
 

 

CO JE OBČANSKÁ 

PORADNA? 

Občanská poradna je 

registrovanou sociální službou, 

která se řídí Zákonem o 

sociálních službách č. 

108/2006 Sb. 

Občanská poradna poskytuje rady, 

informace a pomoc všem lidem, 

kteří jsou v nepříznivé sociální 

situaci, nebo jim taková situace 

hrozí, neznají svá práva a 

povinnosti, dostupné služby nebo 

nejsou schopni vyjádřit své 

potřeby a hájit své oprávněné 

zájmy. Je nezávislým místem 

bezplatné, důvěrné a nestranné 

pomoci. 

JAK TO U NÁS 

FUNGUJE? 

Občanská poradna poskytuje své 

služby převážně v rámci osobní 

návštěvy uživatele v poradně 

formou poradenského rozhovoru, 

dále prostřednictvím telefonického 

rozhovoru a písemnou odpovědí 

na dopis nebo email doručený na 

adresu občanské poradny.  

 

 

Zájemce o službu se může ke 

konzultaci objednat nebo může 

přijít i bez objednání. Poradenské 

služby jsou uživatelům 

poskytovány na základě ústní 

dohody, nesepisuje se žádná 

zvláštní písemná smlouva. 

Ohledně informací, které poradce 

od uživatele získá, zachovává 

občanská poradna naprostou 

diskrétnost. Uživatel má možnost 

zůstat v anonymitě. 

      Kancelář občanské poradny 

KDO MŮŽE PŘIJÍT? 

Poradna nabízí své služby pro:  

Osoby v krizi, oběti domácího 

násilí, oběti trestné činnosti, 

osoby do 26 let věku, opouštějící 

školská zařízení pro výkon ústavní 

péče, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách, rodiny s 

dítětem/dětmi, senioři. 
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CO TO JE? 

Hodně lidí si neuvědomuje, že na 

to, aby si mohli vzít půjčku, musí 

mít dostatečný příjem. 

Předpokladem je, že musíte mít 

přehled o nákladech a výdajích za 

jednotlivé položky v domácnosti. 

Pokud se chystáte vzít si půjčku, 

vyplatí se vám důkladná příprava, 

abyste věděli, jakou částkou 

můžete měsíční rozpočet své 

domácnosti zatížit. 

PÁR TYPŮ PRO VÁS 

• Sestavte si rodinný rozpočet – 

nezapomeňte na položku splátek 

předchozích úvěrů.  

• Po dobu tří měsíců si ukládejte 

stranou částku potřebnou na 

případné splácení půjčky.  

• Zvažte všechna potenciální 

rizika, která mohou v budoucnu 

ovlivnit váš příjem. 

JAK NA TO? 

Rodinný rozpočet je dobré sestavit 

tehdy, nezvládá-li vaše domácnost 

splácet vše potřebná. Nemusí jít 

vždy jen o situaci, kdy máte 

několik pohledávek (půjček)  

a tyto již nejste schopni splácet. 

Můžete stát před rozhodnutím 

půjčku si vzít, proto je důležité 

vědět, jak moc můžete svou 

domácnost zatížit. Rodinný 

rozpočet je dobré si vytvořit i tzv. 

zkušebně. Uvidíte tak, za co vaše 

domácnost vynaloží největší 

obnos financí.  

Rozpočet může pomoci 

PÁR KROKŮ, JAK NA 

TO: 

Zjistěte všechny své měsíční 

příjmy a výdaje. Zde se pokuste 

vypsat si nejen pravidelné výdaje 

– nájem, inkaso, svačiny pro děti 

do školy, elektřina… ale též 

jednorázové výdaje – např. nákup 

školních pomůcek, úhrada 

cestovného, vyúčtování vody apod.  

 

Hledejte nové vnitřní a vnější 

zdroje.  

V rodině i mimo ni se pokuste 

najít nové možnosti navýšení 

příjmů rodiny či jednotlivce – 

zaměstnání, brigády. 

 

Zvažte nutnost všech výdajů. 

Pokuste se najít nové možnosti 

úspory (přehodnoťte výdaje na 

zábavu, oblečení, jídlo apod.). 

 

Zahrňte předpokládané příjmy na 

další období. 

Počítejte s možným omezením 

vašich příjmů – snížení 

sociálních dávek, ztráta 

zaměstnání, nedostatek 

sezónních prací, nemocenská, 

snížení rodičovského příspěvku 

apod.   

/Zpracováno dle: Zmírňování a 

prevence zadluženosti a 

Odpovědné půjčování/ 

 

PORADNA PRO VÁS 

Dostali jste se do finančních 

problémů? Máte několik 

pohledávek, které již nezvládáte 

splácet? Máte několik 

možností, jak s dluhy pracovat.  

