
STRANA 8 Aktuality NJR – ČERVENEC 2014

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

1. Út MUDr. Kotíková Vladimíra Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

2. St MDDr. Křikava Libor Husova 28, 586 01 Jihlava, tel. 567 213 032

3. Čt MDDr. Provázek Václav Stonařov 70, 588 33 Stonařov, tel. 567 319 385

4. Pá MDDr. Marková Zdeňka Varhánkova 227, Polná, 588 13, 567 212 736

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

6. Ne MUDr. Brychtová Miluše Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 571

7. Po MDDr. Martiňák Břetislav
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

8. Út MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

9. St MUDr. Minaříková Zora Družstevní 449/10, 588 51 Batelov, tel. 567 314 213

10. Čt MUDr. Mrkosová Jitka Na Hliništi 2021/32, 586 01 Jihlava, tel. 567 309 163

11. Pá MUDr. Myslivcová Věra Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 460

12. So MDDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 58813 Polná, tel. 777 753 636

13. Ne MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 58601 Jihlava, tel. 567 211 681

14. Po MUDr. Němečková Jarmila Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 576

15. Út MUDr. Nestrojilová Jarmila třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava, tel. 567 301 917

16. St MDDr. Novák Lukáš
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

17. Čt MUDr. Novotný Vojtěch
Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

18. Pá MDDr. Pačutová Michaela Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

19. So MUDr. Doležalová Eva Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, Jihlava, tel. 774 417 100

20. Ne MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 574 572

21. Po MUDr. Pavlasová Alice Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 577

22. Út Mudr. Policarová Marie Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 173

23. St MUDr. Pejchalová Renáta Palackého 1222/18, 586 01 Jihlava, tel. 721 970 188

24. Čt MUDr. Peřina Vojtěch
Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

25. Pá MUDr. Petříková Marie Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 578

26. So MUDr. Dryšlová Marie Havlíčkova 2408/122, 586 01 Jihlava, tel. 972 646 352

27. Ne MUDr. Dubová Květuše 1. máje 345, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel. 724 748 222

28. Po MDDr. Horká Petra
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

29. Út MUDr. Pollaková Silvia Kamenice, 588 23 Kamenice 405, tel. 567 273 380

30. St MDDr. Procházková Martina Prodentica, s.r.o., Křivá 1, 586 01 Jihlava, tel. 602 479 225

31. Čt MUDr. Makumbirofa Edson Velký Beranov 82, PSČ 588 21, tel. 567 333 555, 602 602 334

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

j07-zubZ Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Reklamace zboží se může stát „noční můrou“
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

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace radí čtenářům NJR

Dotaz občana:
Mám problém s prodejcem. 26. čer-

vence 2013 jsem zakoupila zboží, 
mobilní telefon, a od prvního zapnutí 
s ním byly jen problémy. Již dvakrát 
jsem ho reklamovala, ale vždy po opra-
vě fungoval jen několik hodin. Půjdu 
ho reklamovat již potřetí a slyšela jsem, 
že bych mohla chtít zpět peníze. 

Můžete mi poradit, zda je to pravda 
a jak mám postupovat? Prodejce totiž 
trvá na tom, že mi znovu vymění tutéž 
součástku, ale peníze mi nevrátí.

 E. K. Jihlava

Odpověď:
Ve Vašem případě je třeba postu-

povat ještě  dle  § 622 odst. 2 z. č. 
40/1964 Sb., občanského zákoní-
ku. Uvádíte, že na mobilu se opa-
kovaně vyskytla táž vada, kterou se 
při předcházejících dvou reklama-
cích nepodařilo odstranit. V tomto 
případě i svou povahou opravitelná 
vada způsobuje, že pro její opětovný 
výskyt  nemůžete zakoupený mobil 

řádně užívat. Tuto skutečnost snad-
no prokážete, neboť jistě máte k dis-
pozici příslušné reklamační listy. 
Doporučuji však, zejména pro jejich 
důkazní hodnotu, nevydávat prodej-
ci originály, ale poskytnou mu pouze 
kopie.

Ze zákona máte tedy nárok na:
1. výměnu mobilu – tím myslím 

celého, nikoli součástky, tento mobil 
musí být zcela totožný s mobilem, 
který reklamujete, nejen v ceně, 
značce, typu, ale i např. barva musí 
být stejná. 

2. odstoupení od smlouvy – ne-
má-li prodejce stejný mobil. To zna-
mená, že si vzájemně vrátíte plně-
ní. Jinak řečeno, vy prodejci vrátíte 

mobil, on Vám vrátí částku, kterou 
jste za mobil zaplatila.  

V případě, že by prodávající (dopo-
ručuji jednat s vedoucím prodejny 
nebo majitelem) odmítl respekto-
vat tento postup a odmítal věc vy-
měnit nebo Vám bránil odstoupit 
od smlouvy, trvejte ve vší slušnosti, 
ale důrazně na svém s tím, že pokud 
nebude prodejce postupovat podle 
platné právní úpravy, nezbude Vám 
než svá práva hájit všemi dostupný-
mi prostředky.

