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Předmluva

PŘ E D ML U VA

Publikace přehlednou formou postihuje základní praktické aspekty i obecné souvislosti vybraných témat, která naplňují obsah pojmu „občanská gramotnost“ a stává se
tak průvodcem občana důležitými, ale málokdy přehlednými oblastmi našeho života.
Jde o oblasti finanční a obecněji základní ekonomické gramotnosti, ochrany spotřebitele, vlastnictví a podnikání.
Témata jsou volena tak, aby maximální možnou měrou - vzhledem k rozsahu, který
byl k dispozici - naplňovala potřeby prohloubení občanských i elementárních/základních profesních znalostí. Z toho důvodu zde nenajdete například nabídku aktuálních
finančních produktů, ale jejich přehled a orientaci ve světě financí na pozadí ekonomického fungování společnosti.
Vedle pokrytí konkrétních odborných témat je velký důraz položen na obecné dovednosti vyhledávání, zpracování a předávání informací a znalostí.
V zájmu zachování maximální aktuálnosti textu a zároveň maximální vzdělávací efektivnosti jsou čtenáři publikace na mnoha místech vyzýváni k tomu, aby obecné, v odborných pasážích popsané informace doplnili vlastní aktivitou (diskuzemi
ve skupinách, prací s internetem atd.).
Původně byla publikace vytvořena jako výukový materiál pro účastníky kurzu Finanční a ekonomické gramotnosti firmy RYCON Consulting s.r.o. v Hradci Králové. Vzhledem k zájmu, jaký tento netradičně pojatý text mezi účastníky kurzů a dalšími osobami vzbudil, dospěl autorský kolektiv k závěru nabídnout takto uspořádané informace
a znalosti i těm, kteří se těchto kurzů nemohli zúčastnit a vnímají pochopitelnou a praktickou potřebu být ve zmíněných oblastech našeho života dobře informováni.
Publikace zachovává původní metodický charakter - výklad je kombinován s různými
cvičeními a úkoly pro práci ve skupině nebo individuálně, s nácvikem předávání získaných a zpracovaných informací ostatním (přednášení/prezentační dovednosti, tvorba
dokumentů typu PPT). Tuto činnost je možné nahradit sdílením informací a komunikací
s vašimi spolupracovníky, rodinou nebo na sociálních sítích.
Věříme, že zde najdete řadu užitečných rad a doporučení, která Vám budou k užitku
v osobním i profesním životě.
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Úvod

