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Výměna průkazů absolventů senior akademie!

Rodina absolventů SENIOR AKA DE
MIE se utěšeně rozrůstá a my z toho 
máme upřímnou radost. Služby, které pro 
vás připravujeme, jsou však také organi
začně více a více náročnější. I to je jeden 
z důvodů, proč jsme se rozhodli zavést 
nové průkazy absolventů, které nahradí 
vaše stávající „čtenářské průkazy“. 

Průkazky využijete při komuni kaci 
s naším Pora den ským centrem při vyzve
dávání místenek do klubu, půjčování 
knih, registraci na letní branně vzdělávací 
semináře a další případné absolventské 
programy, které pro vás v budoucnu při

pravíme. Průkazky si vyzvedněte osobně 
a aktualizujte své kontaktní údaje, aby
chom vás mohli včas a pravidelně infor
movat o novinkách a službách našeho 
odboru.
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modrá je pant. 072U

Tato jednoduchá 
a na první pohled nic 
neříkající věta zazněla 
ve známém českém fil
mu „Léto s kovbojem“. 
Režisér ji nechal pro
nést až na úplný konec 
filmu a vložil ji do úst 
Bohuši Záhorskému, 
který ji, s moudrostí 
jemu vlastní, pronesl 
v okamžiku, kdy paní 
Kolářová a pan Hanzlík 
stojí v milostném objetí 
na střeše domku a váš
nivě se líbají. Poté, co 
někdo z přihlížejících 
lidí dramaticky vykřikl: 
„proboha, vždyť oni 
spadnou…“ dostane se 
divákovi pohledu na 
usměvavou a dobroti
vou tvář pana Záhor
ského, který s něhou, 

moudrostí a porozuměním říká onu sice filozo
fickou, ale hlubokou pravdu: „jen je nechte, ale
spoň chvíli poletí“. A tak nějak to asi bude. 
Každý pád v životě člověka přináší zároveň 
i něco málo povznášejícího sebepoznání, které 
nám dává příležitost vidět a přijmout svoji bolest 
s vědomím, že snad nebyla marná, a vděčností, 
že nebyla ještě větší.

V roce 1994 jsem měl za sebou první čtyři 
roky služby u městské policie. V té době pro mě 
nebylo nic důležitějšího. Nic, co by mě více 
naplňovalo. Nic, pro co bych žil více a čemu 
bych byl ochoten více obětovat. Můj osobní 
život přestal existovat a čas jsem měřil jen na 
noční a denní služby. Nemohlo to skončit jinak, 
než jak to skončilo. Jednoho dne jsem seděl 
v ambulanci nemocnice, bledý, zeslábly, s hla
vou jako řetízkový kolotoč. Jakoby z dálky sly
ším pisklavý hlas sestřičky, která mě drží za 
zápěstí a hlasitě volá na lékaře: „pane doktore, 
pacient nám netepe…“. Probral jsem se na poko
ji, malátný, hladový, ale tepající. Na vedlejší 
posteli ležel pacient, u kterého jsem si nebyl jis
tý, zda spí anebo je v bezvědomí. Nemluvil, 
nechrápal, jen pravidelně oddechoval v rytmu 
kapající infuze nad jeho hlavou. Do pokoje vplu
la Boženka. Drobná, usměvavá žena s plastovým 
kbelíkem, smetákem a zemovkou neurčité bar

vy. Podlahu vytírala s profesionální lehkostí 
a důsledností. „Tak co vy, mladíku?“ zeptala se. 
„Nic moc, prasknul mi žaludeční vřed“ odpově
děl jsem a dlouze se rozhovořil o tom, jaké pro
blémy, starosti a trápení jsem si „užil“. Boženka 
kývala hlavou a letmým pohledem zkontrolova
la tabulku na čele mé postele: „Teplotu máte 
v pořádku, ale ještě jste nečůral“ pronesla vyčí
tavě. V okamžiku, kdy jsem se nadechnul, abych 
Božence opětovně vylíčil, jak jsem na tom špat
ně, spustila pumpička na infuzi mého souseda 
poplach. Sestřička s copem, který byl delší než 
její záda, poklepala na pumpičku a se slovy: 
„Pane Jáchyme, vy nám nekapete…“ ji opět 
„rozkapala“. Pan Jáchym sice neodpověděl, ale 
důležité bylo, že zase „kapal“. „Co mu je?“ 
zeptal jsem se Boženky. „Nic moc, praskla mu 
kýla a na sále ho nemohli probudit – srdíčko ho 
zlobí. Ale jinak je dobrej“. Ve dveřích pokoje to 
zašumělo a rozevlátý bílý plášť pana primáře 
rozvířil desinfekcí nasycený vzduch. Nemluvil, 
díval se do svých papírů, pokyvoval hlavou, 
něco si poznamenal a pak řekl „dobrý…“. 
Bo ženka to odsouhlasila pokývnutím hlavy 
a pan primář se chystal odejít. „A co já, pane 
primáři?“ zeptal jsem se s výrazem trpícího. Pan 
primář se pousmál, podíval se na Boženku, pak 
na mě a zeptal se: „Žijete?“. „Žiju“ odpověděl 
jsem. „Takže – dobrý, ne?“, ukončil náš rozho
vor primář a odešel. „Tohle že je primář?“, pro
nesl jsem znechuceně. „PAN primář mladíku…“ 
umravnila mě Boženka „…a od pondělka i vdo
vec“ dokončila zamyšleně. Dveře pokoje se leh
ce pohnuly a Boženka řekla: „Ahoj zlatíčko“. 
Nikoho jsem neviděl. Posadil jsem se. Mezi 
dveřmi stála na rukou dívenka bez nohou. 
Neklidně pohupovala trupem, usmívala se na 
Boženku a pak, s hlasitým smíchem, řekla: 
„Poč kám na tebe u sestřiček mami, abych ti tu 
nenašlapala“.

