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Rady z poradny 

25 000 dotazů. Byly mezi nimi 

nejen případy s dobrým kon-

cem, ale i ty, kdy už nebylo 

možné pro spotřebitele udělat 

více než pomoci mírnit škody 

napáchané jeho neopatrností. 

Stačilo jen včas vyhledat radu či 

mít po ruce informace, které by 

pomohly získat informační pře-

vahu nad podnikatelem, vědět 

čím argumentovat a jak nejlépe 

postupovat, aby se problém 

vyřešil co nejdříve nebo aby 

pokud možno vůbec nenastal. 

Včasné informace jsou mocnou 

zbraní v rukou těch, kteří je 

dokážou využít ve svůj pro-

spěch, proto nepodceňujte sílu 

informace.   

S počátkem roku 2014 nabyl 

účinnosti dlouho očekávaný 

soukromoprávní kodex - nový 

občanský zákoník. Přinesl nejen 

pro spotřebitele řadu změn. O 

to více je nyní důležité mít pře-

hled o svých právech a povin-

nostech a orientovat se v nové 

právní úpravě. S naší spotřebi-

telskou poradnou vám nabízíme 

pomocnou ruku při získávání 

užitečných informací. Jak s nimi 

naložíte je už pouze na vás.   

Mgr. Lukáš Zelený  

vedoucí právního oddělení 

Je mou milou povinností uvést 

pár slov úvodem. Předně jsem 

velice rád za možnost spoluprá-

ce při přípravě tohoto informač-

ního bulletinu pro mládež a 

jeho několika následujících vy-

dání tematicky zaměřených k 

ochraně spotřebitele a tímto za 

ni děkuji.  

Za dobu svého působení 

v dTestu jsem si uvědomil, že 

pro každého spotřebitele, mě 

nevyjímaje, je mimořádně důle-

žité mít objektivní a nezávislé 

informace o výrobku či službě, 

které si spotřebitel zvažuje poří-

dit, a o právech i povinnostech 

nejen svých, ale hlavně obchod-

níka, který zboží či službu po-

skytne. Naše nepřipravenost a 

nepozornost některým obchod-

níkům výrazně usnadňuje jejich 

nekalé praktiky a nedá jim moc 

práce nás oklamat ohledně 

neexistujících vlastností prodá-

vaného zboží nebo nás odradit 

od oprávněné reklamace atd. 

Neznalost našich zákonných 

práv, ale i povinností jim nejen 

nahrává do karet, ale dokonce 

s tím předem počítají. Předtiště-

né smlouvy se totiž jen hemží 

nepřiměřenými a zakázanými 

smluvními podmínkami, ale už 

málokterý spotřebitel je scho-

pen je v textu smlouvy odhalit a 

poukázat na ně. A tak se spotře-

bitelé obsahem smluv bezezbyt-

ku řídí a plní všechny povinnos-

ti, i ty, které porušují zákon a 

kterými by se vůbec řídit nemu-

seli, například neplatně sjedna-

né nebo zcela nepřiměřené 

smluvní pokuty, údajné výjimky 

ze záruky na baterie. Vždy platí 

zásada, že kdo má informace, 

tak ví. A kdo ví, tak se nenechá 

jen tak zatlačit do kouta.          

V roce 2013 vyřídila spotřebitel-

ská poradna dTestu více než  

Další kategorie jsou zákazníci, 
kteří si drží svou pravdu a nejde 
s nimi hnout. Reklamace je 
právní jednání, ve kterém 
smluvní strana uplatňuje nárok 
z odpovědnosti za vady. Ale 
vada není to, že koupený mobil-
ní telefon pustíte ze schodů a 
čekáte, že pak bude úplně 
v pořádku. Než se tedy vydáte 
do obchodu, uvědomte si, že 
hned peníze nevracíme.  

pokračování na str. 2 

Ahoj, já jsem Pavel a pracuji 
v obchodě. Pracuji v oddělení 
reklamací a čím dál tím častěji si 
říkám, kam to s těmi výrobky 
spěje. Lidé čekají zázraky. Jed-
nou jsem slyšel maminku, která 
říká děťátku: „Je jasné, že Ti ty 
bonbony nechutnají, je třeba je 
nejdřív rozbalit.“ Nedávno ke 
mně přišla starší paní, která si 
stěžovala, že jí nehraje druhá 
strana CDéčka. Hm, co člověk 

na to může říct. Tyhle situace 
jsou ještě úsměvné, člověka 
stačí poučit, společně se zasmě-
jeme a v myšlenkách zůstane 
milá vzpomínka.  

