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DEN PRO BEZPEČNĚJŠÍ INTERNET
V úterý 12. února se konal Den pro
bezpečnější internet a zároveň
v mnoha zemích nadále probíhají
akce s cílem zvýšit povědomí o
rizicích při užívání internetu.
Tyto iniciativy Evropské komise mne
velmi těší, neboť často si ani neuvědomujeme, jak
dokáže být internet nebezpečný zvláště pro děti a
mladé lidi. Ale i my, dospělí, mnohdy podceňujeme
rizika spjatá právě s využíváním internetových služeb,
ať už jde o nákupy přes internet či antivirovou ochranu
našeho počítače. A právě tématu ochrany spotřebitelů
je věnováno i druhé číslo našeho Newsletteru.
Přeji příjemný vstup do světa spotřebitelských práv!
Renata Blaháková
EUROPE DIRECT Brno

SPOTŘEBITELÉ V EU
Spotřebitelská politika Evropské unie je nezbytnou
součástí vnitřního trhu a EU věnuje velkou
pozornost ochraně zdraví a bezpečnosti svých
spotřebitelů.
Plně podporuje právo spotřebitelů na informace
a vzdělávání, podniká kroky na obranu jejich zájmů
a také je podněcuje k zakládání nezávislých
spotřebitelských sdružení. V České republice se tak
můžete obrátit třeba na Evropské spotřebitelské
centrum,
Sdružení
obrany spotřebitelů
či
finančního arbitra.
EU dbá toho, aby produkty, které si koupíte, a jídlo,
které jíte, byly bezpečné, za tím účelem jsou testovány
a kontrolovány. Kromě všeobecných norem existují
ovšem i zvláštní bezpečnostní předpisy pro zboží, jako
jsou hračky, kosmetika, léčiva, elektrické spotřebiče a
stroje. Jsou tak stanoveny vysoké normy a závadné
produkty musí být staženy z trhu. K tomu slouží i
systém rychlé výměny informací, tzv. RAPEX, který
okamžitě informuje o výskytu závadných produktů
v jakémkoli regionu Evropy.

ED ČESKÉ BUDĚJOVICE
Evropská unie se snaží také zajistit, aby spotřebitelé
nebyli šizeni nesolidními obchodníky, nestali se
oběťmi podvodné či klamavé reklamy a agresivních
obchodních praktik, nepřistoupili na nepřiměřené
smluvní podmínky a při cestování požívali mnohem
více práv. Spotřebitelé mají též možnost nápravy
kdekoli v EU, a to bez ohledu na to, zda kupují zboží
v obchodě, prostřednictvím zásilkového prodeje,
telefonicky nebo po internetu.
Působnost spotřebitelské
politiky se i nadále
rozšiřuje. V prosinci 2006
přijala EU nový program
na ochranu spotřebitelů
na období 2007–2013, jehož rozpočet dosahuje výše
157 milionů eur. Program má za cíl zajistit vysokou
úroveň ochrany spotřebitele a účinné uplatňování
pravidel ochrany spotřebitele. Komise kupříkladu
navrhuje do budoucna usnadnit i přístup spotřebitelů k
hypotékám či k bankovním službám v jiných zemích
EU a změny v elektronickém podnikání.