Pokud potřebujete svou finanční 

situaci konzultovat, můžete 

využít služeb bezplatné Občanské 

poradny v Prachaticích. Kde nás 

najdete? V ulici Zlatá stezka 

145, v přízemí této budovy. 

K dispozici je vám od pondělí do 

pátku sociální pracovník. Služby 

poradny můžete využít od 

10:00 do 17:00 hodin, a to 

zcela bezplatně. Jsme tu pro vás! 

 

RODINNÝ ROZPOČET 
 

Rodinný rozpočet potřebuje téměř každý bez ohledu na finanční situaci 

rodiny. Jen s ním lze efektivně spravovat rodinné finance. Jak ale dobrý 

osobní či rodinný rozpočet sestavit? K vytvoření rozpočtu je zapotřebí 

vynaložit trochu času a přemýšlení. Často k tomuto účelu postačí tužka, 

papír a kalkulačka, někdy lze použít dostupných počítačových programů. 



 
 

 Zdroj: www.mesec.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jaká je lhůta pro vyřízení 

reklamace a jak se 

počítá?  
  

Jak se počítá? 
Ode dne uplatnění reklamace má 

prodejce maximálně 30 

kalendářních dní na vyřízení, měl 

by se však snažit reklamaci 

vyřídit bez zbytečného odkladu. 

Rozhodnout o ní prodejce podle 

zákona musí ihned, ve složitých 

případech do 3 pracovních dnů. 

Jen pokud si reklamace vyžádá 

odborné posouzení nebo 

odstraňování vady, může prodejce 

vyřídit reklamaci nejpozději ve 

lhůtě 30 kalendářních dnů. 

  

Další informace 
Lhůta začíná běžet ode dne 

následujícího po uplatnění 

reklamace. Končí-li lhůta o 

víkendu či ve svátek, prodlužuje se 

na nejbližší pracovní den. 

Zákonem stanovená délka nebrání 

dohodě se spotřebitelem na delší 

lhůtě k vyřízení reklamace. 

V případě marného uplynutí této 

lhůty má spotřebitel i právo 

odstoupit od kupní smlouvy. 

Nevyřízení reklamace ve lhůtě 

30 dnů je správním deliktem, s 

podnětem pro zahájení řízení se 

může spotřebitel obrátit na 

Českou obchodní inspekci. 

 

 

 

 

 

 

Z jakých důvodů je 

možno zamítnout 

reklamaci? 
 

Pouze ze zákonných důvodů a 

jaké to jsou? 

- Záruka se nevztahuje na 

opotřebení věci způsobené jejím 

obvyklým užíváním. 

- U věcí prodávaných za nižší 

cenu se záruka nevztahuje na 

vady, pro které byla nižší cena 

sjednána. 

- Jde-li o věci použité, neodpovídá 

prodávající za vady odpovídající 

míře používání nebo opotřebení, 

které měla věc při převzetí 

kupujícím. 

- Záruka také neplatí pro vady, o 

kterých spotřebitel při nákupu 

věděl, jakož i pro ty, které po 

převzetí na věci sám způsobil. 

- Dále prodejce neodpovídá za 

vady, které spotřebitel na věci 

způsobí nedodržením obecných 

zásad zacházení s věcí, popř. 

zásad speciálních, se kterými jej 

prodejce písemně seznámil. 

 

Prodejce uzavřel 

provozovnu, kde mám 

reklamovat? 
Nebrání-li prodejci závažné 

důvody, je povinen předem na 

vhodném a zvenčí viditelném 

místě označit počátek a konec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uzavření provozovny. Předem 

musí také informovat 

živnostenský úřad, do jehož 

obvodu spadá. Právě zde se může 

spotřebitel informovat. 

 

Reklamace nepovedeného 

zájezdu? 
 

Do kdy? 

Nejpozději do jednoho měsíce od 

skončení zájezdu, ale jde-li o vady 

zjištěné už na jeho začátku, je 

nutné se dožadovat nápravy ihned 

na místě. 

 

Jak postupovat? 

Cestovní kancelář odpovídá za to, 

že zájezd bude v souladu s 

uzavřenou smlouvou bez ohledu 

na to, zda závazky plynoucí z této 

smlouvy má plnit ona sama nebo 

jiný smluvený dodavatel. V 

případě nespokojenosti se 

spotřebitel může obrátit přímo na 

cestovní kancelář pořádající 

zájezd, popř. na cestovní 

agenturu, která jej 

zprostředkovala. Primárním 

nárokem je zjednání nápravy, a 

není-li to možné, pak již jen sleva 

přiměřená rozsahu a trvání vady. 

Vodítkem může být Frankfurtská 

tabulka slev přiřazující k 

jednotlivým nedostatkům způsob 

výpočtu slevy. 
 

zdroj: www.dtest.cz 
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