Ú V OD

Ekonomika kolem nás se neustále rychle vyvíjí: objevují se nové typy zboží a služeb,
jiné se vytrácejí, roste význam médií, moderních informačních a komunikačních prostředků, sociálních sítí, zesiluje se proud informací, které se na každého z nás hrnou,
a na tento překotný vývoj samozřejmě reaguje častými změnami i právní rámec ekonomiky. Ze všech těchto důvodů se mění i ty ekonomické a finanční znalosti a dovednosti,
které potřebujeme, abychom uspěli na pracovním trhu nebo v našem podnikání.
Budeme se zde proto věnovat nejen konkrétním informacím v jednotlivých modulech,
ale i obecným dovednostem, jak potřebné informace v aktuálním znění vyhledávat na internetu a v elektronicky získaných dokumentech typu DOC a PDF.
Vyhledávání na internetu je možné pomocí tzv. vyhledávačů. Jde o speciální internetové stránky, na kterých zadáte klíčová slova, která mají úzký vztah k hledaným
informacím, načež vám vyhledávač zobrazí soupis internetových stránek, na kterých
se daná klíčová slova vyskytují. Některé vyhledávače jsou zaměřeny na konkrétní typy
hledání; mohou být zaměřeny např. na hledání těch internetových stránek, na kterých
se prodává vámi zadané zboží a na porovnání cen daného zboží na všech nalezených
stránkách. Celosvětově nejoblíbenějším vyhledávačem jsou stránky www.google.com.
V českém prostředí se často používá také www.seznam.cz.
Výsledkem hledání na internetu je určité množství stránek. Kolik stránek vyhledávač
najde, závisí do značné míry na tom, jak zadáte klíčová slova. Šance, že vyhledávač zobrazí právě ty stránky, které vás skutečně zajímají, je obvykle vyšší, pokud:
(a) zadáte více klíčových slov (např. pokud chceme informace o sazbě silniční
daně, je lepší do vyhledávacího řádku zadat např. slova silniční daň sazba, než jen
slovo sazba);
(b) zadáte nejobvyklejší klíčová slova (např. je lepší zadat slova silniční daň sazba formulář, než třeba slova kolik platit daň povinnost);
(c) zadáte vhodné slovo ve vhodném tvaru nebo skupinu slov v uvozovkách, takže vyhledávač bude hledat stránky obsahující přesně ten tvar slova nebo to sousloví,
které jste vepsali do uvozovek (např. po zadání slova „silniční“ včetně uvozovek, resp.
„silniční daň“ včetně uvozovek vyhledávač zobrazí jen ty stránky, které obsahují slovo
silniční přesně v tomto tvaru, resp. sousloví silniční daň přesně v tomto tvaru).
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Úvod
Na internetu se dnes většině myslitelných témat věnují spousty internetových stránek
a moderní vyhledávače tyto spousty stránek prohledávají bleskově, přitom však velmi
důkladně. Rozhodnutí o tom, která klíčová slova použít, a která slova nebo skupiny slov
a v jakém tvaru umístit do uvozovek, je proto zcela klíčové. Pokud toto rozhodnutí neuděláme uvážlivě, výsledky hledání můžou být pro nás nepoužitelné: vyhledávač může
nabídnout miliony stránek, přičemž jsou kdesi mezi nimi i ty stránky, které nás skutečně zajímají, nebo může naopak ohlásit, že žádnou stránku nenašel.
Namísto takovéhoto „slepého“ prohledávání celého internetu je možné danou informaci hledat v rámci konkrétních stránek encyklopedického rázu. V tomto směru je obecně
zdaleka nejpopulárnější adresa cs.wikipedia.org, případně anglická verze en.wikipedia.
org (obsahově bohatší s výjimkou informací z českého kontextu). Pokud hledáme informace konkrétně ekonomického nebo finančního rázu (a v češtině), můžeme zkusit
adresy jako finance.cz, finexpert.cz, mesec.cz, penize.cz apod.
Aby byl pro vás text přehlednější, užíváme v něm tyto symboly:
Obsah modulu:
Uvádí hlavní zaměření daného modulu, stručný obsah témat a nejčastěji používaná klíčová slova.

Motivace:
Zdůvodňuje, proč je dané téma nezbytné studovat, kde a jak se nejčastěji projeví nedostatek informací a znalostí této oblasti.
Úkol ve skupině:
Tento symbol určuje cvičení, ve kterých je vhodné pracovat s jinými lidmi, diskutovat, společně nalézt optimální řešení a to prezentovat
ostatním. Úkoly však můžete plnit i sami nebo se svými kolegy.
Úkol s internetem:
Těžiště vaší samostatné práce spočívá ve zvládnutí zásad správného
vyhledávání a zpracování informací na internetu.
Prostor pro vaše poznámky:
Zde si zapisujte své názory, náměty, či otázky, které chcete detailněji
prostudovat. Daným prostorem se nenechte omezovat!