Ležel jsem na posteli, zamyšleně civěl do 
stropu a … „letěl“. Asi to tak má být. Abyste 
mohli letět, musíte nejprve spadnout. Bez boles
tivých pádů nerozeznáte lehkost a opojení z létá
ní. Od toho odpoledne se v mém životě změnilo 
mnohé. Já jsem „tepal“ pravidelně a vytrvale, 
pan Jáchym „kapal“ den ode dne lépe, smějící se 
Boženčino zlatíčko, se na svých rukách „vznáše
lo“ mezi nemocničními pokoji a pan primář se 
snažil, abychom žili. A my žijeme. Takže – dob
rý ne? 
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Motto k zamyšlení
„Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.“

 Gotthold Ephraim Lessing ■

Alespoň chvíli letět…
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Absolventské listy jsou neprodejné!
Vychází v nákladu 1 000 kusů  
a jsou určeny zejména absolventům  
projektu Senior akademie.

Luboslav Fiala

Pamatuj, že i ta nejtěžší 
hodina ve tvém životě,  
má jen 60 minut.

— Sofoklés

Na slovíčko
přátelé…

POZOR! VÝMĚNA PRŮKAZŮ ABSOLVENTŮ SENIOR AKADEMIE! POZOR! ✔

DISKUZNÍ KLUBOVÉ VEČERY  
– jaké byly v roce 2012  
a kdy budou v roce 2013

Podle vašich reakcí a návštěvnosti 
klubu jsme, možná neskromně, došli 
k závěru, že se snad líbí, a že vám, absol
ventům, tento komorní formát vzdělávání 
a poznávání vyhovuje. Jsme tomu moc 
rádi a tak s touto naší a vaší aktivitou 
počítáme i v příštím roce. Jen pro připo
menutí pro ty, kteří v našem klubu ještě 
nebyli, nebo kteří ani nezaregistrovali, že 
funguje, vzpomeneme zajímavé hosty, 
kteří naším klubem „prošli“. O svém 
životě a své práci nám v klubu vyprávěli: 
ústavní soudkyně paní JUDr. Dagmar 
Lastovecká, ředitel Útvaru pro odhalová
ní organizovaného zločinu pan plk. Mgr. 
Robert Šlachta a ředitel Dopravní policie 
pan plk. Mgr. Leoš Tržil. V říjnu s klu
bem zavítáme do Kláštera kapucínů, kde 
si s námi bude povídat kvardián kláštera, 
bratr Drahomír Vojtěch Dvouletý. Na pří
ští rok se budeme snažit zajistit další zají
mavé hosty, kteří se s námi podělí o své 
životní zkušenosti. Udělejte si proto ve 
svém kalendáři poznámku u termínů:

Místo a čas konání zůstávají 
beze změn. V uvedené dny vždy 
od 17,00 h do 20,00 h v Klubu 
zastupitelů na ulici Mečo vá č. 5. 
Místenky si můžete vy zvednout 
vždy měsíc před konáním klubu 
v na šem Poradenském centru na 
ulici Křenová č. 4, v pracovní 
dny v době od 7,30 do 17,00 
(pátek do 14,30 h).

11.
LEDEN

12.
DUBEN

12.
ČERVENEC

11.
ŘÍJEN

POZOR!
VÝMĚNA PRŮKAZŮ 
ABSOLVENTŮ  
SENIOR AKADEMIE!

Termín výměny:  
od:  1. 1. 2013
do: 31. 3. 2013
kde: Poradenské  
 centrum MP Brno
 Křenová 4

kdy:  Po-Čt:  7:30-17:00 hod.
 Pá:  7:30-14:00 hod.

K blížícím se Vánočním svátkům 
a do nového roku 2013  

přeji vám, a vlastně nám všem, 
více zdraví, vzájemné lásky,  

úcty, lidskosti, slušnosti 
a porozumění. 

Za kolektiv 
Odboru prevence MP Brno

Luboslav Fiala
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Spotřebitelé často nacházejí v poštov
ních schránkách pozvánky na předváděč
ky, jsou navštěvováni ve svých domovech 
dealery, oslovováni na ulicích s různými 
„výhodnými“ nabídkami, obtěžováni tele
fonicky atd.

Jsou to hlavně senioři, kteří se časem 
stali prakticky “lovnou zvěří“ pro nepo
ctivé prodejce. Mají často malý, ale stálý 
důchod, který se tak stává bezpracným 
příjmem těchto nepoctivých společností. 
A ve smlouvách, které s nimi uzavírají, 
jde o hodně vysoké částky. Smlouvy 
bývají psány drobným písmem a jejich 
přečtení stojí obzvláště staršího člověka 
hodně sil. Nehledě na fakt, že se prodejci 
všemožně snaží své „oběti“ rozptýlit 
a důkladné prostudování smlouvy jim 
znemožnit.

