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1. TISKOVÁ ZPRÁVA  

a) Téma: Praktiky na předváděcích akcích 

První říjnová tisková zpráva Advokátní kanceláře HJF se zaměřila na aktuální téma o nekalých 
praktikách na předváděcích akcích pro seniory. Pan Jiří Hartmann v roli odborníka ve zprávě 
upozornil na časté triky prodejců, vypíchl důvody vysokého zadlužení seniorů a poskytl rady, jak 
rizikovým situacím předejít. Na závěr zprávy také zmínil související nový návrh novely zákona o 
ochraně spotřebitele. Tisková zpráva byla distribuována 8. října 2013 mainstreamovým médiím, 
tištěným i elektronickým, a zpravodajským portálům. 

Až 80 procent předváděcích akcí je nezákonných. Senioři se kvůli 
nim zadlužují. Letos může exekuci čelit až sto tisíc z nich 

PRAHA, 8. října 2013 – Manipulace, psychologický nátlak, výhrůžky – to jsou běžné praktiky 
prodejců na předváděcích akcích. Jejich cílovou skupinou jsou senioři, ti často přímo na místě 
uzavřou nevýhodné smlouvy.  

Česká obchodní inspekce udělila organizátorům předváděcích akcí jen v prvním pololetí tohoto 
roku pokuty ve výši 11,2 milionu korun. Inspektoři zkontrolovali 218 akcí a na 80 procentech 
z nich porušovali prodejci zákon. Ani vysoké pokuty však podvodníky od nekalých obchodních 
praktik neodrazují a v klamání seniorů pokračují dál. „Nejsnadnější radou, jak se před prodejci 
bránit, je na akce takového typu vůbec nejezdit. Senioři ale často podlehnou lákavé nabídce, 
doprovodným akcím a vidině výhodného nákupu. Pokud už se senior rozhodne zúčastnit se 
předváděcí akce, existuje několik indicií, jak poznat seriózního prodejce. Ten by měl 
informovat spotřebitele o všech jeho právech, zejména o právu od smlouvy odstoupit, 
upozornit na délku lhůty pro odstoupení a na zákaz přijetí záloh, jiných plnění nebo jejich 
zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení,“ uvedl Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, 
Jelínek, Fráňa a partneři. 

Předváděcí akce mají velký vliv na zadluženost seniorů, kteří si kvůli nákupu zboží často berou 
půjčky, které následně nemohou splácet. Jen v prvním pololetí tohoto roku čelilo exekuci na 
důchod 68 125 lidí, kterým exekutoři strhli z jejich důchodů 692 milionů korun. Podle 
odborníků na dluhové poradenství může být koncem tohoto roku zadlužených seniorů kolem 
sta tisíc. „Za zadlužení seniorů mohou nejčastěji půjčky, které si senioři berou ve snaze pomoci 
svým příbuzným. Dalším důvodem zadlužení seniorů jsou právě předváděcí akce. Není 
výjimkou, že podvodníci nabízejí nevýhodné půjčky přímo v místě prodeje. Senioři smlouvy 
často podepisují pod nátlakem,“ upozornil Jiří Hartmann. 

Pomůže seniorům zákon? Vláda 14. srpna tohoto roku schválila návrh novely zákona o 
ochraně spotřebitele. „Cílem předkládané právní úpravy je především zamezení nekalým 
obchodním praktikám používaných podnikateli, kteří zneužívají objektivní slabosti určité 
skupiny obyvatel, zejména seniorů, a současně poškozují poctivé a seriózní podnikatele v oblasti 
přímého prodeje. Česká obchodní inspekce by měla získat informace o tom, kdy a kde se 
předváděcí akce koná a co je předmětem nabídky. Na základě této informace bude mít 
možnost zkontrolovat řádný průběh akce,“ vysvětlil Jiří Hartmann. „Novela zákona mimo jiné 



 

stanovuje povinnost určit obsah pozvání na akci. Návrh novely zákona zatím schválila pouze 
vláda, takže konečná podoba zákona může být nakonec odlišná od dosud navržené úpravy,“ 
doplnil Jiří Hartmann. 

Výplata důchodů s exekuční srážkou (ČSSZ) 

2008 2009 2010 2011 2012 ½ 2013 

40 710 46 121 51 184 60 874 67 614 68 125 

  

b) Téma: Výměna pneumatik z letních na zimní 

Druhá říjnová tisková zpráva Advokátní kanceláře HJF upozornila na aktuální starost řidičů – 
výměnu pneumatik. Pan Jiří Hartmann ve zprávě uvedl zkušenosti s poslušností motoristů 
v minulém roce a předeslal možné problémy, které řidiče čekají, pokud přezutí svého vozidla 
opět opominou. Tisková zpráva byla distribuována 24. října 2013 mainstreamovým a 
lifestylovým médiím, zpravodajským serverům a novinářům se specializací na auto-moto. 

