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I. Přehled činnosti v roce 2011
Rok 2011 představoval pro Občanské sdružení Společná obrana úspěšné období. V tomto
roce jsme dosáhli opakovaného potvrzení různých institucí o nekalosti praktik, proti kterým soudně
i mimosoudně brojíme již od roku 2007, podíleli jsme se na tvorbě legislativy zabraňující
zneužívání rozhodčího řízení a podařilo se značně rozšířit veřejné povědomí o nekalých obchodních
praktikách i o možnostech obrany proti nim.
(i)
Řízení před civilním soudem a Rozhodčím soudem při HK a AK ČR proti podvodné katalogové
firmě EO Servis s.r.o.
Městský soud v Brně v roce 2011 opakovaně judikoval, že postup podvodné katalogové
firmy EO Servis s.r.o. a soukromé obchodní společnosti Unie pro rozhodčí a mediační řízení a.s. je
obcházením zákona a jednáním v rozporu s dobrými mravy. Krajský soud v Brně jako soud
odvolací veškerá rozhodnutí Městského soudu v Brně potvrdil.
V případech žalob podávaných poškozenými proti EO Servisu v první polovině roku 2008
došlo ve většině případů k rozdělení na dvě samostatná řízení, z nichž první – o vrácení
bezdůvodného obohacení – bylo plně úspěšné ve 100 % případů. Druhá část řízení – o určení
neplatnosti smlouvy a neexistence pohledávky je ve většině případů doposud řešena před Krajským
soudem v Brně, přičemž přístup soudců k této věci je prozatím velmi nejednotný.
Ve věci také nejméně dvakrát rozhodoval i Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a
Agrární komoře ČR s tím, že jednání společnosti EO Servis s.r.o. je jednoznačně nekalou soutěží.
V dosavadních rozsudcích a rozhodčích nálezech stálého rozhodčího soudu se tak již
podařilo shromáždit dostatek relevantní argumentace pro kohokoli, kdo je odhodlán se podobným
nekalým obchodním praktikám bránit. Veškeré uvedené dokumenty jsou zveřejňovány za účelem
povzbuzení nových obětí k obraně.
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(ii)
Postup proti podvodné katalogové firmě EO Servis s.r.o. a ostatním podvodným katalogovým
firmám v oblasti trestního práva
Vedení Občanského sdružení Společná obrana je bohužel nuceno konstatovat, že současná
úroveň orgánů činných v trestním řízení neumožňuje zahájení a vedení účinného trestního
postupu proti katalogovým podvodům ani obdobným nekalým praktikám. Nekvalitní, špatně
placení a přetížení policisté a státní zástupci bohužel nemohou konkurovat hmotně zainteresovaným
advokátům, kteří za těmito praktikami obvykle stojí, a tak si ani netroufají kohokoli obvinit,
přičemž využívají všech formalistických možností jak případ „shodit pod stůl“. V současné době
tedy nezbývá nic jiného, než vést boj proti těmto typům podvodu výhradně prostředky civilního
práva. Pokračujeme však v hledání způsobu, jakým by bylo možno do budoucna tyto praktiky
trestně postihnout – jistou naději představuje například nedávno přijatý zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob.

(iii)
Aktivity sdružení proti ostatním podvodným katalogovým firmám a proti zneužívání rozhodčího
řízení
Občanské sdružení Společná obrana za 4 roky své existence již představuje v jistém smyslu
autoritu v oblasti boje proti katalogovým podvodům a zneužívání rozhodčího řízení. Na naše
sdružení se tak stále obrací velké množství osob podvedených zahraničními i českými podvodnými
katalogovými firmami – největší množství tvořily v roce 2011 oběti subjektů Expo Guide a
TopInternet s.r.o.
Ohledně podvodné katalogové firmy Top Internet bylo již v roce 2009 podáno naším
sdružením trestní oznámení na jejího jednatele Michala Malého a na jaře 2010 byly Policií ČR
zahájeny úkony trestního řízení. Řízení nebylo ani do konce roku 2011 skončeno a pokračuje i v
roce 2012. Problém představuje skutečnost, že majitel TopInternet s.r.o. Michal Malý doposud
nikdy nic skutečně nevymáhal, a tak je získávání důkazního materiálu proti němu velmi složité a
zdlouhavé.
Sdružení pokračovalo v užší spolupráci s jinými občanskými sdruženími s obdobnou náplní
činnosti, zaměřenými proti nekalým obchodním praktikám a zejména proti zneužívání rozhodčího
Občanské sdružení Společná obrana

