
STRANA 8 Aktuality NJR – KVĚTEN 2014

Pohotovostní služba zubních lékařů – květen 2014
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. Čt MDDr. Marková Zdeňka Varhánkova 227, Polná, 588 13, 567 212 736

2. Pá Mudr. Bínová Anna Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, tel. 567 213 171

3. So Mudr. Bínová Anna Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, tel. 567 213 171

4. Ne MDDr. Štrejbarová Radka Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 173

5. Po MDDr. Štrejbarová Radka Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 173

6. Út MUDr. Šulc Milan Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 570

7. St MUDr. Švandová Anselma Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, tel. 604 246 650 

8. Čt MUDr. Šulc Milan Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 570

9. Pá MUDr. Uxa Robert Husova 26, 586 01 Jihlava, tel. 567 300 627

10. So MUDr. Švandová Anselma Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, tel. 604 246 650 

11. Ne MUDr. Uxa Robert Husova 26, 586 01 Jihlava, tel. 567 300 627

12. Po MUDr. Valenová Libuše Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 580

13. Út MDDr. Vaněk Tomáš Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

14. St MUDr. Vašek Zdeněk Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 450

15. Čt MUDr. Vašková Soňa Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 455

16. Pá MUDr. Vítů Lenka Březinova 62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 470

17. So MUDr. Valenová Libuše Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 580

18. Ne MDDr. Vaněk Tomáš Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

19. Po MUDr. Vondráková Iva Zdravotní středisko, 588 42 Větrný Jeníkov, tel. 723 628 600

20. Út MUDr. Vrbková Taťána Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

21. St MUDr. Caklová Danuše Brtnická 4267/1, 58601 Jihlava, tel. 724 129 699

22. Čt MUDr. Zdobinská Eva Březinova 62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 465

23. Pá MDDr. Zlámalíková Zuzana Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

24. So MUDr. Vašek Zdeněk Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 450

25. Ne MUDr. Vašková Soňa Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 455

26. Po MUDr. Berková Marie Janštejn 172, 588 52 Horní Dubénky, tel. 567 374 205

27. Út MUDr. Brož Jiří Telečská 1727/34, 58601 Jihlava, tel. 567 309 654

28. St MUDr. Brychtová Miluše Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 574 571

29. Čt MUDr. Caklová Danuše Brtnická 4267/1, 58601 Jihlava, tel. 724 129 699

30. Pá MUDr. Coufal Jiří Na Hliništi 2021/32, 58601 Jihlava, tel. 567 309 163

31. So MUDr. Vítů Lenka Březinova 62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 470

Pohotovostní služba zubních lékařů 
je zajišťována: 
℡  PO – PÁ od 15:00–9:00 hod.
℡ SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod.

Aktuálnost přehledu prosím 
NUTNĚ ověřte na recepci Nemocnice Jihlava, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tel. 567 157 111
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Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Dotaz občana: 
Dobrý den, nakoupil jsem stavební 

zboží v internetovém obchodě. Dodáno 
mi bylo před třemi dny, tj. 25. 4. 2014. 
Dlaždice se mi nelíbí, mají jinou barvu 
ve skutečnosti než v nabídce na inter-
netu. Také kvalita se jeví spíše jako II. 
jakost. Mám podle nového občanského 
zákoníku právo na vrácení zboží? Jak 
by to bylo, kdybych si objednal nové 
zboží u toho, kdo mi bude dlaždice po-
kládat? Děkuji za odpověď.

 Petr S. Jihlava

Odpověď SOS-Asociace:
Ano. V novém občanském zákoní-

ku je zakotveno v § 1829 odst. 1, že 
spotřebitel má právo odstoupit od 
smlouvy ve lhůtě 14 dnů. 

Pokud by šlo o smlouvu o dílo na 
položení dlažby a součástí smlouvy 
by byla i služba položení dlažby, byl 
by pro vás právně významný též § 
1834 nového občanského zákoníku. 

Sdružení obrany spotřebitelů – 
Asociace radí čtenářům NJR

Ten nám říká, že pokud spotřebitel 
odstoupí od smlouvy, v níž je před-
mětem poskytování služeb a podni-
katel s plněním na základě výslov-
né žádosti spotřebitele začal před 
uplynutím lhůty pro odstoupení od 
smlouvy, uhradí podnikateli poměr-
nou část sjednané ceny za plnění po-
skytnuté do okamžiku odstoupení 
od smlouvy. Je-li sjednaná cena ne-
přiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel 
podnikateli poměrnou část ceny od-
povídající tržní hodnotě poskytova-
ného plnění.

Na tomto místě je třeba uvést, kdy 
spotřebitel nemůže od smlouvy od-
stoupit. § 1837 nového občanského 
zákoníku uvádí, že jde o tyto přípa-
dy: 

a) o poskytování služeb, jestliže byly 
splněny s jeho předchozím výslovným 
souhlasem před uplynutím lhůty pro 
odstoupení od smlouvy a podnikatel 
před uzavřením smlouvy sdělil spo-

třebiteli, že v takovém případě nemá 
právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávku zboží nebo služby, 
jejichž cena závisí na výchylkách 
fi nančního trhu nezávisle na vůli 
podnikatele a k němuž může dojít 
během lhůty pro odstoupení od 
smlouvy, 

c) o dodání alkoholických nápojů, 
jež mohou být dodány až po uplynu-
tí třiceti dnů a jejichž cena závisí na 
výchylkách fi nančního trhu nezávis-
lých na vůli podnikatele, 

d) o dodávku zboží, které bylo 
upraveno podle přání spotřebitele 
nebo pro jeho osobu, 