Často lákají spotřebitele na své akce 
pod záminkou vyzvednutí výhry a člověk, 
který nikdy nic nevyhrál, doufá, že se na 
něj na předváděčce usměje štěstí. Je to 
jednoduché, prodejce vylosuje z přítom
ných návštěvníků výherce, ostatní jim 
tleskají a gratulují k výhře. Výhra je však 
podmíněna podpisem kupní a často i úvě
rové smlouvy. Spotřebitel je rozrušen 
radostí z výhry, a pak je schopen pode
psat prodejci cokoliv, protože by mu bylo 
trapné výhrou v podstatě pohrdnout. Je 

však třeba být velice nedůvěřivý vůči 
všem výhrám, které člověk získá bez 
jakékoliv zásluhy, a které jsou např. pod
míněny objednáním zboží, volá
ním na placenou linku nebo 
posláním peněz. 

Další oblíbenou prak
tikou je vyvolání dojmu, 
že se jedná o mimořád
nou (akční) nabídku, 
která se již nebude opa
kovat a která je určena jen a pouze pro 
„vyvolené“ účastníky. Cena bývá ve sku
tečnosti nadsazená a vý  robky spíše méně 
kvalitní. Pokud spotřebitel s koupí váhá, 
prodejci se nerozpakují být arogantní, 
hrubí až agresivní. 

Je nutné být obezřetným, pokud se 
prodejce nabídne, že spotřebitele odveze 
i se zbožím domů – tam si totiž nechá 
potvrdit, že zboží skutečně „předal“, ale 
toto potvrzení bývá mnohdy doplněno 
o nenápadnou větu „Spotřebitel si prodej
ce výslovně objednal domů za účelem 
objednávky“. Občanský zákoník totiž 
v tomto případě dříve neumožňoval spo
třebitelům od smlouvy odstoupit. Dnes už 
je situace jiná, díky našim právníkům – 
Mgr. Pallovi a Mgr. Car bo lo vi, kteří 
vypracovali pozměňovací návrh, ten 
předložil p. po slanec Tejc ve sněmovně, 
kde byl přijat jak opozicí, tak i částí koa
lice. Předpisem č. 170/2012 Sb. se změnil 
§57 odst. 1 občanského zákoníku a byla 
tak vypuštěna věta tohoto odstavce (to ne
platí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel 
výslovně sjednal návštěvu dodavatele za 
účelem objednávky). Místo toho však tato 
věta byla nahrazena další větou o opravě 
a údržbě věci, zde si však bohužel posla
necká iniciativa neuvědomila, že zase 
dává do rukou nepoctivých prodejců sil
nou zbraň. 

Touto  změnou 
v zákoně se zamezilo 
zneužívání a podvod
ným prak tikám někte
rých prodejců, kteří 
nechali dovézt zboží 
z akce spotřebitelům 
do domu a místo pod
pisu smlouvy nebo 
jen pou hé přepravy 
zbo ží jim podstrčili 

k podepsání papír s údajnou „objednáv
kou“ zboží. Tím jim znemožnili odstou
pení od smlouvy bez udání důvodů do 
14 dnů podle občanského zákoníku.

Mezi další triky prodejců patří i pod
strčení dohody o opravě věci. Spotřebitel 
svým podpisem souhlasí s tím, že mu 
dodavatel bude po dobu 60 měsíců věci 
opravovat. Za tento servis si firma na
účtuje poplatek v hodnotě i několik desí
tek tisíc korun. Účelem je zabránit spotře
biteli odstoupit od smlouvy, což by bylo 
spotřebitelovo právo v případě klasické 
kupní smlouvy.

Zároveň mnohdy spotřebitel podepíše 
také souhlas s aktivací jakési VIP karty. 
Aktivace i deaktivace VIP karty spotřebi
tele stojí opět několik dalších tisíc korun.

Jiný trik je přesvědčit spotřebitele, 
aby podepsal smlouvu s výrazně starším 
datem, zdůvodní to tím, že dříve byla 
cena nižší a on tak na tom ušetří. Faktem 
je, že spotřebitel, který tak učiní, přijde 
o právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů. 
Ohledně těchto způsobů prodeje má SOS 
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Nakupování, nebo ohlupování?  
Je to jen na vás!

JmK stejný právní názor jako Česká 
obchodní inspekce – že se jedná o obchá
zení zákona, klamání spotřebitele. 

Problematická jsou i další ujednání, 
která kupní smlouva obsahuje – zejména 
podmínky převzetí zboží a úhrady kupní 
ceny. Prodejce ve smlouvě drobným pís
mem uvede, že pracovník předváděcí spo
lečnosti si přijede pro kupní cenu následu
jící den po podpisu smlouvy, i když má 
spotřebitel i smlouvu úvěrovou na splátky 
včetně složenek. Spotřebitel, který se roz
hodne odstoupit od smlouvy, pak má pla
tit prodejci několikatisícovou smluvní 
pokutu za to, že nebyl doma – je to prak
ticky trest za odstoupení od kupní smlou
vy. 

Samostatnou kapitolou jsou spotřebi
telské úvěry – každý by měl nakupovat 
pouze zboží, na které má dostatek peněz 
a půjčovat si pouze v nejnutnějších přípa
dech. Pokud si spotřebitel vezme na zboží 
úvěr, zboží následně přeplatí i o několik 
tisíc a zejména v případě nebankovních 
úvěrů se vystavuje riziku vysokých (až 
lichvářských) sankcí za sebemenší zpož
dění se splátkou. 

Je třeba si též uvědomit, že při podpi
su smluv poskytuje spotřebitel své osobní 
údaje a vystavuje se tak určitému riziku 
jejich zneužití.