Ale co když jde i o život? Cestou 
do práce jsem zaslechnul dva 
bezdomovce, kteří na vyhozené 
„okeně“ sledovali datum spo-
třeby, aby se náhodou z prošlé 
neotrávili. 

Uvnitř tohoto vydání: 

Co je AICM a ICM? 2 

Kdo je dTest?  3 

Služby dTestu 3 

Příklady z poradny 4 

Duben 2014 

Mgr. Lukáš Zelený, dTest 
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Asociace pro podporu rozvoje Infor-
mačních center pro mládež v České 
republice, o.s. 

Asociace pro podporu rozvoje Infor-
mačních center pro mládež v České 
republice (AICM)  je neziskovou orga-
nizací založenou na bázi občanského 
sdružení. AICM ČR byla registrována 
Ministerstvem vnitra České republiky 
podle zákona č. 83 / 1990 Sb. o 
sdružování občanů dne 7. září 1999. 
Nejbližšími spolupracujícími partnery 
AICM ČR v oblasti podpory rozvoje 
Informačního systému pro mládež 
jsou zejména: Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a ZIPCEM 
Slovenská republika. 

Současnými členy AICM ČR jsou kromě 
fyzických osob také osoby právnické 
(většinou zřizovatelé jednotlivých Infor-
mačních center pro mládež v ČR). 

Hlavním cílem činnosti AICM ČR je pod-
pora systémového rozvoje Informačních 
center pro mládež v České republice. 
Podpora a pomoc při zakládání nových 
Informačních center pro mládež v ČR 
tzn. podávání prvotních informací a 
následná pomoc při dalších postupech. 

Mezi další činnost AICM patří: 

 Prezentace AICM ČR a ICM ČR na 
výstavách a celostátních akcí způso-
bem modelového ICM s doprovod-
nými semináři - Programy Mládež 
EU, Profesní diagnostika, Eurodesk 
atd. 

 Příprava, realizace a organizování 
pro členy AICM školení v ČR podle 
modulu ERYICA , ale i stáže v zahra-
ničí 

 Vydávání a distribuce propagačních 
materiálů AICM 

 Podávání projektů za účelem získá-
ní finančních prostředků s možností 
participace ostatních ICM ČR 

AICM se představuje...  

vat tablety: „Můžu u vás reklamovat 
OXAZEPAM? Jsem po něm ospalý a 
mám závratě“. 

Mgr. Jiří Gabriel Kučera 
ICM Prachatice 

A už vůbec je nevrátíme, když vám třeba 
chybí nabíječka nebo datový kabel, kte-
rý byl součástí balení nového telefonu. 
Nepočkáme do zítra, že to donesete, ale 
máme například nárok vám tuto chybě-
jící část odečíst z vrácené částky. Vrátit 
peníze však musíme, jen když jdete na 
opravu stejné závady potřetí. My to 
budeme brát jako neodstranitelnou 
závadu.  

Jenže, pochopte nás, pracovníky 
z reklamačního oddělení. I my jsme malí 
pánové a nad námi jsou ti vedoucí a 
ředitelé. I my se pak zpovídáme za to, že 
vezmeme něco, na co se záruka nevzta-
huje.  

(Zdroj: http://mobil.idnes.cz/pri-reklamaci-mobilu
-trvejte-na-svych-pravech-foz-/mob_tech.aspx?
c=A120203_130124_mob_tech_mer) 

S mobilními telefony u starších lidí mám 
i vlastní zkušenost. Moje babička dosta-
la k Vánocům mobilní telefon. Říkáme jí, 
že ho může s sebou nosit i venku. Jenže 
mobil funguje stejně jako pevná linka a 
má své místo v obýváku u kytky, tam 
kde byl ten náš klasický. Takže když se 
chceme babičce dovolat a ona je venku, 
máme smůlu.  

