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Příloha č. 1 – Dotazník 

DOTAZNÍK 

Dobrý den,  

jmenuji se Šárka Kozáková a studuji na VŠB- TU Ostrava Ekonomickou fakultu, obor 

Ekonomika a právo v podnikání. V dnešní době je čas pro některé z nás vzácností, přesto Vás 

žádám o max. 8 minut na vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad k praktické 

části mé bakalářské práce. Ta bude na téma „Nekalé obchodní praktiky a spotřebitel v České 

republice“. Tato problematika se objevuje v naší legislativě teprve od roku 2008. Cílem 

dotazníku je zjištění úrovně vědomostí českých spotřebitelů o nekalých obchodních 

praktikách a možnostech obrany proti nim.  

Pokud jste se rozhodli trochu svého času mi věnovat a dotazník vyplnit, mockrát Vám předem 

děkuji. 

Povědomí českých spotřebitelů o nekalých obchodních praktikách 

1. Slyšeli jste někdy pojem nekalé obchodní praktiky? 

a) ano 

b) ne 

2. Co si pod tímto pojmem představujete? Praktiky, které ….. 

a) ovlivní obchodní rozhodnutí spotřebitele pomocí nepoctivosti 

b) využívají agresivity při prodeji zboží a služeb  

c) oklamou spotřebitele při nákupu zboží a služeb 

d) …..……………………………………… 

3. Jakou újmu může nekalá obchodní praktika způsobit spotřebiteli, aby se dle 

vašeho názoru považovala za nekalou? 

a) psychickou 

b) ekonomickou 

c) psychickou i ekonomickou 

4. Ve kterém zákoně jsou nekalé obchodní praktiky upraveny? 

a) občanský zákoník 

b) obchodní zákoník 



c) zákon na ochranu spotřebitele 

d) jiný zákon …………………………………. 

5. Jaký je ústřední orgán na úseku ochrany spotřebitele v České republice? 

a) Ministerstvo financí 

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu 

c) Ministerstvo vnitra 

6. Který oborový orgán provádí dohled nad dodržováním nekalých obchodních 

praktik? 

a) ČOI (Česká obchodní inspekce) 

b) živnostenské úřady 

c) ČOI, Česká národní banka, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a další 

inspekce dohlížející na specializované obory 

7. Znáte některé z následujících občanských sdružení na ochranu spotřebitele? 

a) Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) 

b) Občanské sdružení spotřebitelů TEST 

c) Asociace občanských prodejen 

d) Sdružení českých spotřebitelů 

e) jiné  …..…………………………………………………… 

8. Využili jste někdy služeb některého z uvedených občanských sdružení? 

a) ano 

b) ne 

Umíte rozeznat na následujících praktických příkladech, zda se jedná o nekalou obchodní 

praktiku? 

9. Neuvedení konečné ceny zájezdů cestovních kanceláří a agentur.  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 



10. Na internetu uvidíte nabídku „ Pouze dnes 2 kusy povlečení za cenu 1“. Zboží si 

objednáte. Později zjistíte, že daná nabídka se na webové stránce vyskytuje 

každý den už přes měsíc. 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

11. V letáku supermarketu naleznete zboží v akci s označením do vyprodání zásob, 

proto se rozhodnete jít do obchodu a dané zboží si pořídit. Zboží je však dočasně 

vyprodáno. 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

12. Prodejce mobilních služeb se domáhá návštěvy k Vám domů i přes Váš výslovný 

zákaz. 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

13. Při nákupu nad 3 000 Kč ve velkoobchodních sítích Makro obdržíte zdarma 

láhev šampaňského zdarma. 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

14. Na Vaši emailovou schránku přijde opakované nevyžádané reklamní sdělení na 

nákup matrací. 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

15. Do schránky dostanete leták s akční nabídkou elektrospotřebičů. Avšak nejsou 

zde uvedeny ceny před akcí. Nemáte tak možnost srovnání. 

a) ano 



b) ne 

c) nevím 

16. Zaznamenali jste v posledních letech kauzu týkající se nekalých obchodních 

praktik? 

a) kauza ČSOB a Česká spořitelna 

b) předváděcí akce Best4Home 

c) nabízení produktů NaturaMed Pharmaceuticals 

d) podomní prodejci elektřiny a plynu 

e) jiná 

f) o žádné jsem v poslední době neslyšel/a 

g) nezajímám se 

17. Pokud byste se setkali s nekalou obchodní praktikou, bránili byste se? 

a) ano 

b) ne  

c) nevím 

18. Kde si myslíte, že se nekalé obchodní praktiky nejčastěji objevují? 

a) na předváděcích akcích 

b) ve výprodejích v supermarketech a hypermarketech 

c) při internetovém nakupování 

d) u cestovních kanceláří 

e) ve službách 

d) jinde …………………………………………………… 

Informace o Vás pro zpracování dotazníku: 