Výměna pneumatik: loni přezula jen polovina řidičů – hazardéři 
riskují pokuty i problémy s pojišťovnou 

PRAHA, 24. října 2013 – Začátek listopadu je tradičně ve znamení výměny pneumatik. Zákon 
ukládá používat zimní pneumatiky až do konce března, je-li na silnicích souvislá vrstva sněhu, 
led či námraza, nebo v případě, kdy je možné předpokládat změnu počasí v době provozu 
vozidla. Řada pojmů uvedených v zákoně stále vyvolává u řidičů pochybnosti. Sníh a náledí ale 
nejsou jediným důvodem, proč pneumatiky vyměnit. 

„Podle zkušeností z loňského roku, kdy svůj vůz opatřilo zimními pneumatikami pouze 55 
procent řidičů, lze i letos očekávat, že povinnost vyměnit letní pneumatiky za zimní nedodrží 
zhruba polovina řidičů. Ti riskují nejen pokuty a problémy s pojistným plněním u pojišťoven 
ale i vyšší riziko dopravní nehody,“ uvedl Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, 
Jelínek, Fráňa a partneři.  

Řidiči nejenže nerespektují zákon, ale neřídí se ani zhoršenými klimatickými podmínkami. Při 
teplotách kolem sedmi stupňů Celsia je vhodné přezout na zimní pneumatiky. Směs letních 
pneumatik totiž není pro nízké teploty určena, začíná tuhnout, a pneumatiky pak ztrácejí 
důležité jízdní vlastnosti. Při nízkých teplotách se na letních pneumatikách znatelně prodlužuje 
brzdná dráha vozidla. Delší může být i o několik desítek metrů. „V případě, že řidič nemá na 
svém voze zimní pneumatiky a dojde k prudké změně počasí, lze v zájmu bezpečnosti silničního 
provozu a v zájmu předcházení nepříjemnostem s policií doporučit s takovým vozidlem 
nejezdit,“ doporučil Jiří Hartmann. 

Novela zákona o silničním provozu z roku 2012 stále trpí několika nedostatky. „Řada pojmů 
uvedených v zákoně stále vyvolává u řidičů pochybnosti. Například pojem souvislé vrstvy 
sněhu není stále přesně definován. Další podmínkou, z níž řidiči motorového vozidla plyne 
povinnost mít zimní pneumatiky, jsou předpokládané povětrnostní podmínky, což je další 



 

ustanovení silničního zákona, u kterého zákonodárce nevyužil možnost zpřesnit tento neurčitý 
právní pojem,“ řekl Jiří Hartmann. 

V případě, že počasí použití zimních pneumatik vyžaduje a řidič navzdory tomu tuto povinnost 
nedodrží, hrozí mu pokuta od 1500 do 2500 korun. Zákon tento přestupek nespojuje s 
odpočtem bodů v bodovém systému. „Významnou sankcí však může být pro řidiče krácení 
pojistného. Pokud řidič povinnost výměny pneumatik poruší, může dojít ke krácení pojistného 
ze strany pojišťoven, neboť se jedná o porušení důležité povinnosti ze strany řidiče,“ upozornil 
Jiří Hartmann.  

Jaké pneumatiky jsou bezpečné 

Časopis dTest otestoval 32 sad zimních pneumatik o rozměrech 185/60 R15 a 225/45 R17 v 
náročných podmínkách horského terénu. V obou kategoriích získaly celkově nejlepší hodnocení 
pneumatiky Continental ContiWinterContact TS850. Na druhém místě se mezi většími 
pneumatikami umístila sada Dunlop Winterresponse 2, mezi menšími pak Bridgestone Blizzak 
LM-32 S. 

V testu se našly i pneumatiky, jejichž bezpečnost je přinejmenším diskutabilní. Odborníci v 
žádném případě nedoporučují sedmnáctipalcové pneumatiky Sailun Ice Blazer WSL-2, které 
měly nejhorší přilnavost na mokrém povrchu a při zkouškách zcela propadly. Mezi 
patnáctipalcovými modely zklamaly pneumatiky Marangoni 4 Winter E+ s nejdelší brzdnou 
dráhou a zcela nevyhovujícími jízdními vlastnostmi na mokrém povrchu.