■

Jak je to s podomním prodejem  
v Brně (vybrané pasáže ze stanoviska ŽÚ města Brna)

Podomní prodej na území města Brna 
je dle jeho čl. 3 odst. 4 zakázán, nestano
víli příloha k Tržnímu řádu jinak, což 
v současné době nestanoví, a podomní 
prodej je tedy zakázán na území celého 
statutárního města Brna. 

Co se vlastně podomním prodejemro
zumí? Obecně lze za nabídku považovat 
takovou prezentaci, která je přímo spoje
na s možností koupě zboží, poskytnutí 
služby nebo alespoň jejich závazného 
objednání (tj. podomní prodejce má pří
mo u sebe zboží, které je možno na místě 
koupit, podomní prodejce může přímo na 
místě poskytnout službu – např. broušení 
nožů, nůžek apod., anebo je alespoň na 
místě umožněno zboží či službu závazně 
objednat, sepsáním smlouvy, vyplněním 
závazné objednávky atd.). 

Prodejci se často „schovávají“ za vý 
mlu vu, že jejich činnost je „reklama“ ni
koliv prodej. Za reklamu však – ve vztahu 
k pojmu nabídka dle § 18 živnostenského 
zákona – lze považovat jen takovou for
mu prezentace, která není přímo spojena 
s možností koupě zboží, poskytnutí služ
by nebo alespoň jejich závazného objed
nání (typicky se jedná o rozdávání nebo 
roznášení reklamních letáků, prospektů či 
Strana 2 ZIV 2.0p035/9116 DOP 
0109/031 jiné pouhé sdělování kontakt
ních údajů, teprve, jejichž prostřednic
tvím, nebo s jejichž využitím lze následně 
realizovat objednávku, koupi zboží či 
poskytnutí služby).

V posledních měsících se množí ozná
mení o podomním prodeji, který realizují 
i poštovní doručovatelky (různé produkty 
peněžních ústavů). V případě nabídky ve 
smyslu rozvedeném výše by se při napl
nění i ostatních pojmových znaků podom
ního prodeje dle definice obsažené 
v Tržním řádu jednat mohlo. I zde ovšem 
velice záleží na konkrétním způsobu pre
zentace, zejména pak na skutečnosti, zda
li k nabídce zboží nebo služeb došlo bez 
předchozí objednávky. Daná situace je 
totiž velmi specifická, neboť pracovník 
České pošty se na místo samé dostává pri
márně z titulu nutnosti plnění dle zákona 
o poštovních službách, tj. primárně z jiné
ho důvodu, než je realizace nabídky dal
ších služeb. 

Pokud dotyčný zaměstnanec České 
pošty bez předchozí objednávky (resp. 
bez souhlasného projevu vůle druhé stra
ny s uskutečněním nabídky), po skončení 
fáze doručování, tj. po skončení plnění 
poštovních služeb dle zákona o poštov
ních službách, přímo přistupuje k realiza
ci nabídky, tj. začne nabízet různé služby 
např. pojišťovacích ústavů, pojmový znak 
„bez předchozí objednávky“ tím naplní, 
a v takových případech by se zřejmě 
o podomní prodej a porušení Tržního řádu 
opravdu jednalo.

JUDr. Dobromila Macháčková
vedoucí Živnostenského úřadu 

města Brna

Tato změna zákona platí 
pouze u smluv uzavřených 
od 14. 6. 2012 a později, 
tedy nikoliv zpětně!

Sdružení obrany spotřebitelů
Jihomoravského kraje
Gerta Mazalová 
– předsedkyně 
Mečová 5, 602 00 Brno
teleton: 542 210 778 
e-mail: info@asociace-sos.cz

Problematické jsou ve 
smlouvách také rozhodčí 
doložky. I když od 1. 4. 2012 
platí novela zákona o roz-
hodčím řízení, která posta-
vení spotřebitele zlepšuje, 
obecně spotřebitelům jejich 
podpis nedoporučujeme.

Není žádným tajemstvím, že s každým 
rokem našeho života získáváme a ukládá
me ve svém vědomí mnoho zkušeností, 
poznatků a moudrosti. Žádná škola a žád
ný lektor nemůže svojí přednáškou kon
kurovat příběhům, které jsme zažili, pro
žili a někdy, s trochou štěstí, i přežili. 
Škola života je tím nejcennějším vzdělá
ním, kterého se může člověku dostat. 

 Podělte se s námi, a se všemi čtenáři 
absolventských listů, o své životní příbě
hy. Napište nám o svých vítězstvích 
i prohrách, které vás v životě formovaly, 
které utvářely váš postoj k lidem, hodno
tám a k životu vůbec. Vytvoříme tak spo
lečně „Učebnici života“, která možná 

ovlivní a změní k lepšímu i životy jiných 
lidí. 

Své příspěvky pište v rozsahu maxi
málně jedné stránky A4 a uveďte, zda 
souhlasíte s uvedením vašeho jména 
a příjmení. 

Na vaše dopisy se těšíme na adrese:
Statutární město Brno 
– Městská policie Brno
str. Luboslav Fiala
Odbor prevence
Zelný trh č. 13
602 00 Brno

email: luboslav.fiala@mpb.cz

NAPIŠTE NÁM…
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Spotřebitelé často nacházejí v poštov
ních schránkách pozvánky na předváděč
ky, jsou navštěvováni ve svých domovech 
dealery, oslovováni na ulicích s různými 
„výhodnými“ nabídkami, obtěžováni tele
fonicky atd.