19. Pohlaví: 

a) muž 

b) žena 

20. Věk: 



a) do 18 let 

b) 19 – 26  

c) 27 – 35 

d) 36 – 55 

e) 56 a více 

21. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) základní 

b) střední s výučním listem 

c) střední s maturitou 

d) vysokoškolské 

22. Jsem: 

a) nezaměstnaný 

b) zaměstnaný 

c) podnikatel  

d) důchodce 

e) student 

23. Bydlím v: 

a) v Čechách 

b) na Moravě 

c) ve Slezsku 

24. Žiji: 

a) ve městě 

b) na vesnici 



Příloha č. 2 Kauzy posledních let 2008 – 2010 

První místo v kauzách posledních let, které respondenti zaznamenali, získali podomní 

prodejci elektřiny a plynu (36 %). Společnost ČEZ podala stížnost ke Státní energetické 

inspekci na nekalé obchodní praktiky alternativních distributorů elektřiny. ČEZ obvinil 3 

společnosti z nekalé soutěže a také klamavých praktik. Těmito společnostmi jsou Bohemia 

Energy, Bicorn a Centropol. Společnosti veškerá obvinění popírají. Zástupci těchto 

společností se dle ČEZu často vydávají za zaměstnance ČEZu a podávají jejich jménem 

nepravdivé informace. I další velký prodejce, společnost E.ON, se obrátil na Státní 

energetickou inspekci s obdobnou stížností. Tato společnost v nejbližší době plánuje pro 

oklamané klienty zřídit speciální telefonní linku. Před klamavými praktikami varuje 

spotřebitele i Energetický regulační úřad. Nejčastější formou klamavých praktik je 

poskytování mylných informací spotřebitelům o ukončení činnosti jejich současného 

dodavatele energie s úmyslem přetažení klienta a uzavření smlouvy s ním. Součástí těchto 

praktik je dále neinformování spotřebitele o skrytých poplatcích ani o časovém omezení 

poskytovaných slev a nátlak na rychlé rozhodnutí o podepsání smlouvy. Také zpravidla 

informují spotřebitele, že na základě plné moci provedou jeho odhlášení od předchozího 

dodavatele, ale neučiní tak. Důsledkem je vznik nedoplatku u předchozího dodavatele. Státní 

energetická inspekce dostává desítky stížností i od běžných občanů, avšak ve většině případů 

se jedná o problémy etiky a nedochází tak k porušení zákona o ochraně spotřebitele. I 

samotný ČEZ hodnotí přínos stížnosti a její medializace zejména z pohledu zvýšení povědomí 

spotřebitelů o těchto klamavých praktikách a zlepšování morálního prostředí distribuce 

energií. Nejčastěji oklamanými spotřebiteli se stávají lidé, o kterých se prodejci domnívají, že 

se dostatečně neseznámí se smlouvou, nemají na to dostatek času, znalostí a zkušeností.
1
 Na 

obdobné nekalé praktiky si stěžují i dodavatelé jiných energií, jmenovitě RWE, dodavatel 

zemního plynu. 

Druhou oblastí s nejčastěji užívanými nekalými praktikami se podle dotazníku stali 

předváděcí akce (14 %), které užívají jak klamavých, tak i agresivních praktik. 

Nejohroženějšími návštěvníky těchto akcí jsou zejména lidé důchodového věku. Společnost, 

na kterou bylo v minulých letech nejvíce upozorňováno, je Best 4 Home. Ta prodávala na 

svých předváděcích akcích předražené spotřebiče a nádobí za pomoci neexistujících výhod, 

                                                            
1 ŠÍMOVÁ, M. Vrazili botu do dveří, popsala žena praktiky obchodníků s elektřinou. Idnes.cz. [online]. 2010. [cit. 

2011-04-15]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/vrazili-botu-do-dveri-popsala-zena-praktiky-

obchodniku-s-elektrinou-1ig-/ekonomika.aspx?c=A100430_1377880_ekonomika_fih>. 



slev či soutěží a dokonce i psychického nátlaku. V této kauze se poškození klienti společnosti 

vrácení peněz zřejmě nikdy nedočkají, protože společnost sama na sebe 31. 8. 2010 podala 

návrh na konkurz a 2. 2. 2011 byla společnost vymazána z obchodního rejstříku. Fyzické 

osoby spojené s Best 4 Home stále podnikají a jedna z nich dokonce v oblasti předváděcích 

akcí. Dá se tedy očekávat další výskyt nekalých obchodních praktik spojených s touto osobou. 

