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Pokraãování textu ze strany 1
Podobná firma, âeské energetické

centrum, uÏ uvádí kontaktní adresu,
ov‰em firem, které se zab˘vají po-
dobnou ãinností je mnohem víc, fiá-
dovû snad desítky. 

Pfii pátrání po Energetickém cent-
ru vypsal Google také mnoÏství strá-
nek, kde si na praktiky podobn˘ch
dealerÛ stûÏují po‰kození lidé.
Mnoho, ãasto otfiesn˘ch záÏitkÛ
s neseriozním a podvodn˘m jedná-
ním prodejcÛ, je popsáno na rÛzn˘ch
webech, napfiíklad www.nazeleno.cz
a problematice se vûnuje také portál
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ Jiho-
moravského kraje.

Konkurence je uÏiteãná a je prav-
da, Ïe je vhodné si obãas zjistit,
jestli elektfiinu nebo plyn nemÛÏe-
me kupovat levnûji. Rozdíly v‰ak
u domácnosti s bûÏnou spotfiebou
nejsou v koneãném vyúãtování ni-
jak velké. Problém je v tom, Ïe ce-
na elektfiiny se skládá z více polo-
Ïek, ve kter˘ch je pro laiky obtíÏné
se orientovat. Ideální je najít na we-
bu cenovou kalkulaãku, která zo-
hlední v‰echna kriteria a zjistí, zda
a ke komu je pro konkrétního odbû-
ratele vhodné pfiejít. 

Proã se tedy tak vehementnû sna-
Ïí spousta podomních prodejcÛ la-
nafiit obãany, aby podepsali smlou-
vu o zmûnû dodavatele? Kromû
provize od nového dodavatele je
ãasto v pfiestupní smlouvû nûkde
dole mal˘m písmem uveden popla-
tek za zprostfiedkování zmûny; od-
bûratel nakonec u‰etfií pár desítek
korun za rok, ale zmûna ho pfiijde
na mnohonásobek. Samostatnou ka-
pitolou jsou doloÏky o dobû plat-
nosti smlouvy a sankcích pfii pfied-
ãasném zru‰ení. V˘‰e zmínûn˘ web
Nazeleno.cz popisuje pfiípady, ve
kter˘ch dealer, pokud narazí na
star‰ího ãlovûka kter˘ se v proble-
matice neorientuje, prohlásí, Ïe se
jen zmûnila fakturaãní adresa a po-
kud chce paní odebírat i nadále 
elektfiinu, tak musí podepsat tady
tuto novou smlouvu – vlastnû je to
jen formalita. TakÏe dÛchodkynû
podepí‰e pár lejster a vÛbec netu‰í,
Ïe pfie‰la k jinému dodavateli. Proto
také dealefii chtûjí vidût stávající
faktury – z nich si pohodlnû opí‰í
v‰echny potfiebné údaje. 

Podle ustanovení obãanského zá-
koníku má zákazník moÏnost od-
stoupit od smlouvy, která nebyla 
uzavfiena na obchodním místû ob-
chodníka, bez udání dÛvodÛ do 14
dnÛ od podpisu smlouvy. V˘jimku
tvofií pfiípady, kdy si zákazník ob-

chodníka pozval do bytu za úãelem
uzavfiení obchodu. Této v˘jimky de-
alefii zneuÏívají a opût mal˘m pís-
mem je ve smlouvû uvedeno, Ïe si je
zákazník do bytu objednal. Sebe ne-
v˘hodnûj‰í smlouvu pak jiÏ nelze
zru‰it.

Takovéto nekalé praktiky pouÏíva-
jí nejen prodejci energií, ale také su-
per v˘hodn˘ch tarifÛ nejrÛznûj‰ích 
operátorÛ, a mnoho dal‰ích. Zákaz
vstupu podomním obchodníkÛm do
na‰eho bytového domu vznikl na zá-
kladû zku‰enosti, kdy po náv‰tûvû
zjevnû fale‰n˘ch dealerÛ Telecomu
(v dobû, kdy jiÏ dávno jeho místo pfie-
vzala spoleãnost Telefonica O2), ná-
sledovalo noãní vloupání a vykradení
koãárkáren; jednalo se tehdy zfiejmû
o tipafie zlodûjÛ.

Jak se tedy bránit?
V souãasné dobû pfiib˘vají mûsta

a obce, které místnû platn˘mi vyhlá‰-
kami zakazují podomní prodej a nû-
kde i prodej pouliãní (tento vût‰inou
s v˘jimkou pro charitativní organiza-
ce). VÏdy je definováno, co je po-
jmem mínûno (tedy nejen prodej, ale
také nabídka zboÏí ãi sluÏeb) a dále,
Ïe takováto ãinnost, provádûna mimo
provozovnu nebo stánek obchodníka,
je na území obce zakázána (pokud
není provádûna na Ïádost zákazníka -
typicky dovoz objednané ledniãky
domÛ). Je také stanovena kontrola
dodrÏování vyhlá‰ky (tfieba na upo-
zornûní obãanÛ Mûstské policii)
a sankce.

Nûkde je tento zákaz souãástí
TrÏního fiádu (napfiíklad Bechynû,
Bfieclav, Uniãov, ·ternberk), jinde se
jedná o samostatnou vyhlá‰ku. A situ-
ace v na‰em regionu?

V Blansku bude od 1. ledna 2013
platit nafiízení ã. 4/2012, kter˘m se
vydává TrÏní fiád se zákazem podo-
mního obchodu. Podle informací zís-
kané od starosty Letovic pana
Stejskala, tûsnû pfied uzávûrkou listu,
bude tento problém projednávat na
nejbliÏ‰ím zasedání také Rada mûsta
Letovice. V Boskovicích byla na
stránky mûsta umístûna anketa, ve
které se obãané mohou k této proble-
matice vyjádfiit.

Zákazy jakékoliv ãinnosti jsou
v‰eobecnû nepopulární, ale domní-
vám se, Ïe vzhledem k stále více 
agresívním a nekal˘m praktikám po-
domních obchodníkÛ se jedná o nut-
nou ochranu pfiedev‰ím star‰ích ob-
ãanÛ, ktefií se nejãastûji stávají obûtí
neseriozního obchodníka, nebo pfií-
mo podvodníka.
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