Jsou to hlavně senioři, kteří se časem 
stali prakticky “lovnou zvěří“ pro nepo
ctivé prodejce. Mají často malý, ale stálý 
důchod, který se tak stává bezpracným 
příjmem těchto nepoctivých společností. 
A ve smlouvách, které s nimi uzavírají, 
jde o hodně vysoké částky. Smlouvy 
bývají psány drobným písmem a jejich 
přečtení stojí obzvláště staršího člověka 
hodně sil. Nehledě na fakt, že se prodejci 
všemožně snaží své „oběti“ rozptýlit 
a důkladné prostudování smlouvy jim 
znemožnit.

Často lákají spotřebitele na své akce 
pod záminkou vyzvednutí výhry a člověk, 
který nikdy nic nevyhrál, doufá, že se na 
něj na předváděčce usměje štěstí. Je to 
jednoduché, prodejce vylosuje z přítom
ných návštěvníků výherce, ostatní jim 
tleskají a gratulují k výhře. Výhra je však 
podmíněna podpisem kupní a často i úvě
rové smlouvy. Spotřebitel je rozrušen 
radostí z výhry, a pak je schopen pode
psat prodejci cokoliv, protože by mu bylo 
trapné výhrou v podstatě pohrdnout. Je 

však třeba být velice nedůvěřivý vůči 
všem výhrám, které člověk získá bez 
jakékoliv zásluhy, a které jsou např. pod
míněny objednáním zboží, volá
ním na placenou linku nebo 
posláním peněz. 

Další oblíbenou prak
tikou je vyvolání dojmu, 
že se jedná o mimořád
nou (akční) nabídku, 
která se již nebude opa
kovat a která je určena jen a pouze pro 
„vyvolené“ účastníky. Cena bývá ve sku
tečnosti nadsazená a vý  robky spíše méně 
kvalitní. Pokud spotřebitel s koupí váhá, 
prodejci se nerozpakují být arogantní, 
hrubí až agresivní. 

Je nutné být obezřetným, pokud se 
prodejce nabídne, že spotřebitele odveze 
i se zbožím domů – tam si totiž nechá 
potvrdit, že zboží skutečně „předal“, ale 
toto potvrzení bývá mnohdy doplněno 
o nenápadnou větu „Spotřebitel si prodej
ce výslovně objednal domů za účelem 
objednávky“. Občanský zákoník totiž 
v tomto případě dříve neumožňoval spo
třebitelům od smlouvy odstoupit. Dnes už 
je situace jiná, díky našim právníkům – 
Mgr. Pallovi a Mgr. Car bo lo vi, kteří 
vypracovali pozměňovací návrh, ten 
předložil p. po slanec Tejc ve sněmovně, 
kde byl přijat jak opozicí, tak i částí koa
lice. Předpisem č. 170/2012 Sb. se změnil 
§57 odst. 1 občanského zákoníku a byla 
tak vypuštěna věta tohoto odstavce (to ne
platí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel 
výslovně sjednal návštěvu dodavatele za 
účelem objednávky). Místo toho však tato 
věta byla nahrazena další větou o opravě 
a údržbě věci, zde si však bohužel posla
necká iniciativa neuvědomila, že zase 
dává do rukou nepoctivých prodejců sil
nou zbraň. 

Touto  změnou 
v zákoně se zamezilo 
zneužívání a podvod
ným prak tikám někte
rých prodejců, kteří 
nechali dovézt zboží 
z akce spotřebitelům 
do domu a místo pod
pisu smlouvy nebo 
jen pou hé přepravy 
zbo ží jim podstrčili 

k podepsání papír s údajnou „objednáv
kou“ zboží. Tím jim znemožnili odstou
pení od smlouvy bez udání důvodů do 
14 dnů podle občanského zákoníku.

Mezi další triky prodejců patří i pod
strčení dohody o opravě věci. Spotřebitel 
svým podpisem souhlasí s tím, že mu 
dodavatel bude po dobu 60 měsíců věci 
opravovat. Za tento servis si firma na
účtuje poplatek v hodnotě i několik desí
tek tisíc korun. Účelem je zabránit spotře
biteli odstoupit od smlouvy, což by bylo 
spotřebitelovo právo v případě klasické 
kupní smlouvy.

Zároveň mnohdy spotřebitel podepíše 
také souhlas s aktivací jakési VIP karty. 
Aktivace i deaktivace VIP karty spotřebi
tele stojí opět několik dalších tisíc korun.

Jiný trik je přesvědčit spotřebitele, 
aby podepsal smlouvu s výrazně starším 
datem, zdůvodní to tím, že dříve byla 
cena nižší a on tak na tom ušetří. Faktem 
je, že spotřebitel, který tak učiní, přijde 
o právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů. 
Ohledně těchto způsobů prodeje má SOS 
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Nakupování, nebo ohlupování?  
Je to jen na vás!

JmK stejný právní názor jako Česká 
obchodní inspekce – že se jedná o obchá
zení zákona, klamání spotřebitele. 

Problematická jsou i další ujednání, 
která kupní smlouva obsahuje – zejména 
podmínky převzetí zboží a úhrady kupní 
ceny. Prodejce ve smlouvě drobným pís
mem uvede, že pracovník předváděcí spo
lečnosti si přijede pro kupní cenu následu
jící den po podpisu smlouvy, i když má 
spotřebitel i smlouvu úvěrovou na splátky 
včetně složenek. Spotřebitel, který se roz
hodne odstoupit od smlouvy, pak má pla
tit prodejci několikatisícovou smluvní 
pokutu za to, že nebyl doma – je to prak
ticky trest za odstoupení od kupní smlou
vy. 