Strana 3 z 8

Výroční zpráva 2011

řízení. Nejintenzivnější byla spolupráce s Občanským sdružením STOP (Stop Trestuhodným
Obchodním Praktikám), které veřejně vystupuje proti podvodné „realitní“ kanceláři PROLUX a
zneužívání

rozhodčího

řízení

vůči

spotřebitelům

a

také

s

Občanským

sdružením

Antibezreklamky zabývajícím se poškozováním spotřebitele klamavými praktikami společností
Bezreklamky s.r.o. a UP Promotion s.r.o.

(iv)
Vliv Občanského sdružení Společná obrana na změny v legislativě
Činnost Občanského sdružení Společná obrana ve prospěch změn v legislativě pokračovala
v kontextu let předchozích zejména snahou o změnu Zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a
výkonu rozhodčích nálezů. Naše sdružení bylo přizváno do legislativního procesu a mělo tak
příležitost se podílet na výsledném znění schválené novely tohoto zákona.
Ve snaze o legislativní změny, které by významně omezily manévrovací prostor nepoctivých
subjektů – jmenovitě při vymáhání promlčených, neexistujících či bagatelních (a uměle
rozdělených) pohledávek – bude Občanské sdružení Společná obrana pokračovat i v roce 2012
a to zejména konzultacemi v rámci legislativního procesu novelizace občanského soudního řádu
(Sněmovní tisk 537).

(v)
Činnost Občanského sdružení Společná obrana v oblasti vzdělávání a osvěty
Občanské sdružení Společná obrana se i v roce 2011 v oblasti vzdělávání a osvěty
soustředilo na publikování svých zkušeností, bezplatné zprostředkování a šíření výstupů právních
služeb i doporučených postupů proti nekalým obchodním praktikám jakož i proti nekalé soutěži,
cestou svých webových stránek, individuálních bezplatných konzultací a především cestou médií.
Na sklonku roku 2011 byla předběžně dohodnuta i spolupráce s Národním institutem pro
další vzdělávání na přípravě akreditovaného semináře pro pracovníky školství na téma prevence a
obrany před nekalými obchodními praktikami. Pro velké pracovní zaneprázdnění předsedy však
musela být tato spolupráce dočasně pozastavena.
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II. Hospodářské zhodnocení roku 2011
Občanské sdružení Společná obrana disponovalo v roce 2011 těmito příjmy:
•

členské příspěvky

•

úroky z bankovního účtu

•

finanční dary (celkem 11)

•

úhrada nákladů řízení (4 případy)

Výdaje sdružení byly v roce 2011 tyto:
•

platby za advokátní služby

•

refundace náhrad za služby mobilního operátora dle Vnitřní směrnice
schválené členy sdružení

•

refundace náhrad za dopravu dle Vnitřní směrnice schválené členy sdružení

•

daň z úroku na bankovním účtu sdružení

Občanské sdružení Společná obrana neprovozovalo v roce 2011 v souladu se svým statutem
žádnou obchodní ani jinou hospodářskou činnost směřující k dosažení zisku. U dobrovolných
členských příspěvků došlo oproti předchozímu roku opět k poklesu příjmů přibližně o jednu
třetinu, podobně tomu bylo i u finančních darů od nečlenů sdružení (podrobně viz revizní
zpráva). Sdružení obdrželo několik náhrad nákladů soudního řízení od společností EO Servis a
PENOM, které pravomocně prohrály soudy, u nichž bylo sdružení vedlejším účastníkem. Tyto
příjmy jsou očekávány i v roce 2012.
Veškeré výdaje byly investovány v souladu se stanovami sdružení, zejména do služeb
advokátní kanceláře a v nezbytné míře i do cestovného a do úhrad za telefon. Náklady na služby
advokátní kanceláře oproti předchozímu roku poklesly výrazně (cca o 50%), neboť jsme si již v
roce 2011 z velké části vystačili s tím, co bylo v rámci této spolupráce získáno dříve. Náklady na
dopravu v roce 2011 mírně poklesly s ohledem na počet soudních jednání nařizovaných v roce
2011. Veškeré jednotlivé cesty byly vedeny v Knize jízd a rozesílány členům sdružení každý měsíc
v elektronickém vyúčtování. Náklady na služby mobilního operátora zůstaly v roce 2011
zhruba na úrovni roku předchozího.
Občanské sdružení Společná obrana