e) o dodávku zboží, které podlé-
há rychlé zkáze, jakož i zboží, které 
bylo po dodání nenávratně smíseno 
s jiným zbožím, 

f ) o opravu nebo údržbu prove-
denu v místě určeném spotřebite-
lem na jeho žádost; to však neplatí 
v případě následného provedení 
jiných než vyžádaných oprav či do-
dání jiných než vyžádaných náhrad-
ních dílů, 

g) o dodávku zboží v uzavřeném 
obalu, které spotřebitel z obalu vyňal 
a z hygienických důvodů jej není 
možné vrátit, 

h) o dodávku zvukové nebo obra-
zové nahrávky nebo počítačového 
programu, pokud porušil jejich pů-
vodní obal, 

i) o dodávku novin, periodik nebo 
časopisů, 

j) o ubytování, dopravu, stravová-
ní nebo využití volného času, pokud 
podnikatel tato plnění poskytuje 
v určeném termínu, 

k) uzavírané na základě veřejné 
dražby podle zákona upravujícího 
veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, 
pokud nebyl dodán na hmotném 
nosiči a byl dodán s předchozím 
výslovným souhlasem spotřebitele 
před uplynutím lhůty pro odstoupe-
ní od smlouvy a podnikatel před uza-
vřením smlouvy sdělil spotřebiteli, 
že v takovém případě nemá právo na 
odstoupení od smlouvy. 

V případech nákupů přes internet 
je někdy pro kupujícího výhodnější 
zboží ve výše uvedené 14denní lhůtě 
vrátit, než později zboží reklamovat. 
Proto je třeba zboží z e-shopu vždy 
ihned a řádně překontrolovat. Máte 
totiž na takové jednání nárok bez 
uvedení důvodu vrácení a odstou-
pení je platné dnem doručení pro-
dejci. Proto vždy doporučuji, aby 
bylo odstoupení od smlouvy zaslá-
no písemnou formou, doporučeně 
s dodejkou, abyste měli k dispozi-
ci důkaz o jeho doručení. Taktéž je 
třeba uvést jakým způsobem a kam 
má být zaslána cena, kterou jste za 
toto zboží zaplatil.

Prodejce vás musí o vašich prá-
vech poučit – viz Nařízení vlády č. 
363/2013 Sb., o vzorovém pouče-
ní o právu na odstoupení od smluv 
uzavřených distančním (na dálku) 
způsobem nebo mimo obchodní 
prostory (např. podomní či poulič-
ní prodej, předváděcí akce, kona-

né mimo provozovnu) a vzorovém 
formuláři pro odstoupení od těchto 
smluv. Plné znění lze získat na inter-
neru, po zadání čísla tohoto nařízení 
do vyhledávače.

Mimo jiné zde najdete i vzor k od-
stoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy
 Adresát (zde podnikatel vloží jméno  
a příjmení/obchodní fi rmu, adre-
su sídla a případně faxové číslo a e-
mailovou adresu podnikatele):
 Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto  
odstupuji/odstupujeme (*) od smlou-
vy o nákupu tohoto zboží (*)/od po-
skytnutí těchto služeb (*)
 Datum objednání (*)/datum obdr- 
žení (*)
 Jméno a příjmení spotřebitele/spo- 
třebitelů
 Adresa spotřebitele/spotřebitelů 
 Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pou- 
ze pokud je tento formulář zasílán 
v listinné podobě)
Datum 

Dále je zde uveden rozsah pouče-
ní, které vám musí prodejce poskyt-
nout. Kdo hradí a jaké náklady apod.

Ještě bych se chtěla na chvíli po-
zastavit u případů, které se v naší 
poradně vyskytují stále častější. Jde 
o nakupování od prodejců z jiných 
zemí. 

Pokud je činnost obchodníka vy-
konávána ve státě obvyklého bydliš-
tě spotřebitele nebo se obchodník 
na tento stát zaměřuje, pak se smlou-
va řídí právním řádem státu, v kte-
rém má spotřebitel obvyklé bydliště. 
Běžně se tak budou smlouvy s čes-
kými spotřebiteli řídit českým prá-
vem. Pravidla tedy zůstanou stejná 
jako při nákupu v domácím e-sho-
pu. Máte tedy právo na odstoupení 
od smlouvy bez udání důvodu do 
14 dní, stejně jako byste nakupoval 
v českém e-shopu. 

Pokud nakoupíte zboží v e-shopu 
se sídlem v jiné zemi EU, bývá větši-
nou lhůta pro odstoupení od smlou-
vy minimálně 7 pracovních dnů. 

Pokud nakoupíte v jiné zemi, která 
není členem EU (Turecko, Tunis), 
budete svá práva hájit velmi složitě 
a museli byste najít právníka, který 
zná právo těchto zemí. 

V případě dalších dotazů nebo po-
třeby okamžité pomoci (např. přímo 
v obchodě) se můžete obrátit také 
na naši poradenskou linku 900 10 
10 10 (10,- Kč/min.), která je vám 
k dispozici každý všední den od 9.00 
do 18.00 hod, nebo se obrátit na ně-
kterou z našich osobních poraden 
(kontakty zde: htt p://www.asocia-
ce-sos.cz/ osobni-poradenstvi).

JUDr. Zdeňka Vejvalková
vedoucí osobní poradny SOS – Asociace 

Adresa: Třebízského 16
Otevírací doba: pondělí od 10 do 15 hod.

vejvalkova@asociace-sos.cz
Tel: 721 904 668