Samostatnou kapitolou jsou spotřebi
telské úvěry – každý by měl nakupovat 
pouze zboží, na které má dostatek peněz 
a půjčovat si pouze v nejnutnějších přípa
dech. Pokud si spotřebitel vezme na zboží 
úvěr, zboží následně přeplatí i o několik 
tisíc a zejména v případě nebankovních 
úvěrů se vystavuje riziku vysokých (až 
lichvářských) sankcí za sebemenší zpož
dění se splátkou. 

Je třeba si též uvědomit, že při podpi
su smluv poskytuje spotřebitel své osobní 
údaje a vystavuje se tak určitému riziku 
jejich zneužití.

■

Jak je to s podomním prodejem  
v Brně (vybrané pasáže ze stanoviska ŽÚ města Brna)

Podomní prodej na území města Brna 
je dle jeho čl. 3 odst. 4 zakázán, nestano
víli příloha k Tržnímu řádu jinak, což 
v současné době nestanoví, a podomní 
prodej je tedy zakázán na území celého 
statutárního města Brna. 

Co se vlastně podomním prodejemro
zumí? Obecně lze za nabídku považovat 
takovou prezentaci, která je přímo spoje
na s možností koupě zboží, poskytnutí 
služby nebo alespoň jejich závazného 
objednání (tj. podomní prodejce má pří
mo u sebe zboží, které je možno na místě 
koupit, podomní prodejce může přímo na 
místě poskytnout službu – např. broušení 
nožů, nůžek apod., anebo je alespoň na 
místě umožněno zboží či službu závazně 
objednat, sepsáním smlouvy, vyplněním 
závazné objednávky atd.). 

Prodejci se často „schovávají“ za vý 
mlu vu, že jejich činnost je „reklama“ ni
koliv prodej. Za reklamu však – ve vztahu 
k pojmu nabídka dle § 18 živnostenského 
zákona – lze považovat jen takovou for
mu prezentace, která není přímo spojena 
s možností koupě zboží, poskytnutí služ
by nebo alespoň jejich závazného objed
nání (typicky se jedná o rozdávání nebo 
roznášení reklamních letáků, prospektů či 
Strana 2 ZIV 2.0p035/9116 DOP 
0109/031 jiné pouhé sdělování kontakt
ních údajů, teprve, jejichž prostřednic
tvím, nebo s jejichž využitím lze následně 
realizovat objednávku, koupi zboží či 
poskytnutí služby).

V posledních měsících se množí ozná
mení o podomním prodeji, který realizují 
i poštovní doručovatelky (různé produkty 
peněžních ústavů). V případě nabídky ve 
smyslu rozvedeném výše by se při napl
nění i ostatních pojmových znaků podom
ního prodeje dle definice obsažené 
v Tržním řádu jednat mohlo. I zde ovšem 
velice záleží na konkrétním způsobu pre
zentace, zejména pak na skutečnosti, zda
li k nabídce zboží nebo služeb došlo bez 
předchozí objednávky. Daná situace je 
totiž velmi specifická, neboť pracovník 
České pošty se na místo samé dostává pri
márně z titulu nutnosti plnění dle zákona 
o poštovních službách, tj. primárně z jiné
ho důvodu, než je realizace nabídky dal
ších služeb. 

Pokud dotyčný zaměstnanec České 
pošty bez předchozí objednávky (resp. 
bez souhlasného projevu vůle druhé stra
ny s uskutečněním nabídky), po skončení 
fáze doručování, tj. po skončení plnění 
poštovních služeb dle zákona o poštov
ních službách, přímo přistupuje k realiza
ci nabídky, tj. začne nabízet různé služby 
např. pojišťovacích ústavů, pojmový znak 
„bez předchozí objednávky“ tím naplní, 
a v takových případech by se zřejmě 
o podomní prodej a porušení Tržního řádu 
opravdu jednalo.

JUDr. Dobromila Macháčková
vedoucí Živnostenského úřadu 

města Brna

Tato změna zákona platí 
pouze u smluv uzavřených 
od 14. 6. 2012 a později, 
tedy nikoliv zpětně!

Sdružení obrany spotřebitelů
Jihomoravského kraje
Gerta Mazalová 
– předsedkyně 
Mečová 5, 602 00 Brno
teleton: 542 210 778 
e-mail: info@asociace-sos.cz

Problematické jsou ve 
smlouvách také rozhodčí 
doložky. I když od 1. 4. 2012 
platí novela zákona o roz-
hodčím řízení, která posta-
vení spotřebitele zlepšuje, 
obecně spotřebitelům jejich 
podpis nedoporučujeme.

Není žádným tajemstvím, že s každým 
rokem našeho života získáváme a ukládá
me ve svém vědomí mnoho zkušeností, 
poznatků a moudrosti. Žádná škola a žád
ný lektor nemůže svojí přednáškou kon
kurovat příběhům, které jsme zažili, pro
žili a někdy, s trochou štěstí, i přežili. 
Škola života je tím nejcennějším vzdělá
ním, kterého se může člověku dostat. 

 Podělte se s námi, a se všemi čtenáři 
absolventských listů, o své životní příbě
hy. Napište nám o svých vítězstvích 
i prohrách, které vás v životě formovaly, 
které utvářely váš postoj k lidem, hodno
tám a k životu vůbec. Vytvoříme tak spo
lečně „Učebnici života“, která možná 

ovlivní a změní k lepšímu i životy jiných 
lidí. 