Česká obchodní inspekce pravidelně navštěvuje podobné předváděcí akce a nekalé praktiky 

objevuje na více než polovině z nich.
2
 

9 % dotázaných se setkalo s nekalou praktikou při nabízení produktů od společnosti 

NaturaMed Pharmaceuticals, kterou se zabývala Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 

S touto firmou bylo v roce 2010 zahájeno správní řízení za klamavé a agresivní obchodní 

praktiky. Společnost nabízela pomocí letáků ukázkové balení doplňku stravy pouze za 

poštovné a balné. Lidé však mohli nabýt dojmu, že si objednávají pouze tento vzorek a 

k dalšímu odběru se nezavazují. Opak byl pravdou. Objednáním vzorku se objednatelé stali 

členy programu, který zahrnoval pravidelné měsíční zasílání dalšího balení za plnou cenu. 

Navíc tato balení byla zasílána přímo do poštovní schránky, tedy formou, která od spotřebitele 

nevyžadovala osobní převzetí. Spotřebitelé se následně bránili, že si žádné další balení 

neobjednali. V jiných případech jim další balení vůbec nebylo doručeno. Společnost přesto 

požadovala úhradu nebo požadovala, aby spotřebitelé poslali neobjednaná balení zpět. Na 

základě opatření uložených Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí společnost změnila 

svou letákovou propagaci, kde již srozumitelně a jednoznačně poskytovala informace pro 

objednání doplňků stravy. Avšak zatím neuskutečnila potřebné kroky k nápravě doručování, 

na převzetí zásilky do rukou spotřebitele. 
3
 

I kauzu ČSOB a České spořitelny zaznamenalo 8 % respondentů. Česká národní banka 

pokutovala Československou obchodní banku za porušení zákazu nekalých obchodních 

praktik v období od února 2008 do března 2010. Za dopuštění se klamavých obchodních 

praktik byla banka sankciována částkou 3 miliony Kč a zároveň jí byl sdělen zákaz 

v pokračování tohoto protiprávního jednání. A jakým způsobem banka spotřebitele klamala? 

ČSOB nabízela a propagovala bankovní služby přes Poštovní spořitelnu, která působila 

                                                            
2 VLK, ČTK. Příliš drahé hrnce: klienti Best 4 Home podle SOS zřejmě přijdou o peníze. Ihned.cz. [online]. 2010. 

[cit. 2011-04-15]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.ihned.cz/c1-45237200-prilis-drahe-hrnce-klienti-best-

4-home-podle-sos-zrejme-prijdou-o-penize>. 

3 SZPI ŠMÍDOVÁ, M. SZPI řešila případ obchodních praktik společnosti NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.. 

Usporim.cz. [online]. 2010. [cit. 2011-04-16].  Dostupný z WWW: <http://www.usporim.cz/szpi-resila-pripad-

obchodnich-praktik-spolecnosti-naturamed-pharmaceuticals-s-r-o-289.html>. 



dojmem samostatné banky, ale ve skutečnosti byla součástí ČSOB. Jednalo se tedy pořád o 

jednu a tutéž banku. ČSOB se bránila, že v rámci bankovních služeb působí na území České 

republiky pod dvěma značkami, které se zaměřují na odlišnou klientelu i nabídku produktů a 

služeb. Klienti jsou navíc informování o poskytovateli služeb. Tato informace je na 

formulářích, výpisech klientů i na webových stránkách banky. ČNB zdůvodňovala svůj postoj 

tím, že banka se dopustila hned několika klamavých obchodních praktik. Jednou takovou 

praktikou bylo úmyslné vyvolávání dojmu ve spotřebitelích, že pokud mají dva účty, jeden u 

Poštovní spořitelny a druhý u ČSOB, mají tyto vklady samostatně chráněny Fondem pojištění 

vkladů. Avšak skutečnost byla taková, že se jednalo o vklady jedné finanční instituce. V 

případě odškodnění spotřebitelů by se vklady na obou účtech sčítaly.
4
 

Stejná skupina respondentů, 8 %, nezaznamenala v posledních letech žádnou kauzu 

zabývající se nekalými obchodními praktikami. Přestože bylo a stále je hodně slyšet například 

o kauzách týkajících se přetáčení tachometrů při prodejích motorových vozidel. Mnozí 

občané si v této souvislosti stěžují na nečinnost ČOI. Do celé věci se vložila také zástupkyně 

veřejného ochránce práv Jitka Seitlová, která chce prosadit tvrdší pravidla pro činnost 

autobazarů. Protože pro kupující je jedním z rozhodujících údajů při koupi auta údaj o 

najetých kilometrech, který souvisí s opotřebením vozidla. Chce prosadit povinnost prodejce 

upozornit kupujícího na rozdíl údaje o najetých kilometrech a skutečně najetých kilometrech. 