Tajenka:
Pro zpestření jsme pro vás připravili i pár křížovek, skrývajících vybraná klíčová slova.
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Modul 3
I N S T I TU C E C E N OV É R E G ULACE V ČR
V ČR existuje okruh institucí, které mají oprávnění regulovat některé ceny (celkový
přehled podává např. Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává Seznam zboží s regulovanými cenami; tento výměr vyšel v Cenovém věstníku MF
1/2010):
- Ministerstvo financí ČR (nebo jím pověřené instituce - například u cigaret je
to Celní úřad Kolín) v Cenovém věstníku,
- Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví,
- Energetický regulační úřad v Energetickém regulačním věstníku,
- Český telekomunikační úřad v poštovním věstníku,
- kraje formou nařízení,
- obce formou nařízení.
Podle informací MFČR z ledna 2010 tyto instituce regulovaly aspoň částečně ceny
mimo jiné následujících druhů zboží a služeb:
Ministerstvo financí:
- mléčné výrobky pro žáky,
- voda povrchová,
- voda pitná a odpadní odvedená,
- doprava osobní železniční vnitrostátní, veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová,
- sběr, přeprava, třídění a odstraňování komunálního odpadu,
- povinné technické prohlídky silničních vozidel,
- výkony stanic měření emisí,
- vnitrostátní poštovní služby.
Celní úřad Kolín
- cigarety.
Ministerstvo zdravotnictví
- zdravotní výkony,
- stomatologické výrobky,
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Státní úřad pro kontrolu léčiv
		

- léčivé přípravky,

		

- potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Energetický regulační úřad
		

- elektrická energie,

		

- zemní plyn,

		

- tepelná energie.

Český telekomunikační úřad
		

- služby elektronických komunikací.

Kraje a obce
		

- nucené odtahy vozidel,

		
- přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidel (zákon o Polici ČR a zákon o obecní policii),
- městská hromadná doprava,
- taxislužba na území obce,
- služby parkovišť,
- pohřební služby,
- služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného
pohřebiště.
Státní instituce mají ovšem nepřímý vliv i na celkovou výši neregulovaných cen - například prostřednictvím stanovování sazeb nepřímých daní (DPH, spotřební daně).

Příklady cenové regulace
U jednotlivých výše uvedených institucí zjistěte na internetu (například www.gov.cz)
v příslušné legislativě konkrétní příklady, jak je regulace ceny některého zboží
nebo služby formulována.
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Cenová regulace ve vašem oboru
Pokud hraje některý druh zboží nebo služby s regulovanou cenou významnou roli
ve vašem zaměstnání, podnikání nebo osobním životě, popište ostatním účastníkům, jaké má tato cenová regulace pro vás příznivé nebo nepříznivé důsledky.