 

2. MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ 

 
2.1. Publicita v tisku  
 
Pražský deník, 9. 10. 2013 
 

 
 

Článek uveřejnily všechny regionální mutace Deníků VLP: 
 
Region| Severní Čechy 
Publikováno| Ústecký deník; Zpravodajství; 13 
Publikováno| Děčínský deník; Zpravodajství; 13 
Publikováno| Chomutovský deník; Zpravodajství; 13 
Publikováno| Litoměřický deník; Zpravodajství; 13 
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Zpravodajství; 13 
Publikováno| Mostecký deník; Zpravodajství; 13 
Publikováno| Teplický deník; Zpravodajství; 13 
Publikováno| Liberecký deník; Zpravodajství; 13 
Publikováno| Jablonecký deník; Zpravodajství; 13 
Publikováno| Českolipský deník; Zpravodajství; 13 
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Pražský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Boleslavský deník; Zpravodajství; 15 



 

Publikováno| Benešovský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Kladenský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Berounský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Kolínský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Kutnohorský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Mělnický deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Nymburský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Příbramský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Rakovnický deník; Zpravodajství; 15 
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Domažlický deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Chebský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Karlovarský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Klatovský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Rokycanský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Sokolovský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Tachovský deník; Zpravodajství; 15 
Region| Střední Morava 
Publikováno| Olomoucký deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Prostějovský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Zlínský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Valašský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Slovácký deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Kroměřížský deník; Zpravodajství; 15 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Havířovský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Karvinský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Novojičínský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zpravodajství; 15 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Hradecký deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Krkonošský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Chrudimský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Jičínský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Náchodský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Svitavský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Orlický deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Rychnovský deník; Zpravodajství; 15 
Publikováno| Pardubický deník; Zpravodajství; 15 
Region| Vysočina 
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Ekonomika; 15 
Publikováno| Jihlavský deník; Ekonomika; 15 
Publikováno| Třebíčský deník; Ekonomika; 15 
Publikováno| Žďárský deník; Ekonomika; 15 
Publikováno| Pelhřimovský deník; Ekonomika; 15 



 

Marketing&Media, 14. 10. 2013 
 

 



 

Pardubické listy, 10/2013 
 

 



 

2.2. Publicita na internetových portálech 
 
www.idnes.cz, 29. 10. 2013 
 

 

http://www.idnes.cz/


 

 



 

www.tn.nova.cz, 8. 10. 2013 
 

 

http://www.tn.nova.cz/


 

 



 

www.denik.cz, 9. 10. 2013 
 

 

http://www.denik.cz/


 

 



 

www.regiony24.cz, 8. 10. 2013 
 

 

http://www.regiony24.cz/


 

 



 

www.regiony.cz, 26. 10. 2013 
 

 

http://www.regiony.cz/


 

 



 

www.eurozpravy.cz, 8. 10. 2013 
 

 

http://www.eurozpravy.cz/


 

 



 

www.finexpert.e15.cz, 8. 10. 2013 
 

 

 
 

http://www.finexpert.e15.cz/


 

www.podnikatel.cz, 24. 10. 2013 
 

 

http://www.podnikatel.cz/


 

 



 

www.zpravy.kurzy.cz, 8. 10. 2013 
 

 

http://www.zpravy.kurzy.cz/


 

 



 

www.parlamentnilisty.cz, 20. 10. 2013 
 

 

http://www.parlamentnilisty.cz/


 

 



 

www.MaM.ihned.cz, 14. 10. 2013 
 

 

http://www.mam.ihned.cz/


 

www.ceskydomov.cz, 25. 10. 2013 
 

 

 

http://www.ceskydomov.cz/


 

www.ceskydomov.cz_Opava, 25. 10. 2013 
 

 

 

http://www.ceskydomov.cz_opava/


 

www.ceskydomov.cz_Ostrava, 25. 10. 2013 
 

 

 

http://www.ceskydomov.cz_ostrava/


 

www.ceskydomov.cz, 24. 10. 2013 
 

 

http://www.ceskydomov.cz/


 

 

 



 

www.ceskydomov.cz_Praha4, 8. 10. 2013 
 

 

http://www.ceskydomov.cz_praha4/


 

www.ceskydomov.cz_Praha7, 24. 10. 2013 
 

 

http://www.ceskydomov.cz_praha7/


 

 

 
 



 

www.ceskydomov.cz_Praha9, 24. 10. 2013 
 

 

http://www.ceskydomov.cz_praha9/


 

 

 



 

www.ceskydomov.cz_Praha2, 8. 10. 2013 
 

 

http://www.ceskydomov.cz_praha2/


 

 



 

www.ceskydomov.cz_Praha9, 8. 10. 2013 
 

 

http://www.ceskydomov.cz_praha9/


 

 



 

www.listyjm.cz, 24. 10. 2013 
 

 

 

http://www.listyjm.cz/


 

www.vitalnisenior.cz, 24. 10. 2013 
 

 

 

http://www.vitalnisenior.cz/


 

www.pro-miminka.cz, 24. 10. 2013 
 

 

 

http://www.pro-miminka.cz/


 

2.3. Internetové agregátory - servery publikující upoutávky na cizí obsah s možností přejít na 
originální obsah 
 
www.clanky.kesteni.cz, 8. 10. 2013 
 

 

http://www.clanky.kesteni.cz/


 

www.pr-clankuj.cz, 8. 10. 2013 
 

 

http://www.pr-clankuj.cz/


 

 
 


