor případně nepodaří vyřešit přijatelným kompro-

misem nebo mimosoudním řešením prostřednictví České obchodní inspekce, zbývá pak spotřebiteli možnost řešit si-

tuaci soudní cestou. Pro tyto situace lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc a zastoupení v podobě advokáta.  

Ještě před řešením sporu pomocí soudu je možné si nechat vypracovat znalecký posudek soudním znalcem 

z příslušného oboru, který, zní-li samozřejmě ve prospěch spotřebitele, může prodejce přimět reklamaci uznat. Pak 

může spotřebitel požadovat také proplacení toho, co za posudek zaplatil. Jedná se totiž o náklad účelně vynaložený 

pro uplatnění reklamace (§ 1924 OZ).  

Jak postupovat při zamítnuté reklamaci z důvodu běžného opotřebení? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případném soudním řízení pak bude zásadně ze strany spotřebitele jako žalobce potřeba dokázat existenci svého 

nároku vůči prodejci. Jednoduše řečeno, že se vyskytla vada, za kterou je prodejce odpovědný. Ohledně toho nese tzv. 

důkazní břemeno žalující spotřebitel. A protože se bude jednat zpravidla o otázku vyžadující odborné znalosti, je vhod-

né svá tvrzení opřít nejlépe o znalecký posudek. 

Důkazní pozice spotřebitele je podstatně posílena pro případy projevení vady v prvních šesti měsících od převzetí zbo-

ží. Uplatní se totiž tzv. vyvratitelná domněnka existence vady již při převzetí (§ 2161 odst. 2 OZ), která přenáší důkazní 

břemeno na prodejce. Na něm pak bude, aby vyvrátil, že zboží bylo při převzetí vadné (§ 133 občanského soudního 

řádu). Nepodaří-li se mu to, měl by být spotřebitel v řízení úspěšný. Prodejce by tedy musel prokázat, že zboží při pře-

vzetí vadné nebylo (např. tím, že si vadu způsobil později sám spotřebitel nebo že se jedná o následek běžného použí-

vání), což pro něj nemusí být jednoduché.  

Závěrem lze tedy shrnout, že rozeznávání obvyklého opotřebení od vad zakládajících oprávněnost reklamace může být 

někdy z hlediska právní úpravy problematické. To však rozhodně neznamená, že by byl díky tomu prodejce oprávněn 

jednoduše bez dalšího reklamace neuznávat s pouhým odkazem na běžné opotřebení, aniž by je řádně vyřizoval a pří-

padné zamítnutí dostatečně odůvodňoval. Spotřebitelův aktivní přístup ať už v podobě komunikace s prodejcem, mi-

mosoudního řešení sporu či podání podnětu dozorovému orgánu při prohřešku ohledně vyřizování reklamací může 

být přínosnější než pouhé smíření se s neuznáním reklamace. Vypracování znaleckého posudku a případné uplatnění 

práv u soudu je vždy třeba zvážit. Zpravidla bude mít smysl tam, kde půjde o zboží vyšší hodnoty anebo když je opráv-

něnost reklamace zřejmá.  

Jan Solanský 

Odborný právní poradce Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 

 

Jak postupovat při zamítnuté reklamaci z důvodu běžného opotřebení? 



 

 

 

 

Poslední dobou se v našich poradnách setkáváme čím dál více s dotazy spotřebitelů týkajících se záruky na dobu delší 

než zákonem stanovených dvacet čtyři měsíců. Jedná se o tzv. prodloužené záruky, které v různé formě nabízí většina 

prodejců elektroniky, nábytku a obecně veškerého spotřebního zboží. 

Podstata této doplňkové služby jednoznačně vyplývá z jejího názvu, kdy jejím účelem je poskytnout spotřebiteli mož-

nost reklamovat vadný výrobek i po uplynutí zákonem stanovené doby. Standardně je tato služba nabízena na dobu 

jednoho roku až tří či více let.  

