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JAK POZNAT NEKALÉ PRAKTIKY
PRODÁVAJÍCÍCH? JAK SE VYHNOUT ZBYTEČNÝM
PROBLÉMŮM?
ZVEME VÁS NA BESEDY S BEZPLATNOU PRÁVNÍ PORADNOU
Každý rok pořádá Bezplatná právní poradna při neziskové organizaci ICOS Český Krumlov řadu besed
zaměřených na ochranu spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti. Několik dalších akcí na
Českokrumlovsku a Prachaticku můžete navštívit na podzim.
„Akce pro širší veřejnost pořádáme již desátým rokem a jsou vítaným doplňkem našich běžných
poradenských služeb. Účastníci se dozvědí o nejčastějších případech, které v poradnách řešíme, o
aktualitách v legislativě, které by je neměly minout, mohou se na cokoli zeptat,“ přibližuje akce Tereza
Valachová z Bezplatné právní poradny a dodává „Akce připravujeme ve spolupráci s partnerskými
organizacemi či obcemi, tudíž bývají i zacíleny i na oblasti, které třeba pálí zrovna dané město. Příkladem
mohu uvést například nedávnou besedu v jedné obci na téma podomního prodeje“.
Besedy jsou doplňkem našich poradenských služeb, využít můžete ale třeba i zcela anonymní webovou
poradnu
„Někdy se na besedách setkáváme s obavou lidí, kteří říkají, že nechtějí své problémy řešit veřejně. To však
samozřejmě plně respektujeme, besedy jsou k tomu, aby přiblížili aktuální témata a praxi z poraden,
konkrétní případy pak řešíme individuálně, třeba i anonymně“, uvádí Tereza Valachová z poradny. Pobočky
bezplatné poradny fungují v osmi městech příhraničních regionů jižních Čech a i na pobočku se může
zájemce o radu obrátit anonymně. Navíc pro ty, kteří se nechtějí či nemohou obrátit přímo na některou
z poboček poradny, mohou využít i zcela anonymní webovou poradnu. Webová poradna ke
spotřebitelské/finanční problematice je dostupná na http://poradna.krumlov.cz/w/web-poradna-316/.

Z připravovaných akcí/besed Bezplatné právní poradny:



12. října 2017, Vodňany, Café Colombína, Zeyerovy sady 963, od 13 h na téma - spotřebitelské
akce a změny v odebírání služeb (elektrická energie, zdravotní pojištění apod.)



2. listopadu 2017, Kaplice, Klubovna seniorů, Českobudějovická 448, Kaplice, od 9 h na téma - jak
nenaletět podvodníkům (ochrana spotřebitele a finanční problematika)



7. listopadu 2017, Český Krumlov, Informační centrum pro seniory, 5. května 251, Český Krumlov,
od 9 h na téma - jak nenaletět podvodníkům (ochrana spotřebitele a finanční problematika),



23. Listopadu 2017, Vyšší Brod, Klub pod kinem, Míru 250, od 16 h na téma - spotřebitelské akce a
klamavá reklama

Akce jsou samozřejmě stejně jako poradenské služby Bezplatné právní poradny zcela zdarma a není potřeba
se na ně dopředu přihlašovat. Akcemi vás provedou odborní poradci poraden. Téma akcí se může měnit na
základě přání účastníků.
Aktuální pozvánky na připravované akce najdete vždy na webu
poradna.krumlov.cz.

Tomáš Zunt, ředitel obecně prospěšné společnosti ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Kontakty pro více informací:
Bc. Tereza Valachová, Bezplatná právní poradna ICOS v Českém Krumlově
tel.: 380 727 600, mobil.: 774 110 124
e-mail: valachova@latran.cz
www.icos.krumlov.cz

Realizováno v rámci projektu „Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2017“.
Podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