Své příspěvky pište v rozsahu maxi
málně jedné stránky A4 a uveďte, zda 
souhlasíte s uvedením vašeho jména 
a příjmení. 

Na vaše dopisy se těšíme na adrese:
Statutární město Brno 
– Městská policie Brno
str. Luboslav Fiala
Odbor prevence
Zelný trh č. 13
602 00 Brno

email: luboslav.fiala@mpb.cz
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Výměna průkazů absolventů senior akademie!

Rodina absolventů SENIOR AKA DE
MIE se utěšeně rozrůstá a my z toho 
máme upřímnou radost. Služby, které pro 
vás připravujeme, jsou však také organi
začně více a více náročnější. I to je jeden 
z důvodů, proč jsme se rozhodli zavést 
nové průkazy absolventů, které nahradí 
vaše stávající „čtenářské průkazy“. 

Průkazky využijete při komuni kaci 
s naším Pora den ským centrem při vyzve
dávání místenek do klubu, půjčování 
knih, registraci na letní branně vzdělávací 
semináře a další případné absolventské 
programy, které pro vás v budoucnu při

pravíme. Průkazky si vyzvedněte osobně 
a aktualizujte své kontaktní údaje, aby
chom vás mohli včas a pravidelně infor
movat o novinkách a službách našeho 
odboru.
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modrá je pant. 072U

Tato jednoduchá 
a na první pohled nic 
neříkající věta zazněla 
ve známém českém fil
mu „Léto s kovbojem“. 
Režisér ji nechal pro
nést až na úplný konec 
filmu a vložil ji do úst 
Bohuši Záhorskému, 
který ji, s moudrostí 
jemu vlastní, pronesl 
v okamžiku, kdy paní 
Kolářová a pan Hanzlík 
stojí v milostném objetí 
na střeše domku a váš
nivě se líbají. Poté, co 
někdo z přihlížejících 
lidí dramaticky vykřikl: 
„proboha, vždyť oni 
spadnou…“ dostane se 
divákovi pohledu na 
usměvavou a dobroti
vou tvář pana Záhor
ského, který s něhou, 

moudrostí a porozuměním říká onu sice filozo
fickou, ale hlubokou pravdu: „jen je nechte, ale
spoň chvíli poletí“. A tak nějak to asi bude. 
Každý pád v životě člověka přináší zároveň 
i něco málo povznášejícího sebepoznání, které 
nám dává příležitost vidět a přijmout svoji bolest 
s vědomím, že snad nebyla marná, a vděčností, 
že nebyla ještě větší.

V roce 1994 jsem měl za sebou první čtyři 
roky služby u městské policie. V té době pro mě 
nebylo nic důležitějšího. Nic, co by mě více 
naplňovalo. Nic, pro co bych žil více a čemu 
bych byl ochoten více obětovat. Můj osobní 
život přestal existovat a čas jsem měřil jen na 
noční a denní služby. Nemohlo to skončit jinak, 
než jak to skončilo. Jednoho dne jsem seděl 
v ambulanci nemocnice, bledý, zeslábly, s hla
vou jako řetízkový kolotoč. Jakoby z dálky sly
ším pisklavý hlas sestřičky, která mě drží za 
zápěstí a hlasitě volá na lékaře: „pane doktore, 
pacient nám netepe…“. Probral jsem se na poko
ji, malátný, hladový, ale tepající. Na vedlejší 
posteli ležel pacient, u kterého jsem si nebyl jis
tý, zda spí anebo je v bezvědomí. Nemluvil, 
nechrápal, jen pravidelně oddechoval v rytmu 
kapající infuze nad jeho hlavou. Do pokoje vplu
la Boženka. Drobná, usměvavá žena s plastovým 
kbelíkem, smetákem a zemovkou neurčité bar

vy. Podlahu vytírala s profesionální lehkostí 
a důsledností. „Tak co vy, mladíku?“ zeptala se. 
„Nic moc, prasknul mi žaludeční vřed“ odpově
děl jsem a dlouze se rozhovořil o tom, jaké pro
blémy, starosti a trápení jsem si „užil“. Boženka 
kývala hlavou a letmým pohledem zkontrolova
la tabulku na čele mé postele: „Teplotu máte 
v pořádku, ale ještě jste nečůral“ pronesla vyčí
tavě. V okamžiku, kdy jsem se nadechnul, abych 
Božence opětovně vylíčil, jak jsem na tom špat
ně, spustila pumpička na infuzi mého souseda 
poplach. Sestřička s copem, který byl delší než 
její záda, poklepala na pumpičku a se slovy: 
„Pane Jáchyme, vy nám nekapete…“ ji opět 
„rozkapala“. Pan Jáchym sice neodpověděl, ale 
důležité bylo, že zase „kapal“. „Co mu je?“ 
zeptal jsem se Boženky. „Nic moc, praskla mu 
kýla a na sále ho nemohli probudit – srdíčko ho 
zlobí. Ale jinak je dobrej“. Ve dveřích pokoje to 
zašumělo a rozevlátý bílý plášť pana primáře 
rozvířil desinfekcí nasycený vzduch. Nemluvil, 
díval se do svých papírů, pokyvoval hlavou, 
něco si poznamenal a pak řekl „dobrý…“. 
Bo ženka to odsouhlasila pokývnutím hlavy 
a pan primář se chystal odejít. „A co já, pane 
primáři?“ zeptal jsem se s výrazem trpícího. Pan 
primář se pousmál, podíval se na Boženku, pak 
na mě a zeptal se: „Žijete?“. „Žiju“ odpověděl 
jsem. „Takže – dobrý, ne?“, ukončil náš rozho
vor primář a odešel. „Tohle že je primář?“, pro
nesl jsem znechuceně. „PAN primář mladíku…“ 
umravnila mě Boženka „…a od pondělka i vdo
vec“ dokončila zamyšleně. Dveře pokoje se leh
ce pohnuly a Boženka řekla: „Ahoj zlatíčko“. 
Nikoho jsem neviděl. Posadil jsem se. Mezi 
dveřmi stála na rukou dívenka bez nohou. 
Neklidně pohupovala trupem, usmívala se na 
Boženku a pak, s hlasitým smíchem, řekla: 
„Poč kám na tebe u sestřiček mami, abych ti tu 
nenašlapala“.