Většina spotřebitelů je překvapena, když jim následně v rámci poradenství sdělíme, že se ve skutečnosti nejedná o 

záruku, nýbrž o formu pojištění, tato skutečnost je navíc natolik zarážející, a to z důvodu podpisu pojistné smlouvy 

spotřebitelem, z toho tedy vyplývá, že většina spotřebitelů stále uzavírané smlouvy nečte a pouze je podepíše.  

Jak tedy taková pojistná smlouva funguje a kde jsou její úskalí?  

Jak jsem zmínil již výše, jedná se tedy o pojistnou smlouvu, tudíž je nutné si vždy přečíst podmínky této smlouvy, a to 

ve spojení s obchodními podmínkami dané pojišťovny. Důležité je také zmínit, že smlouvu neuzavíráte 

s prodávajícím, ale právě s pojišťovnou, tudíž veškeré případné spory je nutné řešit s pojišťovnou. 

Pro znázornění fungování této služby jsem zvolil následující modelový případ vycházející z práce. Spotřebitel X si za-

koupil televizor v hodnotě 10.000,- Kč, přičemž mu k tomuto výrobku byla nabídnuta služba prodloužené záruky na 

3 roky v hodnotě 2.500,- Kč. Po uplynutí zákonné doby dvou let k uplatnění vad výrobku začíná běžet smluvní neboli 

prodloužená záruka. Nicméně zhruba po třech a půl letech od zakoupení televizoru došlo k vadě a výrobek přestal 

fungovat. Spotřebitel tedy kontaktoval prodávajícího, který spotřebiteli sepsal reklamaci a následně ji postoupil na 

pojišťovnu. Jako způsob vyřízení reklamace spotřebitel chtěl opravu výrobku. Naneštěstí pojišťovna vyhodnotila opra-

vu výrobku jako nerentabilní a vyřídila reklamaci vrácením peněz. Zde nastává první úskalí celé smlouvy. Spotřebiteli 

nebyla vyplacena původní kupní cena ve výši 10.000,- Kč, poněvadž byla tato částka ponížena o amortizaci a spotřebi-

teli tak bylo vyplaceno asi 6. 800,- Kč.  

Spotřebitel tedy investoval do koupě nového výrobku částku 10.000,- Kč + 2.500,- Kč za prodlouženou záruku, tj. cel-

kem 12.500,- Kč. Vyplaceno za pojistné plnění v rámci prodloužené záruky mu bylo 6.800,- Kč, tedy něco více než je 

polovina investované částky. Druhý možný pohled, který ještě více zvýrazní možnou nevýhodu této služby, je tento – 

spotřebitel zaplatil 10.000,- Kč za výrobek, přičemž mu bylo vyplaceno pojistné plnění ve výši 6.800,- Kč, od této část-

ky ještě odečteme náklady na prodlouženou záruku a rázem se dostáváme na částku 4.300,- Kč. Tak či onak ani 

z jednoho z těchto pohledů nedosáhne spotřebitel s vyplacenými penězi na koupi stejně kvalitního výrobku. 

Dalším úskalím těchto smluv jsou např. jiná délka lhůty pro vyřízení reklamace, dále také nutnost původních obalů 

pro reklamaci nebo nutnost doložení účtenky v případě reklamace podle pojistné smlouvy. 

Samozřejmě prodloužené záruky nemusí být nutně nevýhodné, ale spotřebitelé se musí mít při uzavírání takových 

smluv na pozoru, a především si přečíst podmínky takové smlouvy. 

Boleslav Tomšík 

Odborný právní poradce 

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 

 

Jak ve skutečnosti fungují tzv. prodloužené záruky 



 

Vzhledem k nedostatku součástek a různého materiálu potřebného k výrobě nových automobilů se zvýšila poptávka 

po vozech ojetých, s čím se pojí i jejich cena, která za poslední období u těchto vozů obecně povyskočila. Takový ná-

kup auta z bazaru však sebou přináší i mnoho rizik. 