EVROPSKÉ SPOTŘEBITELSKÉ CENTRUM
Ochrana spotřebitele je
jednou z priorit EU. Již
v roce 2005 byla proto
Evropskou
komisí
ve
spolupráci
s národními
orgány zřízena evropská síť
poradenských center pro
spotřebitele (ECC-Net).
Evropská spotřebitelská centra (ESC) nabízejí nejen
bezplatné
informace
a
rady
o
právech
spotřebitelů v zemích EU, ale i bezplatnou pomoc
spotřebitelům při vyřizování jejich stížností na kvalitu
výrobků a služeb zakoupených v členských zemích EU
včetně Norska a Islandu. Poskytují též bezplatnou
pomoc při mimosoudním řešení jejich sporů s
obchodníky v těchto zemích.
Tato centra fungují ve všech členských státech EU,
v Norsku a na Islandu. V České republice se můžete
obrátit na Evropské spotřebitelské centrum v Praze
při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.
Více lze o ESC Praha nalézt zde: www.mpo.cz/esc
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EUROPE DIRECT VYHLAŠUJE AKČNÍ
ROK 2008 – VÍTĚZ POJEDE DO BRUSELU
Projekt Akční rok 2008 navazuje na úspěšnou
aktivitu evropského informačního střediska Europe
Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje z loňského
roku, kdy byly v celých jižních Čechách iniciovány a
spoluorganizovány
veřejně
prospěšné
aktivity
neziskových organizací zaměřených především na
mládež a jejich ekologickou či sociálně motivovanou
činnost.
V letošním roce se akční rok zaměřuje přímo na
mládež, která má za úkol zrealizovat do konce září
veřejně prospěšné aktivity ve svém okolí – především
projekty pomoci menšinám, sociálně slabým či
handicapovaným lidem, příp. ekologické aktivity.
Projekt zdokumentovaný fotograficky a popsaný na A4
je třeba odeslat EUROPE DIRECT do konce září
2008. Nejprospěšnější projekt vybere odborná porota
a vítězný tým pojede v prosinci spolu s poslancem
MUDr. Jaroslavem Zvěřinou do Bruselu!
Cílem je vést mladé lidi k tomu, aby přehodnotili své
cíle, zapojili se do veřejného života a uvědomili si
sounáležitost svého regionu k Evropě.

ZVEME VÁS:
Návštěva slovinského velvyslance France Buta
V rámci slovinského předsednictví Radě Evropy Vás
zveme na veřejnou diskusi se slovinským
velvyslancem Francem Butem konající se 6.3. ve
14:00 na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Rádi
bychom Vás pozvali také na vernisáž fotografií
dokumentující architektonické dílo Jože Plečnika
"Plečnikovo Žale", která proběhne od 11:30. Výstavu
budete moci navštívit do 15.3.2008.
Pozvánka pro učitele: „Základní škola Evropské
unie“
Učitele základních škol, ale i další zájemce zveme na
seminář
„Základní
škola
Evropské
unie“
spolupořádaný Mezinárodním politologickým ústavem
Masarykovy univerzity. Každý účastník kurzu obdrží
materiály využitelné pro výuku žáků základních škol a
také certifikát o absolvování kurzu. V jižních Čechách
se kurz koná 26. března 2008 v Jindřichově Hradci,
27. března 2008 v Českých Budějovicích a 28. března
2008 v Písku. Začátek semináře je stanoven na 9:00
hod, předpokládaný konec je v 15:15 hod. Účast na
semináři je bezplatná. Registrovat se můžete emailem
na kalouskova@iips.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ
04.03. 2008
od 9.00 hod.
06.03.2008
od 14:00 hod.

Seminář Studijní programy, práce a dobrovolná
služba v Evropské unii
Aula Biologického centra AVČR,
Branišovská 31, České Budějovice
Seminář Slovinské předsednictví očima
velvyslance France Buta
Krajský úřad Jihočeského kraje,
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

27.03.2008

Základní škola Evropské unie

od 9:00 hod.

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

2008

Schengen – e-learningový kurz

celý měsíc

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 2, České Budějovice

Více informací o našich akcích naleznete na www.europe-direct.cz

EUROPE DIRECT České Budějovice
Jihočeský kraj – Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
internet: www.europe-direct.cz
bezplatná telefonická linka: 00 800 6 7 8 9 10 11
koktaní osoba: Lenka Housková
tel.: 386 72 01 10, fax: 385 35 90 03
e-mail: houskova@kraj-jihocesky.cz
Najdete nás zde.

HLAVNÍ PARTNER
Informační středisko EUROPE DIRECT České Budějovice
děkuje za podporu své hostitelské organizaci.
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