A na závěr ještě jeden dotaz z našeho 
oddělení od starého pána, který zaslechl 
zákazníka před ním, který šel reklamo-

Informační centra pro mládež (ICM)  
jsou pracoviště docházkového typu, 
která poskytují dětem, mládeži, ale i 
dalším zájemcům bezplatně informace a 
související doplňkové služby například z 
oblasti: vzdělávání, práce v ČR a 
v zahraničí, volného času a dalších ob-
lastí  (celkový výčet základních infor-
mačních oblastí je uveden v dolní části 
levé lišty webových stránek). 
Většina informačních služeb je doprová-
zena také službami poradenskými. 
  
V rámci dalších bezplatných služeb po-
skytují ICM např. zápůjčky naučných 
videokazet, CD-romů a knih. Zdarma 
nabízejí letáky, brožury popřípadě časo-
pisy, realizují semináře a besedy  na 
aktuální informační témata. 
  
Mezi ostatní služby ICM, které již bývají 
zpoplatněny patří: 
kopírování, scanování, tisk z PC, přístup 
na internet, práce na PC, prodej přihlá-
šek na SŠ, VOŠ, VŠ. 
Některá ICM nabízí studentům prodej 
slevových karet ISIC, IYTC a ITIC, prodej 
map, dále nabízejí poradenství v oblasti 
profesní diagnostiky COMDI pro žáky 8. 
a 9. tříd ZŠ, žáky a absolventy SŠ. 
Vybraná ICM jsou zároveň  regionálními 

pobočkami České národní agentury 

Mládež v akci, evropské informační služ-

by EURODESK a Europe-direct. 

Co je ICM? 

Informace z různých oblastí můžete najít v 

informačních centrech pro mládež 

http://mobil.idnes.cz/pri-reklamaci-mobilu-trvejte-na-svych-pravech-foz-/mob_tech.aspx?c=A120203_130124_mob_tech_mer
http://mobil.idnes.cz/pri-reklamaci-mobilu-trvejte-na-svych-pravech-foz-/mob_tech.aspx?c=A120203_130124_mob_tech_mer
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mosoudní cestou. Jak na to? Spotřebitel 
zadá stížnost na zboží, službu či přístup kon-
krétního obchodníka na stránkách 
www.vasestiznosti.cz. My stížnost zveřejní-
me a připojíme k ní komentář dle platné 
právní úpravy a zároveň informujeme ob-
chodníka o jejím podání. Obchodník se ke 
stížnosti může rovněž vyjádřit, a to kladně 
nebo záporně. V případě negativní reakce na 
stížnost si může spotřebitel nebo obchodník 
znovu vyžádat naše vyjádření k takovému 
postupu. Pokud nebude dosaženo dohody, 
ohodnotí spotřebitel obchodníka „palcem 
dolu“.  V opačném případě si obchodník 
vyslouží „palec nahoru“. 

Publikace 

Publikace - Zároveň se spotřebitelům snaží-

me usnadnit orientaci ve spotřebitelském 

světě nejrůznějšími publikacemi. Příležitost-

ně vydávané příručky reagují vždy na aktuál-

ně řešené otázky, například nový občanský 

zákoník a jeho změny spotřebitelských práv 

v příručce „Spotřebitelská práva v novém“. 

Nebo se v nich věnujeme komplexně kon-

krétním spotřebitelským tématům (nákup 

ojetého vozu, předváděcí a podomní prodej, 

nákupy přes internet, telekomunikace, ces-

tování, potraviny). Podívejte se na 

www.dtest.cz/brozury a stáhněte si zdarma 

tu, která vás zaujme. Při naší poradenské 

činnosti jsme vytipovali často řešené případy 

a podle nich jsme sestavili jedinečnou publi-

kaci čítající 100 vzorů pro řešení spotřebitel-

ských problémů. V patnácti tematicky zamě-

řených kapitolách najdete situace, ve kte-

rých se můžete ocitnout, a postup, jak je 

řešit.  

 

Časopis dTest  

Již přes dvacet jedna let měsíc co měsíc vy-

dáváme časopis dTest. Na jeho stránkách 

publikujeme testy výrobků, výsledky průzku-

mů a mnoho dalších zajímavých článků ke 

spotřebitelské tématice.  

Hlavními zásadami naší práce jsou objektivi-

ta, nezávislost a vyloučení reklamy.  

Objektivně - Výrobky nakupujeme anonym-

ně v běžné obchodní síti. Výrobci ani prodej-

ci nemohou ovlivnit náš výběr. Testy probí-

hají v nezávislých laboratořích. Pro hodnoce-

ní výrobků používáme objektivní kritéria. 