V první řadě bude vždy důležité si zjistit, co zač je subjekt, od kterého ojetý automobil budete kupovat. Je důležité 

upozornit, že starší vozy mohou prodávat kromě bazarů i fyzické osoby, u kterých ale při nákupu nemá spotřebitel 

taková práva, co při nákupu v autobazaru, tedy podnikatele. Je dobré si u každého bazaru například přečíst recenze 

na internetu a podle toho posoudit, jak moc výhodný pro vás bude nákup zrovna od této podnikající osoby. Častou 

praktikou prodejců s ojetými auty je, že na svých webových stránkách informují o vozidlech jinak, než jaká je skuteč-

nost. Dělají to z toho důvodu, aby nalákali zákazníka k osobní návštěvě, ale samotná vozidla na místě vypadají a jejich 

technický stav je úplně jiný, než o kterých byl spotřebitel prvotně informován, čehož se prodejce dopouští nekalých 

obchodních praktik. 

Povinnost autobazarů je spotřebitele informovat o vlastnostech prodávaných automobilů, počtu najetých kilometrů 

a předchozích majitelů, a zda bylo někdy vozidlo bouráno nebo nikoliv. Před pár lety samotná Česká obchodní inspek-

ce provedla kontrolu autobazarů a u více než poloviny zjistila nějaké pochybení. Pro autobazary neexistuje žádný zá-

kon nebo právní předpis, který by jim určoval, jak s vozidly nakládat a kontrolovat je, ale musí se řídit zákonem  

o ochraně spotřebitele, a tedy o autech pravdivě informovat. 

Kromě autobazarů prodávají ojeté nebo zánovní vozy i klasické autosalony běžně prodávající hlavně nové vozy, ale 

prodej starších vozů je u nich naprosto běžný. Zároveň je dost pravděpodobné, že nenarazíte na nekalé obchodní 

praktiky nebo nepoctivé jednání, jelikož tito prodejci nestojí o nepopulární reklamu a snaží si zachovat své dobré 

jméno.  

Při samotném nákupu je nejdůležitější technický stav vozidla. Vždy je k takovému nákupu lepší přibrat odborníka – 

automechanika, který může automobil posoudit nezávisle a odborně a se znalostí, na co se zaměřit, co prohlédnout a 

rovnou může říct, co budou další s automobilem v budoucnu spojené investice.  

Prodejce by vám měl také nabídnout zkušební jízdu, kterou je určitě dobré absolvovat. Jednou z neznámějších nešva-

rů, kterou jsou autobazary proslaveny je stáčení tachometrů. Jednak jde o způsob, jak vyvolat tlak na cenu a také to 

přináší značná bezpečnostní rizika. Ministerstvo dopravy na stránkách www.kontrolatachometru.cz umožnuje si ově-

řit stav tachometru u aut, které prošli v minulosti STK. K tomu je potřeba znát VIN kód (identifikační číslo vozidla), 

které zjistíte na automobilu nebo v technickém průkazu a s jehož pomocí jde rovněž na internetu zjistit kompletní 

historii vozidla. Je dobré využít i služeb specializovaných firem, které dokážou auto „proklepnout“ důkladněji a zjistit, 

zda například vůz není kradený, nepojí se s ním další práva apod.  

V momentě, že máte auto vybráno a jste rozhodnuti, že právě toto se stane vašim nový přibližovadlem, nastane mo-

ment uzavření kupní smlouvy a předání předávajícího protokolu. Vždy je potřeba kupní smlouvu dobře číst, uzavírat 

písemně, kdyby se náhodou v budoucnosti něco pokazilo, a přečíst si i obchodní podmínky. Také si můžete zkusit vy-

jednat změny ve smlouvě, když byste s něčím nesouhlasili.  