Strana 5 z 8

Výroční zpráva 2011

Podrobný rozpis příjmů a výdajů je součástí části IV. této Výroční zprávy (revizní zpráva)

III. Účetní agenda roku 2010
Účetnictví Občanského sdružení Společná obrana bylo stejně jako v letech předchozích
vedeno elektronicky ve volně dostupném open source účetním software GnuCash. Účetní
agendu v roce 2011 vedl průběžně předseda sdružení v souladu s platnými zákony a vyhláškami.
Veškeré finanční toky se uskutečňovaly výhradně cestou bankovního účtu sdružení. V roce 2011
došlo ke změně účtu sdružení přechodem od mBank k Fio bance. Nebyly prováděny žádné
hotovostní operace.
Účetní agenda včetně všech souvisejících dokladů a protokolů je uložena v archivu sdružení
jak v elektronické, tak i v listinné podobě. Výpisy z účtu byly každý měsíc zasílány elektronicky
všem členům sdružení. Kontrolu vedení účetní agendy prováděl průběžně revizor sdružení.
Předseda sdružení v rámci roční účetní uzávěrky zpracoval prohlášení pro Finanční úřad v Novém
Boru v tom smyslu, že sdružení má pouze příjmy osvobozené od daně z příjmu, následně revizor
provedl kontrolu roční účetní uzávěrky.
Ve smyslu platného znění zákona o daních z příjmu jsou členské příspěvky sdružení
osvobozeny od daně. Podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí byla
taktéž uplatněna možnost osvobození od daně i u finančních příspěvků od nečlenů sdružení.

IV. Kontroly a revize provedené v rámci oblasti v roce 2010 (revizní zpráva)
Hospodaření Občanského sdružení Společná obrana probíhá dle platných zákonů i podle
interních účetních pravidel. Výpisy z účtů vedených u mBank i Fio banky na sebe navazují a jejich
kopie byly každý měsíc elektronicky zasílány všem členům sdružení.

Stav na starém účtu vedeném u mBank s číslem 670100-2200246098 / 6210 byl k
31.12.2011 celkem 0,- Kč. Stav na novém účtu vedeném u Fio banky s číslem 2400119149 / 2010
byl k 31.12.2011 10 311,64 Kč. Celkové příjmy sdružení v roce 2010 činily 59 380,55 Kč,
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zůstatek z předchozího roku činil 27 631,89 Kč. Výdaje byly realizovány v celkové výši
76 736,80 Kč

(i)
Podrobný rozpis příjmů a výdajů
Příjmy:
•

na členských příspěvcích bylo přijato 31 700,00 Kč (v předchozím roce 50 750,- Kč)

•

úroky připsané bankou činily 31,55 Kč (v předchozím roce 397,83 Kč)

•

Občanské sdružení společná obrana obdrželo celkem 11 finančních darů v celkové výši
17550,- Kč (v předchozím roce 19 darů v celkové výši 25 505,40 Kč)

•

přijaté náhrady nákladů soudního řízení činily 10 099,00 Kč (v předchozím roce 5 482,99
Kč)

Výdaje:
•

součet všech úhrad za služby advokátní kanceláře činil 53 940,00 Kč (v předchozím roce
111 360,- Kč)

•

refundace náhrad za služby mobilního operátora činily 1 600,00 Kč (v předchozím roce
1 500,- Kč)

•

refundace náhrad za dopravu činily celkem 21 194,80 Kč

(v předchozím roce

26 357,64 Kč)
•

daň z úroku na původním bankovním účtu sdružení představovala celkem 2,00 Kč (v
předchozím roce 54,- Kč)

Pokladní hotovost nebyla realizována, veškeré finanční toky probíhaly prostřednictvím účtu
sdružení.
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Účetnictví zpracovává předseda v elektronické podobě. Revize byla provedena revizorem po
ukončení finančního roku a nebyly shledány žádné závady.

V Praze, Brně, Benátkách n.J. a Novém Boru ve dnech 28. března – 19. dubna 2012

Předseda Občanského sdružení Společná obrana
Mgr. David Ondrejkovič

Člen výboru OS

Člen výboru OS

Jaroslav Skuhravý

Mgr. Vít Eleder

Člen výboru OS

Člen výboru OS

MgA. Pavla Hovorková

Miroslav Kakos

Revizor
Mgr. Vít Eleder
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