Nezávisle - Náklady na testy a další naši 

činnost hradíme z předplatného a veřejných 

zdrojů. Spolupracujeme s největšími evrop-

skými a světovými spotřebitelskými organi-

zacemi a podílíme se s jejich členy na společ-

ných testech. 

Bez reklam - Inzerenti ovlivňují nezávislost 

médií, proto v našem časopise ani na našich 

webových stránkách žádnou reklamu nena-

jdete. 

Spotřebitelská poradna 

Od konce roku 2010 poskytujeme poraden-
ství v oblasti spotřebitelských práv v rámci 
naší spotřebitelské poradny. Typicky v situa-
cích, kdy jste neuspěli s reklamací zboží, 
chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy, 
přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon 
nebo si jen nejste jisti, jaká práva máte. Ne-
váhejte a určitě kontaktujte poradenskou 
linku na telefonním čísle 299 149 009. V 

provozu je každý všední den od 9 do 17 ho-
din. Jde o běžnou pevnou linku a poraden-
ství je poskytováno zdarma. Rovněž je vám k 
dispozici zcela bezplatná elektronická porad-
na na adrese www.dtest.cz/e-poradna. Na 
našich webových stránkách funguje i unikát-
ní projekt „Pomoz si sám“ zahrnující 85 nej-
častějších spotřebitelských problémů, kde si 
zájemci mohou vyhledat sami odpověď na 
své otázky.  

Databáze nebezpečných výrobků 

Na webových stránkách 
www.nebezpecnevyrobky.cz je volně zpří-
stupněna databáze nebezpečných výrobků, 
která shromažďuje informace o nebezpeč-
ných výrobcích z evropského systému rych-
lého varování RAPEX , dále od českých dozo-
rových orgánů a z výsledků našeho vlastního 
testování výrobků. Databáze se průběžně 
doplňuje a každému zájemci je umožněno si 
nechat pravidelně zasílat týdenní aktualizace 
i jen u vybrané kategorie výrobků. 

 

VašeStížnosti.cz aneb mimosoudní řešení 

sporů 

Služba VašeStížnosti.cz umožňuje dosažení 

dohody mezi spotřebiteli a obchodníky, 

jejichž spor by mohl vyústit v soudní řízení. 

Zároveň je i databází pro online sdílení a 

řešení spotřebitelských problémů. Databáze 

případů obsahuje samotné stížnosti, postup 

při jejich řešení i hodnocení přidělená spo-

třebiteli. Toto hodnocení je dostupné také 

ve formě jednoduchého přehledu, jenž po-

skytuje rychlou informaci pro spotřebitele, 

kteří se chtějí obeznámit s evidovanými 

stížnostmi na daného obchodníka. 

Využití této služby dává jednotlivým spotře-
bitelům možnost rychle, jednoduše a bez-
platně řešit jejich spory s obchodníky mi-

Služby dTestu  

narazit na různá úskalí a pasti. Především 

provozujeme spotřebitelskou poradnu, data-

bázi nebezpečných výrobků, službu pro mi-

mosoudní řešení spotřebitelských sporů 

VašeStížnosti.cz, řadu on-line databází, fi-

nanční kalkulačky, srovnávače životního 

pojištění a mobilních tarifů. Udělujeme 

vlastní značku kvality a certifikujeme ob-

chodní podmínky internetových obchodů. 

Každý rok vydáváme řadu praktických publi-

kací a dalších materiálů, jako jsou například 

samolepky.    

dTest je obecně prospěšnou společností, 

která si vzala za svůj úkol hájit práva zákazní-

ků na spotřebitelském trhu. V současné 

době jsme největší spotřebitelskou organiza-

cí v České republice a zároveň jsme součástí 

mezinárodní organizace International Con-

sumer Research and Testing (ICRT) a Evrop-

ské spotřebitelské organizace BEUC. 