Koupě automobilu v bazaru 

http://www.kontrolatachometru.cz


Pakliže automobil zakoupíte a vůz po pár dnech nebo několika najetých kilometrech začne vykazovat problémy, ne-

váhejte a ihned vůz reklamujte. Pro reklamaci automobilu platí stejná pravidla, jako pro reklamaci obecně, tudíž pro-

dejce je povinen reklamaci přijmout a nejpozději do 30 dnů ji vyřídit. Záruční doba u použité věci můžete být po vzá-

jemné dohodě stran snížena na 12 měsíců.  

Během prvních šesti měsíců je právní režim v případě vyskytnutí se vady pro spotřebitele příznivější, jelikož se zde 

uplatňuje domněnka, že vada existovala již při převzetí věci a opak v tomto případě musí prokazovat prodávající. Po 

uplynutí šesti měsíců nese již důkazní břemeno kupující a tomu spíše autobazary nevyhoví. V případě nákupu ojetého 

vozu je i problém s reklamací vad, které jsou uvedeny v předávacím protokolu. Ty reklamovat nelze, protože se jedná 

o vady zřejmé a také nepochodíte s reklamací vad, které jsou odpovídající stáří a opotřebení vozu. Proto je opět důle-

žité připomenout, aby si spotřebitel před každým nákupem ojetého auta vůz pořádně prohlédnul, nejlépe autome-

chanikem a podepsal kupní smlouvu a předávací protokol až po důkladném přečtení. 

Na závěr je dobré zmínit, že nákup ojetiny není konečnou investicí a vždy je potřeba být připraven na další investice, 

které mohou přijít. Samozřejmostí je i po samotné koupi zajít na registr vozidel obce s rozšířenou působností a vůz 

přihlásit k novému majiteli a zajistit si povinné ručení. 

Jan Ponížil 

Odborný právní poradce 

 

 

 

 

 

Koupě automobilu v bazaru 



Jedním z nejvíce využívaných smluvních typů je smlouva o dílo. Občanský zákoník ji v § 2586 definuje jako smlouvu, 

kde „[..] se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit cenu.“ Jak ale smlouvu, jejímž předmětem je dílo uzavřít a jakým chybám se vyhnout?  

Ještě předtím, než se rozhodneme takovou smlouvu, jejímž je předmětem zhotovení, údržba, oprava nebo úprava ur-

čité věci uzavřít, měli bychom pečlivě zvážit výběr zhotovitele. Pokud se zhotovitel vydává za podnikatele, můžeme 

existenci jeho podnikání lehce ověřit prostřednictvím obchodního rejstříku. Častokrát ale stačí jméno zadat přímo do 

internetového prohlížeče a ověřit si pravdivost poskytovaných informací.   

Smlouva o dílo nemá zákonem stanovenou formu. Může být tedy jak písemná, tak ústní. V písemně uzavřené smlouvě 

si můžete navzájem potvrdit vše, co bylo dohodnuto a vyhnout se tak budoucím sporům. V případě, že se rozhodnete 

pouze pro ústní dohodu, je pak vhodné si podstatné náležitosti stanovené dohodou písemně potvrdit. Nejdůležitějším 

bodem je ujednání o ceně. Cena může být předem stanovená pevnou částkou, odhadem nebo může být zhotoviteli 

poskytnut rozpočet. Pokud se spotřebitel rozhodne pro určení ceny rozpočtem, je vhodné sjednat záruku úplnosti roz-

počtu. Takto sjednaný rozpočet totiž nemůže být později měněn. V případě zvýšení ceny, pak může spotřebitel od 

smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu.  

Důležitou náležitostí samotné smlouvy, a to i ústně uzavřené, je přesné vymezení, o jaké dílo se jedná. Přesně vymeze-

ný předmět smlouvy hraje roli při prokazování, zda dílo odpovídá či neodpovídá dohodě. Pokud by totiž neodpovídalo 

tomu, co si mezi sebou strany ujednaly, má objednatel (spotřebitel) zákonem přiznaná práva z vadného plnění. Takto 

vadné dílo je třeba převzít s výhradou a následně po zhotoviteli požadovat nápravu. V případě, že na vadu díla spotře-

bitel přijde až po převzetí, je povinen tuto vadu oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu.  