Ležel jsem na posteli, zamyšleně civěl do 
stropu a … „letěl“. Asi to tak má být. Abyste 
mohli letět, musíte nejprve spadnout. Bez boles
tivých pádů nerozeznáte lehkost a opojení z létá
ní. Od toho odpoledne se v mém životě změnilo 
mnohé. Já jsem „tepal“ pravidelně a vytrvale, 
pan Jáchym „kapal“ den ode dne lépe, smějící se 
Boženčino zlatíčko, se na svých rukách „vznáše
lo“ mezi nemocničními pokoji a pan primář se 
snažil, abychom žili. A my žijeme. Takže – dob
rý ne? 
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Co dnes v listech  
najdete… ?
❱ Nakupování,  

nebo ohlupování?  
Je to jen na vás!

❱ Jak je to s podomním 
prodejem v Brně

❱ DISKUZNÍ  
KLUBOVÉ VEČERY  
– jaké byly v roce 2012  
a kdy budou v roce 2013

❱ Výměna průkazů  
absolventů senior  
akademie

Motto k zamyšlení
„Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.“

 Gotthold Ephraim Lessing ■

Alespoň chvíli letět…

Vydává: 
Statutární město Brno  Městská policie 
Brno • Odbor prevence • Zelný trh 13,  
602 00 Brno • Telefon: 548 210 035
E-mail: prevence@mpb.cz • www.mpb.cz
Absolventské listy jsou neprodejné!
Vychází v nákladu 1 000 kusů  
a jsou určeny zejména absolventům  
projektu Senior akademie.

Luboslav Fiala

Pamatuj, že i ta nejtěžší 
hodina ve tvém životě,  
má jen 60 minut.

— Sofoklés

Na slovíčko
přátelé…

POZOR! VÝMĚNA PRŮKAZŮ ABSOLVENTŮ SENIOR AKADEMIE! POZOR! ✔

DISKUZNÍ KLUBOVÉ VEČERY  
– jaké byly v roce 2012  
a kdy budou v roce 2013

Podle vašich reakcí a návštěvnosti 
klubu jsme, možná neskromně, došli 
k závěru, že se snad líbí, a že vám, absol
ventům, tento komorní formát vzdělávání 
a poznávání vyhovuje. Jsme tomu moc 
rádi a tak s touto naší a vaší aktivitou 
počítáme i v příštím roce. Jen pro připo
menutí pro ty, kteří v našem klubu ještě 
nebyli, nebo kteří ani nezaregistrovali, že 
funguje, vzpomeneme zajímavé hosty, 
kteří naším klubem „prošli“. O svém 
životě a své práci nám v klubu vyprávěli: 
ústavní soudkyně paní JUDr. Dagmar 
Lastovecká, ředitel Útvaru pro odhalová
ní organizovaného zločinu pan plk. Mgr. 
Robert Šlachta a ředitel Dopravní policie 
pan plk. Mgr. Leoš Tržil. V říjnu s klu
bem zavítáme do Kláštera kapucínů, kde 
si s námi bude povídat kvardián kláštera, 
bratr Drahomír Vojtěch Dvouletý. Na pří
ští rok se budeme snažit zajistit další zají
mavé hosty, kteří se s námi podělí o své 
životní zkušenosti. Udělejte si proto ve 
svém kalendáři poznámku u termínů:

Místo a čas konání zůstávají 
beze změn. V uvedené dny vždy 
od 17,00 h do 20,00 h v Klubu 
zastupitelů na ulici Mečo vá č. 5. 
Místenky si můžete vy zvednout 
vždy měsíc před konáním klubu 
v na šem Poradenském centru na 
ulici Křenová č. 4, v pracovní 
dny v době od 7,30 do 17,00 
(pátek do 14,30 h).

11.
LEDEN

12.
DUBEN

12.
ČERVENEC

11.
ŘÍJEN

POZOR!
VÝMĚNA PRŮKAZŮ 
ABSOLVENTŮ  
SENIOR AKADEMIE!

Termín výměny:  
od:  1. 1. 2013
do: 31. 3. 2013
kde: Poradenské  
 centrum MP Brno
 Křenová 4

kdy:  Po-Čt:  7:30-17:00 hod.
 Pá:  7:30-14:00 hod.

K blížícím se Vánočním svátkům 
a do nového roku 2013  

přeji vám, a vlastně nám všem, 
více zdraví, vzájemné lásky,  

úcty, lidskosti, slušnosti 
a porozumění. 

Za kolektiv 
Odboru prevence MP Brno

Luboslav Fiala
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