Od svého založení v roce 1992 se zasazuje-
me o práva spotřebitelů zejména poskytová-
ním objektivních a nezávislých informací. 
Věnujeme se testům výrobků, potravin a 
služeb, s jejichž výsledky se můžete seznámit 
v časopise dTest nebo na webových strán-

kách www.dtest.cz. 
Během naší existence jsme odhalili již více 

než 500 nebezpečných výrobků, které ohro-

žovaly zdraví dětí i dospělých. Detailním 

testům jsme podrobili již více než 15 000 

výrobků, jejichž výsledky ukazují úplně jinou 

pravdu, než jakou se spotřebitel dozví z re-

klamy. Proto pro spotřebitele, vycházeje 

z výsledků testů, navíc připravujeme šikovné 

nákupní průvodce, aby upozornily na to, co 

je podstatné si při výběru zboží hlídat a tak 

jej výrazně usnadnily. Ale tím naše aktivity 

nekončí. Pomocnou ruku podáváme i v dal-

ších oblastech, ve kterých může spotřebitel 

dTest se představuje  
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Před rokem a půl jsem si koupila mobil-

ní telefon a už po pár měsících přestal 

fungovat. Reklamaci mi bez problému 

uznali a vadný telefon mi vyměnili za 

nový. Výměna zboží je uvedena i v re-

klamačním protokolu. Těsně před vá-

nočními svátky se však na telefonu 

objevil ten samý problém. Opět jsem 

zašla za prodejcem a v rámci záruky 

žádala o zprovoznění telefonu. Už při 

převzetí prodejce naznačil, že je to spí-

še na výměnu než opravu. Platí pořád, 

že se na vyměněné zboží vztahuje nová 

dvouletá záruka?             Petra V. 

Slovo záruka se v souvislosti se zákon-

nou odpovědností prodávajícího nepře-

vzalo, ale na obsah dřívější záruky to 

však nemá vliv. Nicméně nová záruka 

spojená s výměnou je jedno z pravidel, 

které s novým občanským zákoníkem 

vzalo za své. Pokud při reklamaci dojde 

k výměně vadného zboží za zcela nové, 

nepočíná tímto okamžikem běžet nová 

24měsíční lhůta, po kterou prodávající 

odpovídá za bezvadný stav, ale po drob-

ném přerušení běhu lhůty způsobeném 

reklamačním řízením pokračuje původní 

lhůta dál. Vytrácí se tedy rozdíl mezi 

nejčastějšími způsoby vyřízení reklama-

ce, a to opravou a výměnou. ‚Vás se 

však nová úprava netýká, protože práv-

ní režim kupní smlouvy určuje zákon 

účinný v době nákupu. 

Koupil jsem si mobilní telefon od první-

ho majitele. Byl ještě zabalený, nepou-

žitý. Pořídil ho v e-shopu s elektronikou 

jako dárek pro syna, kterému se tento 

model nezamlouval. Po deseti měsících 

se objevil problém a tak jsem ho poslal 

na reklamaci do e-hopu, protože mám 

od původního majitele kopii jeho kup-

ního dokladu. Opakovaně mě pracovní-

ci e-shopu telefonicky ujistili, že není 

problém, když na faktuře je jméno pů-

vodního majitele. Avšak po opravě 

odeslali telefon na jeho adresu, kterou 

měli v databázi. Co mám teď dě-

lat?     Marek D. 

I když jste koupil zcela nový, nerozbale-

ný výrobek od jeho majitele, nezname-

ná to, že máte práva ze záruky, které 

náleží jemu vůči jeho prodávajícímu. Za 

vady odpovídá vždy ten, kdo si od vás 

vezme na základě kupní smlouvy peníze. 

Jinými slovy máte právo namítat vady u 

původního majitele. Pokud s tímto maji-

telem buď při uzavírání kupní smlouvy, 

nebo až později, kdy se na věci vyskytne 

v záruční době vada, uzavřete současně 

i smlouvu o postoupení práv ze záruky a 

tuto smlouvu doložíte při reklamaci pro-

dávajícímu původního majitele, musí 

prodávající respektovat změnu v osobě 

oprávněné ze záruky a vyřídit reklamaci 

pro vás. Někdy však bývá postoupení 

práv ze záruky vyloučeno v obchodních 

podmínkách prodávajícího, to je potře-

ba si ověřit. V takovém případě, je k 

docílení bezplatné opravy u prodávající-

ho zapotřebí součinnosti původního 

majitele. Situace by byla jednodušší, 

kdyby na kupním dokladu vystaveném 

prodávajícím nefigurovalo jméno kupu-

jícího, tj. ve vašem případě původního 

majitele. V tuto chvíli vám nezbude, než 

kontaktovat původního majitele, vyžá-

dat si od něho vaši věc a ošetřit postou-

pení práv ze záruky do budoucna. 
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