Podnikatel má zároveň povinnost vystavit, na žádost spotřebitele, doklad o zaplacení. Nevydáním tohoto dokladu po-

tom, co o něj spotřebitel zažádal, se podnikatel dopouští přestupku dle § 24 odst. 7 písm. q) zákona č. 634/1992 Sb.,  

o ochraně spotřebitele. Takto vystavený doklad je pak důkazem, který usnadňuje pozici spotřebitele v případném 

soudním sporu.  

 

 

 

 

 

 

 

Jak tedy takovou smlouvu o dílo neuzavírat? Bez písemné dohody o alespoň nejdůležitějších bodech. Nejdůležitějším 

bodem vzájemné dohody stran je cena. Pokud není stanovena, přistupuje se k ceně obvyklé, jejíž určení ale může být 

v mnoha situacích poněkud ošemetné. Pokud se někdo přece jen rozhodne uzavřít smlouvu o dílo bez jakéhokoliv pí-

semného potvrzení, je vhodné zažádat alespoň o doklad o zaplacení, který slouží jako důkazní materiál v případném 

sporu.  

Valentýna Poláchová 

Odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 

 

Jak NEuzavírat smlouvu o dílo 



 

 

 

 

 

Soudní rozhodnutí ve věci vydání poukazu Lex Voucher na zájezdy, které se měly konat před vydáním zákona Lex 

Voucher 

Se Sdružením obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. spolupracují někteří advokáti bezplatně a to proto, že je naše činnost 

zajímá a mají zájem na dodržování spotřebitelských práv. Pan JUDr. Jan Hrbáč nám s potěšením sdělil, že ,,zarezlá“ kola 

spravedlnosti se pohnula a on obdržel definitivní rozsudek odvolacího soudu ve sporu s EXIM TOUR o poukazy na zá-

jezdy a soud spotřebitelovi přiznal jak nárok na úrok z prodlení, tak náhradu nákladů řízení.“  

Z této zprávy jsme měli velkou radost, neboť tento rozsudek může být využitelný pro podobně postižené spotřebitele. 

Soud konstatoval, že návrh na vydání poukazu učiněný cestovní kanceláří ještě před tím, než začal platit zákon Lex vou-

cher je návrhem na podstatnou změnu smluvních podmínek. Spotřebitel, jehož zájezd se v době od 20. 2. 2020 do 16. 

4. 2020 nekonal, mohl bez sankce od smlouvy o zájezdu odstoupit a neměl tak povinnost přijmout od cestovní kancelá-

ře poukaz Lex Voucher. Soud tak sice nepřímo, ale přesto dovodil, že aplikace zákona Lex Voucher na právní vztahy 

nebo na nároky z těchto vztahů vzniklé před jeho účinností je evidentní případ pravé retroaktivity, která je zásahem do 

právní jistoty a je proto nepřípustná.  

Z odůvodnění soudu tak vyplývá, že pokud spotřebitelovi vzniklo právo odstoupit od smlouvy o zájezdu dříve, než nabyl 

zákon Lex Voucher účinnosti, je jeho odstoupení platné i v případě, že od smlouvy odstoupil až po vstupu zákona 

v platnosti, a dokonce i po obdržení poukazu. Toto je důležitá informace pro případné další spotřebitele, kteří ještě 

soudní spory vedou, nebo platně odstoupili a cestovní kanceláře jim přesto poukazy vydaly proti jejich vůli. Takoví spo-

třebitelé by se stále mohli bránit před soudem a dosáhnout tím přinejmenším zaplacení úroku z prodlení z částky za 

neuskutečněný zájezd, kterou jim cestovní kanceláře více jak rok zadržovali. 

Jsme rádi, že v České republice soudní instituce brání práva spotřebitelů.  