Pokud by tak prodejce neučinil, dopustil by se jeho klamání v podobě podání nepravdivých 

informací o stavu vozidla, které by ho mohly uvést v omyl a přimět ho k rozhodnutí, které by 

jinak neučinil. ČOI přislíbila vylepšení kontrol. Podle odhadů se předpokládá, že v ČR jezdí 

minimálně 1 milion vozidel s přetočeným stavem tachometru. Jedná se o dlouhodobé klamání 

velké skupiny spotřebitelů, kterému státní správa nezvládá učinit přítrž. Ať zpřísněním 

dotčené legislativy nebo důsledným využíváním té stávající úpravy.
5
 

Poslední kauzu, kterou zmíním, se týká společnosti EF CZ, vystupující dříve pod 

názvem Eurofinancial. Ta byla v srpnu 2009 pokutována od ČNB částkou 0,5 milionu Kč a 

byla jí nařízena změna obchodního modelu. I poté, co společnost byla převzata pojišťovnou 

AXA se zakázané nekalé obchodní praktiky nepřestaly používat. Společnost se proti rozsudku 

                                                            
4 Měšec. ČSOB dostala pokutu, klamala spotřebitele Poštovní spořitelnou. [online]. 2010. [cit. 2011-04-17]. 

Dostupný z WWW: <http://www.mesec.cz/clanky/csob-dostala-pokutu-klamala-spotrebitele-postovni-

sporitelnou/>. 

5 ČT24. Seitlové se nelíbí přetočené tachometry v autobazarech. Ct24.cz. [online]. 2010. [cit. 2011-04-18]. 

Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz/doprava/95958-seitlove-se-nelibi-pretocene-tachometry-v-

autobazarech/video/1/>. 



ČNB ohradila a zvažovala odvolání až k Nejvyššímu správnímu soudu. Zakázané nekalé 

obchodní praktiky byly uplatňovány na mladých studentech, kteří byli využíváni ke 

zprostředkovatelské činnosti v oblasti pojišťovnictví. Dělo se tak bez jejich příslušné 

registrace včetně výběru vstupních poplatků a výplat provizí za získání nových 

zprostředkovatelů. Stížnosti na tuto společnost byly nesčetné a týkaly se zejména nekalých 

praktik pojišťovacích agentů. Ti používali k nalákání nových pracovníků manipulace, 

podávali jim klamavé informace a mnohdy docházelo až k psychickému nátlaku. Lidé 

poskytující zprostředkovatelskou činnost mohli využít různá finanční školení, levnější 

telefonování či konzultace se specialisty. Dále měli možnost získat provize za získání nových 

zákazníků. Poradenství mělo hodnotu 19 500 Kč, ovšem pokud si lidé zřídili drahé životní 

pojištění s úhradou v minimální hodnotě 850 Kč za měsíc, cena kompletního poradentství se 

snížila na 1 Kč. Ovšem hlavním zádrhelem bylo a je zrušení tohoto životního pojištění. To lze 

zrušit až po uplynutí 3 let, jinak by pojištěnec musel hradit plnou cenu poradenství. Jeden 

takto poškozený student podal na společnost EF CZ žalobu k soudu. V březnu 2010 soud 

rozhodl ve prospěch studenta, pro kterého se z „výhodné brigády“ stala noční můra. Nemusí 

platit přes 20 tisíc Kč, ke kterým se podepsáním smlouvy zavázal. Po tomto úspěchu byly 

oklamanými studenty k soudu podány další obdobné žaloby a i nadále lze očekávat jejich 

nárůst. Jedině aktivním postojem poškozených lze zabránit exekuci v případech, kdy odmítají 

zaplatit. Oklamaní klienti se proti EF CZ spojili a chystají obranu. Založili také skupinu na 

sociální síti Facebook, kde radí potencionálním novým klientům, jak v obdobných situacích 

postupovat a že je nejlépe se společnosti zcela stranit.
6
  

 

Zdroje:   
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6 ŠPAČKOVÁ, I. Student vyhrál proti Eurofinancialu, nemusí platit za „výhodnou brigádu“. Idnes.cz. [online]. 

2010. [cit. 2011-04-18]. Dostupný z WWW: <http://ekonomika.idnes.cz/student-vyhral-proti-eurofinancialu-

nemusi-platit-za-vyhodnou-brigadu-1ns-/ekonomika.aspx?c=A100308_113408_ekonomika_spi>. 


