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Pokud nakupujeme v mal˘ch
obchodech u drobn˘ch obchodní-
kÛ, tak máme nespornou v˘hodu
– kdyÏ nejsme spokojeni, tak sem
uÏ nepfiijdeme a pokud bude ne-
spokojen˘ch zákazníkÛ víc, zmizí
obchod z trhu velmi rychle.

JenÏe nejvût‰í ãást sv˘ch finan-
cí utratí zákazníci u velk˘ch ob-
chodníkÛ; v super a hyper marke-
tech rÛzn˘ch obchodních fietûzcÛ.
Zde se velmi ãasto setkáváme
s nekal˘mi obchodními praktika-
mi; mûli bychom vûdût, jak se jim
bránit. 

Co je nekalá obchodní praktika
urãuje Zákon o ochranû spotfiebi-
tele, § 4: „Obchodní praktika je
nekalá, je-li jednání podnikatele
vÛãi spotfiebiteli v rozporu s poÏa-
davky odborné péãe a je zpÛsobi-
lé podstatnû ovlivnit jeho rozho-
dování tak, Ïe mÛÏe uãinit ob-
chodní rozhodnutí, které by jinak
neuãinil..... Nekalé jsou zejména
klamavé a agresivní obchodní
praktiky.” Tolik paragrafy, pfiíkla-
dÛ z praxe je velmi mnoho, napfií-
klad:

2 BALENÍ EKOBRIKET
10 KG ZDARMA...
- více na str. 15

POLICISTÉ OBJASNILI
VLONI VÍCE P¤ÍPADÒ...

- více na str. 3

JUBILEJNÍ V¯STAVA
KAMÉLIÍ NA ZÁMKU...

- více na str. 13

NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY
aneb obchodní fietûzce versus zákazník

V dobách budování socializmu zcela jistû kulhalo heslo obchodníkÛ „ná‰ zákazník, ná‰ pán”. Mnoho druhÛ
nedostatkového zboÏí a nedostatek samotn˘ch prodavaãÛ (frází „nejsou lidi” se bûÏnû omlouvaly snad v‰echny
neduhy) – to v‰e vedlo k tomu, Ïe prodavaãÛm a odpovûdn˘m vedoucím se ãasto dûkovalo za to, Ïe nûco z pod
pultu „sehnali” a vÛbec prodali. Jak je tomu dnes, kdy je zboÏí nadbytek? Je skuteãnû zákazník pánem v ob-
chodech? Nebo je hfiíãkou cílené reklamy a ochotnû sype do pokladen obchodníkÛ své peníze, aniÏ by nakoupil
v potfiebné kvalitû to, co skuteãnû potfiebuje?

Nesprávné úãtování cen
Velmi ãast˘m prohfie‰kem je

rozpor mezi cenou zboÏí úãtova-
nou pokladnou a cenou, jakou by-
lo zboÏí oznaãeno v regále.
Omyl? Jistû, nikdo není neomyl-
n˘ a chybující jsme v‰ichni; pro-
blém je v‰ak v tom, Ïe v 90 %
tûchto „omylÛ” vám budou u po-
kladny úãtovat cenu vy‰‰í...

V kaÏdém pfiípadû máte nárok
na vrácení rozdílu, proto je
vhodné si jednotlivé poloÏky vy-
stavené úãtenky pfiekontrolovat
hned za pokladnou. MÛÏe se
stát, Ïe vám pokladní fiekne, Ïe
správná cena je uloÏena v po-
kladním systému a Ïe vám zboÏí
za niÏ‰í cenu, tedy tu, kterou by-
lo zboÏí oznaãeno v regále, ne-
mÛÏe prodat. KdyÏ nebudete
souhlasit, tak to nekupujte.
Omyl! Obchodník je povinen zá-

kazníkovi nabízené zboÏí prodat
(v pfiimûfieném, obvyklém mnoÏ-
ství) a souãasnû je „...pfii prodeji
spotfiebního zboÏí koneãnému
spotfiebiteli povinen oznaãit je
cenou platnou v okamÏiku na-
bídky...” (Zák. 526/1990 Sb., §
13) OkamÏikem nabídky je
v tomto pfiípadû vystavení zboÏí
v prodejním regále, resp. v pro-
dejní ãásti provozovny. Pokud
jste v právu a pokladní tuto sku-
teãnost odmítá akceptovat, je
vhodné poÏádat o pfiivolání ve-
doucího provozovny. Jestli ani

on nebude respekto-
vat va‰e právo, je
moÏno zaslat podnût
k pfie‰etfiení záleÏi-
tosti; tímto okruhem
pochybení obchod-
níkÛ se zab˘vá âes-
ká obchodní inspek-
ce. 
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