Mgr. Máčová Alena,  

odborná právní poradkyně  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soudní rozhodnutí ve věci vydání poukazu Lex Voucher 



 

Zažila to většina z nás. Zazvoní neznámé číslo a na druhé straně se ozve neodbytný  zástupce společnosti, který se vám 

snaží vnutit všemožné zbytečné produkty od vysavačů až po nový telefonní tarif. A to i přes to, že o telefonický marke-

ting nemáte sebemenší zájem.  S novelou zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací by tomu však měl být 

konec.  

 

 

 

 

 

 

 

Většinová část novely vešla v účinnost  1. ledna 2022. V současné době se nacházíme v přechodném období, které bu-

de trvat do konce června tohoto roku. To znamená, že některé nově vzniklé nároky ještě nelze uplatnit. Je tomu tak, 

aby se poskytovatelé služeb měli možnost s novým zněním zákona seznámit a popřípadě provést dostatečné změny.  

Transpoziční novela vychází z evropského kodexu pro elektronické komunikace. Kromě větší ochrany spotřebitele  

a jeho osobních údajů se zaměřuje mimo jiné na snadnější vstup operátorů na trh, koncepčnější podporu osob 

s handicapem a plynulejší přechod mezi poskytovateli internetového připojení. Další novinkou je povinnost poskytova-

telů zpřístupnit tísňovou komunikaci nejen prostřednictvím telefonátů, ale také SMS zpráv a dalších prostředků. Telefo-

nického marketingu se týká především novela § 66 odst. 1; § 95 odst. 1, 3, 4, 5; a § 96 odst. 1, 2.  

Poskytovatel interpersonální komunikační služby založené na číslech, který čísla rozděluje dle číslovacího plánu účast-

níkům (tedy operátor) nyní nesmí předat osobní informace účastníka (tedy zákazníka) třetí osobě za účelem telefonic-

kého marketingu bez účastníkova výslovného přání. Navíc ho musí poučit i o jeho právu souhlas kdykoli odvolat nebo 

opravit.  

Systém, na kterém je nová úprava založena se nazývá opt-in. Spočívá v tom, že souhlas účastníka lze udělit výlučně vý-

slovně a nelze ho pouze očekávat. Dřívější úprava byla naopak založena na systému opt-out, který automaticky počítal 

s účastníkovým souhlasem. Zavádí se tedy zákaznicky přívětivější přístup. 

Předání osobních informací probíhá pomocí účastnických seznamů, ve kterých jsou sepsáni všichni účastníci, kteří mají 

o telefonický marketing zájem. Nyní je v zákonné úpravě nově specifikováno, že mezi účastnické seznamy se počítá  

i seznam náhodně vygenerovaných čísel. To znamená, že telefonický marketing nelze provozovat ani tímto způsobem. 

Pokud je v seznamu uveřejněn i jiný kontaktní údaj (např. e-mail), vztahuje se na něj stejná ochrana jako na telefonní 

číslo.  

Telefonáty, které nejsou prováděny za účelem marketingu lze samozřejmě nadále neomezeně provozovat. Nemusíte 

se bát, že by se vám nedovolal např. váš praktický lékař. Také můžete nadále očekávat telefonáty provádějící průzkumy 

trhu. Je ovšem důležité dávat si velký pozor na to, komu svoje osobní údaje svěřujete a vždy myslet na možné riziko 

jejich zneužití. 

Marie Křečanová 

Odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asocicace, z.s. 

 

 

Konec nevyžádaných hovorů  



Město Brno, stejně jako v letech předešlých i v tom letošním se bude aktivně zapojovat do celorepublikové kampaně 

Týden pro rodinu. 

Tématem pro rok 2022 je Rodina-tým pro život. 

Toto téma má přinést vhled na rodinu jako na celek, jehož součástí je každý člen ve své jedinečné a nezaměnitelné roli. 

Kampaň probíhá v týdnu od 7. do 15. května 2022 a záštitu nad ní převzal 1. náměstek paní primátorky města Brna 

JUDr. Markéty Vaňkové pan Mgr. Petr Hladík. 