P R O S T O R P R O VA Š E P O Z N Á M K Y

Významným nástrojem státu je … .... vybraného zboží a služeb.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Cenné papíry 2. Vězeňská místnost 3. Tác 4. Těžký kov 5. Část ženského svatebního šatu 6. Domácí zvíře 7. Krkonošský národní park – zkratka 8. Slavnostní
společenská akce 9. Značka motorového oleje 10. Největší česká ryba 11. Část
města 12. Plátěný přístřešek 13. Kyselá přísada do jídel 14. Jméno zpěvačky
Vondráčkové
Správnost vyluštění tajenky křížovky si můžete ověřit na straně 119.
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O C H R A N A T R Ž N Í S O U T Ě ŽE
Ekonomická teorie dokazuje, že výsledky, ke kterým vede svobodná tržní směna, jsou
v jistém smyslu pro celou ekonomiku efektivní - zejména v případě, že na straně
poptávky i nabídky vystupuje na trhu řada účastníků, kteří se spolu nedomlouvají
na společném postupu a kteří mají všechny potřebné informace. Takovému trhu říkáme
dokonalá konkurence.
V praxi se ale velice často setkáváme
s trhy, které mají k tomuto učebnicovému
ideálu daleko. Například na trhu s operačními systémy pro počítače má firma
Microsoft na straně nabídky dominantní
postavení. Na mezinárodním trhu s ropou má dominantní postavení Organizace
států vyvážejících ropu (OPEC): jde sice
o seskupení řady států, tedy o více než
jednoho účastníka na straně nabídky, nicméně členové této organizace jednají často
po vzájemné dohodě, takže se chovají v podstatě jako jeden velký, dominantní účastník.
Ekonomové takové uspořádání, kdy se více soutěžitelů dohodne na společném postupu,
označují jako kartel.
Každý dominantní hráč nebo kartel má samozřejmě snahu maximalizovat zisk tím,
že bude svého postavení využívat (zneužívat) v neprospěch svých zákazníků na straně
poptávky.
Ve většině civilizovaných zemí jsou proto zřízeny státní úřady, které dohlížejí na to,
aby na žádném vnitrostátním trhu žádný hráč dominantní postavení nezískal, nebo aby
ho nezneužíval, a také aby nevznikaly kartely.
V českém prostředí má ochranu ekonomiky před dominantními hráči a kartely
na starosti především Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který pracuje
především na základě zákona o ochraně hospodářské soutěže (zákon č. 143/2001 Sb.).
Podle tohoto zákona jsou zakázány dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení
a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem
je narušení hospodářské soutěže. Zákon výslovně zakazuje například dohody, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže proto, že obsahují ujednání
- o přímém nebo nepřímém určení cen,
- o omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic,
- o rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů,
- o tom, že účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolu
pracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody.
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Dominantní postavení soutěžitele nebo společně více soutěžitelů zákon definuje tak,
že jde o tržní sílu, která umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. ÚOHS má tržní sílu posuzovat podle zjištěného objemu
dodávek nebo nákupu na trhu daného zboží (tržní podíl) dosaženého soutěžitelem nebo
soutěžiteli se společnou dominancí a podle dalších ukazatelů (zejména hospodářská
a finanční síla soutěžitelů, právní nebo jiné překážky vstupu na trh pro další soutěžitele,
velikosti tržních podílů nejbližších konkurentů apod.).
Přitom platí, že nebude-li pomocí zmíněných ukazatelů prokázán opak, má se za to,
že dominantní postavení nezaujímá soutěžitel nebo soutěžitelé se společnou dominancí,
kteří ve zkoumaném období dosáhli na trhu menší než 40% tržní podíl.
Zákon o ochraně hospodářské soutěže zakazuje zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů, přičemž jako příklady tohoto zneužívání výslovně uvádí:
- vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu,
- vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana
odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí,
- uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči
jednotlivým účastníkům trhu,
- zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor spotřebitelů,
- dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo
může mít za následek narušení hospodářské soutěže,
- odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup
