
 

Stránka 1 | 1 

 

Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 

DIČ: CZ00409871, IČO: 00409871 

Bankovní spojení:  2201482797/2010 

Tel.: +420 261 263 574 

E-mail: scs@konzument.cz 

 

 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA SČS 
 

 

NADACE JISTOTA PODPOŘILA NAŠE ÚSILÍ PŘINÁŠET LIDEM 
S POSTIŽENÍM A OMEZENOU ORIENTACÍ INFORMACE, JAK 

PŘISTUPOVAT OBEZŘETNĚ K ÚVĚRŮM  
 

Sdružení českých spotřebitelů od Nadace Komerční banky Jistota obdrželo dar 
ve výši 59.000,- Kč na realizaci projektu „Spotřebitelský úvěr aneb jak se 
nedostat do problému“. Hlavní přínos daru spočívá v tom, že díky těmto 
finančním prostředkům budeme moci přiblížit zásady obezřetnosti při 
uzavírání úvěrových smluv i lidem se zrakovým a sluchovým postižením, kteří 
na trhu patří bezesporu k nejvíce zranitelným spotřebitelům. 

Jak uvedl, Viktor Vodička, ředitel SČS, při slavnostním předání šeku k tomuto daru v sídle SČS, „peníze 
nám pomohou rozvíjet naše dlouhodobé úsilí pomáhat nevidomým a neslyšícím, aby si uvědomovali 
svá práva i odpovědnost a aby při uzavírání úvěrových smluv postupovali maximálně obezřetně.“ 

V rámci projektu přitom dojde k úpravě a převodu zásad do srozumitelné formy pro obě cílové 
skupiny a k jejich distribuci v obou komunitách. K tomu účelu vznikne i krátké video, které osobám s 
postižením sluchu poskytne i návod, jak postupovat, aby o svých právech získali i další informace, a 
pro zrakově postižené budou tyto zásady od května dostupné i v Knihovně digitálních dokumentů.  

Jak se při setkání shodli i předsedkyně Správní rady Nadace Jistota paní Sylva Floríková společně 
s předsedou Správní rady SČS panem Liborem Dupalem, „bez větší aktivity a pomoci ze strany 
soukromých dárců je zapojení hendikepovaných lidí do spotřebitelského hnutí v ČR velmi složité a 
tato situace se může ještě bohužel více zhoršovat.“ Chtěli bychom proto podtrhnout i slova manažera 
Nadace pana Jiřího Kocourka, že na správném partnerství vždy záleží, a poděkovat znovu i touto 
cestou Nadaci Jistota za dar, který jsme od ní obdrželi. 
 

Pro více informací k tématu a obsahu: www.konzument.cz  
 

V Praze, dne 28. března 2019 

Kontakt:  

Mgr. Viktor Vodička 

E: vodicka@konzument.cz 

T: +420 732 266 150 
 

 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněná práva a zájmy a spotřebitelů 
na vnitřním trhu EU a ČR, přičemž vyzdvihuje především preventivní stránku jejich ochrany: „Jen 
poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS přispívá ke kultivaci podnikatelského a 
konkurenčního prostředí a působí v řadě oblastí včetně bezpečnosti a kvality průmyslových výrobků i 
potravin, standardizace a služeb (včetně finančních služeb). 
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