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Podnikatelská etika a spotřebitelé 

 VZTAHY NA TRHU 

 Podnikatel x podnikatel – s dopadem na 

konečného spotřebitele 

 Podnikatel (poskytovatel služby/prodejce/výrobce) 

x spotřebitel 

 Vlivy  

 TRADICE, KULTURA 

 VZDĚLÁVÁNÍ - Hospodářská a podnikatelská 

etika - samostatná odborná disciplínu na řadě VŠ.  
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NEGATIVNÍ jevy na „trhu“ 

 Přístup k zákazníkovi  

úroveň – kvalita služby 

neodpovídající cena, špatné účtování 

„okrádání“ zákazníka na množství 

 Vyřizování reklamací 

neochota 

upírání zákonných nároků 

 Další souvislosti (zabezpečení výuky učňů) 
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POZITIVNÍ jevy na „trhu“ 

 Zviditelňování kladných příkladů 

 Cena spokojeného zákazníka 

Vyhlašována v regionech (6 krajů) 

Návrhy podávají spotřebitelé, místní úřady, 

neziskové organizace aj. 

Vyhodnocují regionální komise složené z 

různých zainteresovaných stran (neziskové 

organizace, profesní asociace, dozorové orgány, 

samospráva) 

Záštita a předávání cen hejtmany 
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Cena spokojeného zákazníka 

- vyjadřuje, že firma, která ji získala,  

 trvale poskytuje služby v oboru svého 

podnikání v souladu s očekáváním 

spotřebitele, 

 naplňuje požadavky dané obecně závaznými 

platnými právními předpisy, 

 při poskytování služeb, resp. při uvádění 

výrobků na trh má dostatečně srozumitelně 

deklarovánu jakost a spolehlivost,  

 poskytuje své služby s odpovídající odbornou 

úrovní prodejce,  

 poskytuje potřebné informace o zajištění 

odborného servisu; atd. 
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Cena spokojeného zákazníka 

 Vyhodnocení,  předání 

http://www.konzument.cz/spotrebitel-v-

kraji/vyhodnoceni-

ceny/kralovehradecky-kraj.php  
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- jako přednost 

nabídky uváděny 

práva, která 

vyplývají 

spotřebiteli 

přímo ze zákona 

 

Nekalé obchodní praktiky 
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Nekalé obchodní praktiky 

Platná legislativa pro mléko a bílé 

jogurty nepřipouští přídatné látky – 

konzervanty. 

 

Proto nesmí být informace „bez 

konzervačních látek“  

uvedena na obale či jiným způsobem 

v reklamě apod. 
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Nekalé obchodní praktiky 

Výživová (nutriční) a zdravotní tvrzení – 

pomoc spotřebiteli? 
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Výživová a zdravotní tvrzení 

Výživové tvrzení 
 uvádí, naznačuje …, že potravina má určité 

prospěšné výživové vlastnosti, které (pro oblasti 

energetické hodnoty, obsahu živin či jiných látek)  

 poskytuje 

 poskytuje ve snížené nebo zvýšené míře nebo  

 neobsahuje.   
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Výživová a zdravotní tvrzení 

Zdravotní tvrzení 
 uvádí, naznačuje …, že existuje souvislost mezi … 

potravinou (její složkou) a zdravím; 

 spotřeba určité … potraviny (složky) významně 

snižuje riziko vzniku určitého lidského onemocnění. 

 

12 



Listopad 2012 

Výživová a zdravotní tvrzení 

Doplňky stravy - aplikace zdravotních 

tvrzení   
 Mnoho příkladů nepovoleného použití 

 Např. prostředky na hubnutí 
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Nekalé obchodní praktiky 
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 Nabídkové akce – prodej mimo provozovny  
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Nabídkové akce 
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Doporučení, varování  
 Za žádných okolností nechoďte na předváděcí akce! 

 … , neberte si s sebou občanský průkaz. 

 Prodejcům neříkejte, ani nikam nepište, jak se jmenujete a kde 

bydlíte … 

 Pokud na vás bude činěn nátlak nebo vám bude vyhrožováno, 

zavolejte mobilním telefonem někomu ze svých blízkých nebo Policii 

ČR. 

 Za žádných okolností nic nepodepisujte! 

 Snažte se zachovat si zdravý rozum a úsudek a nepodlehnout lžím a 

manipulacím prodejců! 
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Nabídkové akce 
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 Praktiky 
 Organizátor akce někomu zakazuje vstup na akci. 

 Během prezentace je znemožněn odchod z místnosti nebo úplné 

opuštění akce. 

 Prodejci argumentují zdravím a nemocemi přítomných a jejich blízkých,  

(„Pokud budete i nadále používat běžné prostředky, které máte doma, a ne ty 

naše, můžete ohrozit své zdraví či můžete onemocnět určitou chorobou“.) 

 Prodejci uvádějí, že nabídka jejich výrobku je množstevně limitovaná či 

omezená.   

 Prodejci balamutí certifikáty, které mají dokazovat vysokou kvalitu 

nabízených produktů - často se jedná o bezcenné cáry papíru. 

 … 
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Podnikatelská etika a spotřebitelé 
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„Aby se chovali rozumně, dobří 

lidé zákony nepotřebují; špatní 

lidé si vždy najdou způsob, jak 

zákony obejít.“ 

 

Platón  
427 př. n. l. – 347 př. n. l.  
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Děkuji za pozornost! 

Libor Dupal  

spotrebitel@regio.cz,  

tel.: 602 561856 

www.konzument.cz 
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