k vlastním přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní; totéž přiměřeně platí pro odmítnutí přístupu jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu k využití duševního vlastnictví nebo přístupu k sítím, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní, pokud
je takové využití nezbytné pro účast v hospodářské soutěži na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé nebo na jiném trhu.
P R O S T O R P R O VA Š E P O Z N Á M K Y
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Z ÁK O N N Ý R Á ME C O C H R ANY SPOTŘEBITELE V ČR - 1. ČÁST
Oblast ochrany spotřebitele upravuje zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele. Podle tohoto zákona má prodávající celou řadu povinností, jako například:
- umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů o hmotnosti,
míře nebo množství prodávaného zboží,
- prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými
předpisy (zejm. zákon č. 526/1990 Sb., o cenách),
- při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti celkovou částku zaokrouhlovat vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu,
- nediskriminovat spotřebitele,
- neprodávat výrobky zaměnitelné s potravinami,
- spotřebitele řádně a v českém jazyce ústně nebo písemně informovat (nad rámec zřejmých nebo obecně známých skutečností) o vlastnostech prodávaných výrobků
nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím
s poskytovanou službou; jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob
a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy
v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné; těchto povinností se nemůže
prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace
neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel,
- při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, na tyto skutečnosti spotřebitele
předem zřetelně upozornit a takové výrobky prodávat odděleně od ostatních výrobků,
- při ukončení činnosti v provozovně informovat živnostenský úřad o tom, kde lze
vypořádat případné závazky,
- vyžaduje-li to povaha výrobků, prodávat výrobky v hygienicky nezávadných
obalech nebo je do takových obalů při prodeji zabalit, při samoobslužném prodeji spotřebiteli poskytnout vhodný obalový materiál,
- nepoužívat nekalé obchodní praktiky, tj. obchodní praktiky klamavé nebo agresivní.
Obchodní praktika je klamavá mimo jiné tehdy,
a) je-li při ní užit nepravdivý údaj,
b) je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl
vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit,
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c) opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se považuje též uvedení
důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem, nebo
d) vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo
jejich uvádění na trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky
jiného podnikatele,
e) není-li dodržen závazek obsažený v kodexu chování, k jehož dodržování se
podnikatel zavázal, jde-li o jednoznačný závazek, který lze ověřit, a podnikatel v obchodní praktice uvádí, že je vázán kodexem.
Za klamavou obchodní praktiku se dále považuje mj. případ, kdy podnikatel:
- nabízí nebo prodává výrobky nebo
služby porušující některá práva duševního vlastnictví,
- prohlašuje, že jemu, jeho výrobku
nebo jím poskytované službě bylo uděleno schválení, potvrzení nebo povolení, ačkoli tomu tak není,
- používá vábivou reklamu (viz
výše),
- nepravdivě uvádí, že výrobek
nebo služba budou nabízen pouze po
omezenou dobu nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele
k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí,
- uvádí jako přednost své nabídky práva, která vyplývají spotřebiteli přímo
ze zákona,
- uvádí nesprávné údaje o povaze a míře rizika pro osobní bezpečnost spotřebitele nebo jeho rodiny, pokud si jeho výrobek nekoupí nebo nevyužije jím nabízenou
službu,
- propaguje výrobek způsobem, který u spotřebitele může vyvolat dojem, že byl
vyroben určitým výrobcem, ačkoliv tomu tak není,
- vytvoří, provozuje nebo propaguje program, ve kterém odměna pro spotřebitele
závisí především na získání dalších spotřebitelů do programu, nikoli na prodeji nebo
spotřebě výrobku (pyramidový program),
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- učiní nepravdivé prohlášení, že zamýšlí ukončit svoji činnost nebo že přemísťuje provozovnu,
