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Rozeznáte
rýmu od chřipky?

FAKTA A MÝTY

Největší nesmysly
o zdraví
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DANIELHŮLKA
„Noční můru jsem
prožil v Himálaji“
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Na trhu jsem narazil na kupce, který mi
nasliboval, že pokud zakoupím uvede
ný masážní produ ‚ proplatí mi moje
pojišťovna padesát procentz ceny výrob
ku. Propočítal jsem stoa uznal, že je to
výhodná nabídka. sali si všechny mé
údaje, rodné číslo i čí občanského prů
kazu, dokonce chtěli děti moji zdravotní
kartičku. Připadali mi velice seriózní. Jenže
pojišťovna mi ře a, že žádné takové slevy
nepos uje. Co mohu teďdělat? Na razítku
je sice t lefonní číslo, ale nefunguje.
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Nedávno jsme byli se synem na jednom malo
městském koupališti. Neníto žádný bazén, spí
še vybetonovaná nádrž. Zaplatili jsme nemalý
vstupní poplatek. Kvalita vody byla na první
pohled naprosto příšerná, ale nakonec jsem
v tom horku synovi dovolil, aby se šel vykou
pat. Chyba. Už asi po deseti minutách se ozval
příšerný řev, rozřízl si nohu o nějakou konzer

‚~ určuje provozo
vateli koupaliště
nemálo povin
ností, které musí
dodržovat. Provo
zovatel zejména
musí vypraco
vat provozní řád,
kontrolovat jeho
plnění, zajistit, aby
koupaliště a voda
v něm vyhovovaly
hygienickým limi
tům, kontrolovat

Lukáš Kohout,
Advokátní kancelář Dáňa,

Pergl 8 Partners,
www.akdpp.cz

vám vaše pojišťovna proplatí zpět. Tím, že
viděl vaši zdravotní kartičku, si byl dobře
vědomý, u jaké zdravotní pojišťovny jste
pojištěný a zda se jeho tvrzení o proplacení
části kupní ceny vaší pojišťovnou zakládá
na pravdě. Vaše kupní smlouvaje z důvodu
toho, že jste byl uvedený v omyl, neplatná
podle ~ 49a Občanského zákoníku. Této
neplatnosti je ale třeba se dovolat u soudu.
Zkuste se nejdříve s písemnou žádostí
o vrácení kupní ceny obrátit na prodejce.

V případě, že nebude rea
govat, můžete na jeho

jednání upozornit Čes
kou obchodní inspekci.
Rovněž se můžete

obrátit na soud

J s vaším nárokem

na vrácení kupní
.‘ cenyz důvodu

neplatnosti
‚‘ kupní

.‘ ‘ . smlouvy.

jakost vody a další. Český právní řád
nikde nestanoví obecnou povinnost, aby
na každém koupališti nebo bazénu byl
přítomný plavčík. Stížnost na provozova
tele koupaliště můžete adresovat na pří
slušnou krajskou hygienickou stanici.
Orgán ochrany veřejného zdraví může
provozovateli uložit podle zákona o pře
stupcích pokutu až do výše 10 000Kč
za nesplnění povinností stanovených
zákonem pro provoz koupaliště. •
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Radovan Č.
Ve vašem případě je vysoce pravděpo
dobné, e jste se stal obětí nekalé obchodní
praktiky. Prodávající vás vědomě uvedl
v omyl, že polovinu kupní ceny zboží ‚ ‚
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vu. K mému zděšení tam ani nebyl nikdo, kdo
by mu nohwu ošetřil. Na koho si můžu stěžo
vat? Nechci ani pomyslet na to, kdyby se tam
někdo topil. Je majitel koupaliště zodpovědný
za čistotu vody a je povinná přítomnost plav
číka?

Zdeněk K.

Provozovatel koupaliště musí dodržo
vat především zákon o veřejné ochraně
zdraví. Tento zákon ve spojení s vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb.

0 -.

INZERCE

TRIO ENERGY COMPLETE
-HEMA Multivitamin
. HEMA BION 01030 mg SUPER
. HEMA Omega 3-6-9

I
Originální praktické měsíční
balení—4blistry

1 blistr —3 typy vitamínů
pondělí-neděle

HEMA

RYBÍTUK 500 FORTE
vysoce koncentrovaný
výtažek z rybího tuku
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Kdostán~

v každé dobré lékárně
nebo na
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