Trvejte na tom, aby své vyjádření 
o tom, že neuznává Váš nárok na vý-
měnu mobilu ani na odstoupení od 

smlouvy, učinil písemně, neboť toto 
Vám poslouží jako důkaz o tom, že 
prodejce nerespektuje příslušnou 
právní úpravu a tím omezuje Vaše 
spotřebitelská práva. K jednání je 
dobré si pro každý případ vzít svědka. 

Odstoupit můžete i písemně a toto 
odstoupení lze předat při jednání 
(v tom případě si nechte potvrdit 
podpisem převzetí a požadujte i ra-
zítko prodejny) nebo poštovní pře-
pravou doporučeně s dodejkou. Mů-
žete tak učinit tímto dopisem: 

Název prodejny
adresa
V Jihlavě dne ............................
Věc: Odstoupení od kupní smlouvy
Vážený pane vedoucí, dne 26. čer-

vence 2013 jsem ve vaší prodejně 
(název, adresa) koupila mobilní te-
lefon. Dále uveďte přesný popis vady, 
kdy se objevila – v obou předcházejí-
cích případech.

Přesto, že jsem vadu 2x reklamo-
vala, opakuje se přes tyto opravy 
znovu.  V souladu s § 622 odst. 2 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, odstupuji od kupní smlou-
vy a žádám o zaslání ceny, kterou 
jsem za zboží zaplatila a to poštov-
ní složenkou na  svoji adresu (uvést 
adresu) nebo  na účet č. .......... (uvést 
číslo účtu). Učiňte tak ihned, nej-
později však do 14  kalendářních 
dnů od doručení odstoupení.  

S pozdravem  
 jméno, příjmení
adresa

Váš podpis  

Přílohy:  
Kopie kupního dokladu
Reklamační protokoly
kopie korespondence
atd. dle příloh

Můžete se též obrátit na dozoro-
vý orgán, v tomto případě Českou 
obchodní inspekci (dále jen ČOI), 
která Vám sice nemůže pomoci vy-
řešit Váš konkrétní případ, ale za 
neplnění povinností prodejci uloží 

sankci. Ke svému podnětu ČOI za-
šlete jako přílohu kopii dokladu 
o koupi, kopie reklamačních listů 
a vyjádření prodejce či jinou kore-
spondenci, pokud mezi Vámi v této 
věci probíhala. 

Jednejte s vědomím, že skutečně 
máte v této záležitosti právo žádat 
výměnu celého mobilu za nový 
a stejný, taktéž máte právo na od-
stoupení od smlouvy. 

Pro úplnost dodávám, že pokud 
spotřebitel zakoupil zboží po 1. 1. 
2014, budou se tyto vztahy řídit 
novým občanským zákoníkem, tj. 
zákonem číslo 89/2012 Sb., § 1810-
1819, jde-li o prodej v kamenném 
obchodě. Nakupujete-li v prostorách 
mimo obvyklé podnikání (předvádě-
cí akce mimo provozovnu, smlouvy 
s dodavatelem elektřiny, plynu uza-
vřené v místě bydliště spotřebitele 
atd. nebo uzavíráte distanční smlou-
vy na dálku – např. e-shopy), řídí se 
tyto jinými ustanoveními tohoto zá-
kona. 

Další možností je podat pod-
nět v naší osobní poradně nebo 
prostřednictvím elektronického 
formuláře, který najdete na našich 
stránkách včetně všech dalších in-
formací, jak podnět podat k mimo-
soudnímu řešení sporu, taktéž ho lze 
zaslat i poštou. Tuto službu posky-
tujeme bezplatně. Je třeba přiložit 
kopie veškerých dokladů. 

Poslední možností je obrátit se 
na soud. Ten pro odborné posouze-
ní věci požaduje zpracování znalec-
kého posudku.

Dále bych Vás chtěla upozornit na 
Vaše právo, aby Vám v případě uzna-
né reklamace prodejce nahradil účel-
ně vynaložené náklady při uplatňo-
vání svého práva na reklamaci. 

Slovo účelné znamená, že je Vám 
povinen uhradit např. dopravu do 
jeho prodejny za cestu MHD,  není-li 
MDH dostupná, pak za cestu autem, 
nikoliv za cenu taxi služby. Schová-
vejte si proto veškeré jízdenky, do-
klady o platbách na poště atd. Toto 
své právo musíte uplatnit do 1 mě-
síců od vyřízení reklamace. Musí jít 
o uznanou reklamaci. 

Můžete tak učinit na základě 
§ 1924 nového občanského záko-
níku, stejné právo máte i podle dří-
vější právní úpravy. K žádosti o ná-
hradu nákladů nutných k uplatnění 
reklamace je třeba přiložit kopii re-
klamačního protokolu a kopii do-
kladů o zaplacení poštovného, jízd-
ného apod. 

Vzor dopisu najdete na stránkách 
Sdružení obrany spotřebitelů-Asoci-
ace, stejně tak zde máte k dispozici 
další bezplatné vzory dopisů, pomo-
cí nichž můžete uplatnit svá práva, 
viz www.asociace-sos.cz. -tz-