- prohlašuje, že jím nabízené nebo prodávané výrobky nebo služby usnadní výhru ve hrách založených na náhodě,
- nepravdivě prohlašuje, že výrobek nebo poskytnutá služba může vyléčit nemoc,
zdravotní poruchu nebo postižení,
- poskytuje nesprávné informace o tržních podmínkách nebo o možnosti opatřit
si výrobek nebo službu, aby tak přiměl spotřebitele koupit si tento výrobek nebo nabízenou službu za méně výhodných podmínek, než jsou běžné tržní podmínky,
- nabízí výrobky nebo služby prostřednictvím soutěže o ceny, aniž by byly ceny
uděleny nebo aniž by ceny odpovídaly původní nabídce nebo byla udělena odpovídající
náhrada,
- uvádí u výrobku nebo služby slova „gratis“, „zdarma“, „bezplatně“ nebo slova
podobného významu, pokud spotřebitel musí za výrobek nebo službu vynaložit jakékoli
náklady, s výjimkou nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku, s převzetím
výrobku nebo služby nebo jejich doručením,
- přiloží k propagačnímu materiálu výzvu k provedení platby s cílem vyvolat
u spotřebitele dojem, že si nabízený výrobek nebo službu již objednal, ačkoli tomu tak
není,
- vyvolává dojem nebo nepravdivě uvádí, že nejedná v rámci své podnikatelské
činnosti nebo se prezentuje jako spotřebitel.
Obchodní praktika je agresivní, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem svým
obtěžováním, donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně
zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele. Při posuzování, zda je obchodní
praktika agresivní, se přihlíží zejména k těmto okolnostem:
a) načasování, místo a doba trvání obchodní praktiky,
b) způsob jednání, jeho výhružnost a urážlivost,
c) vědomé využití nepříznivé situace spotřebitele,
d) nepřiměřené překážky pro uplatnění práv spotřebitele, nebo
e) hrozba protiprávním jednáním.
Jako příklady agresivních obchodních praktik uvádí zákon případy, kdy podnikatel:
- vytváří dojem, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu nebo místo, kde je
nabízen nebo prodáván výrobek nebo poskytována služba, bez uzavření smlouvy,
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- osobně navštíví spotřebitele v jeho bydlišti, ačkoli ho spotřebitel vyzval, aby
jeho bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků
způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy,
- opakovaně činí spotřebiteli nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, faxu,
elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku, s výjimkou vymáhání
splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními
předpisy,
- požaduje na spotřebiteli, aby při uplatňování práva vyplývajícího z pojistné
smlouvy předložil doklady, které nelze při posuzování oprávněnosti nároku pokládat
za důvodné nebo neodpovídá na korespondenci, aby odradil spotřebitele od uplatnění
práv vyplývajících ze smlouvy,
- prostřednictvím reklamy přímo nabádá děti, aby si nabízené výrobky nebo
služby koupily nebo aby k jejich koupi přesvědčily dospělou osobu,
- požaduje na spotřebiteli okamžitou nebo odloženou platbu za výrobky nebo
služby, které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel neobjednal nebo požaduje vrácení
či uschování nevyžádaných výrobků, nejedná-li se o náhradní dodávku podle předem
uzavřené smlouvy,
- prohlašuje, že pokud si spotřebitel výrobek nebo službu nekoupí, ohrozí tím
jeho podnikání, pracovní místo nebo existenci, nebo
- vytváří klamný dojem, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, pokud bude jednat
určitým způsobem, ačkoli ve skutečnosti žádná taková výhra nebo výhoda neexistuje
nebo pro získání výhry nebo výhody musí spotřebitel vynaložit finanční prostředky nebo
jiné výdaje.
P R O S T O R P R O VA Š E P O Z N Á M K Y
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Kritický pohled na zákon na ochranu spotřebitele
Zamyslete se, zda všechna uvedená ustanovení zákona na ochranu spotřebitele
považujete za vhodná.
Neklade zákon příliš velkou odpovědnost za „rozumnost“ dané transakce z hlediska
spotřebitele na jednu smluvní stranu?
Nevedou některá ustanovení k tomu, že spotřebitelé přestanou být ostražití? Má
orgán dozoru nad dodržováním tohoto zákona vůbec šanci věrohodně ověřit, že
v daném případě podnikatel dodržel všechna ustanovení? Neměl by na „rozumnost“ transakce z hlediska spotřebitele dohlížet především samotný spotřebitel?