Během kampaně město Brno pořádá „Kulaté stoly" týkající se prorodinné tématiky a 9. června proběhne Veletrh proro-

dinných a seniorských organizací. Bližší informace k těmto událostem ještě zašleme. 

Hlavní CÍLE TÝDNE PRO RODINU jsou dva: 

1. Podpořit rodinu jako takovou. Jako instituci, o které se říká, že je základem společnosti a přes všechny možné výhra-

dy je stále tím nejlepším, co k soužití máme. 

 

2. Dát rodinám příležitost, aby se na nejrůznějších akcích bavily, slavily a bylo jim spolu dobře.  

Město Brno vytvořilo propagační leták se seznamem všech akcí, které budou u této příležitosti konat. 

SOS – Asociace, z.s. 

Brno - Týden pro rodinu 



10 ryze praktických rad Energetického regulačního úřadu, jak nenaletět tzv. "šmejdům"  

při změně dodavatele energií 

1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, 

nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu 

o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/   

2. Vždy se ptejte, zda se bavíte  přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro kaž-

dého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Doda-

vatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodava-

telů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte 

se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.   

3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady 

energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří 

sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného doda-

vatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.   

4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) poli-

cii.   

5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasí-

lání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů 

(http://www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k ničemu nezavazujte.   

6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma". Známým příkladem zneužití „dárků" jsou 

LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňu-

je bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky", zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.   

7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci 

neříkejte „ano", protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která 

umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).   

8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepocho-

pili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.   

9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel ne-

reaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovate-

lem, pomoci může Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na 

jeden z obou úřadů, podnět si předají.   

10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, může-

te bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek. 

Gerta Mazalová,  

předsedkyně SOS-Asociace, z.s. 

 

Desatero obrany před šmejdy v energetice 

https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/kalkulatory-srovnani-nabidek
http://www.uoou.cz/
http://www.coi.cz/


 

Kdo nás podporuje 



 

Vážení spotřebitelé, 

děkujeme Vám, že i v této nelehké době nám stále zachováváte Vaši přízeň, bez vaší podpory by naše sdružení nemoh-

lo existovat. 

Naše sdružení dostává každý měsíc několik desítek pochval od spokojených spotřebitelů, kterým jsme pomohli vyřešit 

jejich problémy ať už s podnikateli nebo sousedy či dodavateli energií. Za takové pochvaly jsme velmi rádi a vždy nás 

motivují odvádět naši práci ještě lépe.  

V poslední době pomáháme spotřebitelům se dostat od neseriózních dodavatelů energií kteří neúměrně zvyšují zálohy 

a snaží se tak spotřebitele připravit o veškeré úspory. Bohužel tito podnikatelé často cílí i na seniory, kteří jejich nátlaku 

mnohdy podlehnou. My se ovšem snažíme tomuto předcházet a spotřebitele školíme také v rámci senior akademie 

kterou úspěšně provozujeme již od roku 2006 

Kromě senior akademie přednášíme na řadě základních, středních a vysokých školách a rozvíjíme povědomí o spotřebi-

telsko-právní problematice široké veřejnosti.  

Jsme velmi rádi že je naše činnost přínosná a že skutečně pomáháme. Společně jsme již přečkali období covidu a nyní 

spolu přečkáváme další těžké období.  

Velice si vážíme každého z vás a vězte že Sdružení obrany spotřebitelů bude vždy hájit Vaše práva a domáhat se sprave-

dlnosti.  

Děkujeme! 

 

Poděkování 



Tento bezplatný internetový časopis pro Vás vydává  

NA TVORBĚ ČASOPISU SE PODÍLELI: 

Redakční rada SOS – Asociace, z.s.  

Gerta Mazalová 
Předsedkyně SOS-Asociace, z.s. 
Adam Vacek 
Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.  
Mgr. Milena Sedláčková, DiS. 
Odborní právní poradci SOS – Asciace, z.s.  
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