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T R V E J T E  N A  S V Ý C H  P R Á V E C HTRVEJTETRVEJTE
na svých
PRÁVECH!PRÁVECH!
STÁTNÍ DOZOROVÉ ORGÁNY:STÁTNÍ DOZOROVÉ ORGÁNY:
Česká obchodní inspekce inspekce (www.coi.cz) – především kontroluje 
poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání spotřebitele před 
zdravotně závadnými produkty živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu potravin jiného než
živočišného původu.
Živnostenské úřadyŽivnostenské 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 úřadČeský telekomunikační úřad (www.ctu.cz) – kontroluje poskytovatele 
telekomunikačních služeb, včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace cen a ochrana
oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.SOS – Asociace, z. s.

– Chráníme Vaše práva tam, kde Vám síly nestačí. 
– Poskytujeme Vám poradenství, informace, vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce s médii:

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

• prostřednictvím České televize• prostřednictvím České televize v různých pořadech 
   se spotřebitelskou tematikou.
•  naší účastí na projektu Městské policie Brno•  naší účastí na projektu Městské policie Brno  „Senior 
  akademie“, kde se učíte znát svá práva a prosazovat je v praxi!

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

KDE NÁS NAJDETE:KDE NÁS NAJDETE:
SOS – Asociace, z. s.

Mečová 5, 602 00 Brno

PORADENSTVÍPORADENSTVÍ
po – pá 9.00 - 16.00

tel.: 542 210 549, 542 210 778 
poradna@asociace-sos.cz

www.asociace-sos.cz

www.asociace-sos.czwww.asociace-sos.cz

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 
2600115708/20102600115708/2010

Děkujeme...

PROSTĚJOV

Pomáhají nám:
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Zelená dohoda pro Evropu (anglicky Green Deal) je sou-
bor návrhů představený v prosinci roku 2019 Evropskou 
komisí, které mají uzpůsobit politiky EU v oblasti kli-
matu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly 
podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do 
roku 2030 aspoň o 55 % oproti roku 1990. Evropská ko-
mise se v rámci Green dealu rovněž zavázala dosáhnout 
do r. 2050 klimatické (uhlíkové) neutrality. Dohodu pod-
pořil v lednu roku 2020 také Evropský parlament.

V červenci roku 2021 vydala Evropská komise balíček 
opatření „Fit for 55“, který nyní tvoří základ Green dea-
lu a obsahuje revizi dosavadních návrhů, jakož i např. za 
účelem podpory prodeje elektromobilů zákaz prodeje 
nových benzinových a dieselových automobilů, a to od 
roku 2035.

PŘÍNOS GREEN DEALUPŘÍNOS GREEN DEALU

Tato dohoda by měla přispět k lepšímu životu
i zdraví občanů EU zajištěním: 

• čistého ovzduší, nezávadné vody, zdravé půdy
  a biologické rozmanitosti
• renovací budov v zájmu energetické účinnosti
• zdravých, cenově dostupných potravin
• rozšíření veřejné hromadné dopravy
• ekologičtější energie a inovací díky špičkovým 
  čistým technologiím
• delší životnosti výrobků – ty bude možno opravovat, 
  recyklovat a opět používat
• pracovních míst odolných proti budoucím změnám  
  na trhu práce, jakož i vzdělávání v oblastech, jež budou  
  potřeba pro budoucí transformaci společnosti
• globálního konkurenceschopného, odolného průmyslu.

RIZIKA GREEN DEALURIZIKA GREEN DEALU

Mezi rizika, jež s sebou Zelená dohoda přináší, patří zejména:

• aktuální neexistence některých potřebných technologií,  
   zejm. těch ke skladování energie
• růst cen energií, zčásti vyvolaný i např. uzavíráním  
  tepelných a jaderných elektráren či zvyšováním 
  cen emisních povolenek
• značné finanční náklady na její realizaci.

Celkově by však Zelená dohoda měla přispět ke zkvalitnění 
života občanů EU i k rozvinutí spolupráce společností z jed-
notlivých členských států EU. Jde o velkou příležitost pro nás 
všechny odrazit se ode dna krizí, jež nás všechny v poslední  
době potkávaly, a to i za cenu krátkodobého uskromnění  
se v průběhu transformace ekonomiky. 

Potřebuje poraditPotřebuje poradit
i s jiným problémem?i s jiným problémem?