Reálné příklady klamavých a agresívních praktik
Ve své vlastní osobní zkušenosti nebo na internetu najděte a ostatním
popište konkrétní příklady reálných situací, kdy prodávající použili
(a) klamavou obchodní praktiku,
(b) agresivní obchodní praktiku.

P R O S T O R P R O VA Š E P O Z N Á M K Y
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Z ÁK O N N Ý R Á ME C O C H R ANY SPOTŘEBITELE V ČR - 2. ČÁST
Zákon o ochraně spotřebitele stanoví, že vratné zálohované obaly, v nichž se prodávají
výrobky, musí být v provozovně, kde se výrobky v takových obalech prodávají, vykupovány po celou provozní dobu. Výkup vratných zálohovaných obalů nelze vázat na
nákup zboží. Množství vykupovaných vratných zálohovaných obalů nesmí být omezeno.
S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určen jiný podnikatel, je prodávající
povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné
s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně
i v sídle nebo místě podnikání. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen
pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být
vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace,
pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty
má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Instituce pověřené ochranou spotřebitele

V zákoně o ochraně spotřebitele zjistěte, které instituce jsou pověřeny dozorem nad
dodržováním tohoto zákona v různých segmentech spotřebitelského trhu.
Rozdělte se do skupin tak, aby se každá skupina mohla zaměřit na jednu z těchto
institucí. Každá skupina se pak na internetových stránkách dané instituce pokusí
získat základní informace o činnosti dané instituce v oblasti ochrany spotřebitele
(počty řešených kauz, některé zajímavější kauzy apod.).
Ze zjištěných informací každá skupina vytvoří a ostatním přednese cca 15minutovou powerpointovou prezentaci.

P R O S T O R P R O VA Š E P O Z N Á M K Y
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Z ÁK O N N Ý R Á ME C O C H R ANY SPOTŘEBITELE V ČR - 3. ČÁST
Délku záruční doby stanovuje občanský zákoník u spotřebního zboží na 24 měsíců
(zákoník hovoří o době od převzetí spotřebního zboží, po kterou je kupující oprávněn
„uplatnit právo z vady“, která se vyskytne u tohoto zboží). Je-li na prodávané věci, na
jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními
předpisy (např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, resp.
na tento zákon navazující prováděcí vyhláška) uvedena doba, po kterou lze věc použít,
použijí se ustanovení o „záruce za jakost“ - tedy zejména pravidlo, že z uvedených dob
platí doba nejdelší a že věc bude způsobilá
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti po danou dobu (ne
nutně déle).
Ustanovení občanského zákoníku ohledně záruční doby se však nevztahují na případy, kdy dané zboží kupuje firma (tedy nikoli fyzická osoba - nepodnikatel); v těchto
případech je příslušnou normou obchodní
zákoník, který žádnou minimální záruční dobu neuvádí. Tato doba je tedy zcela
na dohodě obou firem v rámci smlouvy.

Označování „záruční doby“ u potravin
Na internetu (například na adrese www.gov.cz) najděte vyhlášku Ministerstva zemědělství č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků.
Zjistěte v ní, jaká stanovuje pravidla pro označování potravin datem minimální
trvanlivosti a datem použitelnosti potravin.

Z ÁK O N N Ý R Á ME C O C H R ANY SPOTŘEBITELE V ČR - 4. ČÁST
Reklamace (uplatnění práva z vady) není podle občanského zákoníku možná u věci
prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ba ani u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.
Reklamace je naopak možná v případě, že věc má takovou vadu, že ztratí vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, případně vada způsobuje, že se věc už
nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto
druhu obvykle používá. V rámci reklamace může kupující požadovat i dodání nové věci
bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká
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pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné,
může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména
lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo
pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na
výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující
má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc
bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná
nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné
obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci
věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však
v dokladech k věci uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího
nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je
určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
P R O S T O R P R O VA Š E P O Z N Á M K Y
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Nekalé obchodní praktiky by měl postihovat ……… .
1. Vojenský povel
2. Komunistický deník
3. Potřeba dřevorubce
4. Vysoký kopec
5. Vzácné černé dřevo
6. Jednotka chůze
7. Velká hromada slámy nebo sena
8. Jeden z žaludků krávy
9. Přístroj na měření atmosférického
tlaku
10. Nejvýše postavený čert
11. Usušená tráva
12. Jeden z jarních měsíců roku
13. Obilovina
14. Obrovská díra do země
15. Lidový oděv
16. Značka nákladních aut
17. Jedlá houba
18. Nejvzácnější tekutina
19. Vzácné kožešinové zvíře
20. Potřeba švadleny
21. Ubytovna u silnice
22. Mládě krávy
23. Holé místo na hlavě
24. Zbytek po pokáceném stromu
Správnost vyluštění tajenky křížovky si můžete ověřit na straně 119.
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