
Neodbytní podomní prodejci stále chodí a chodí
dokončení ze str. 1

Naše domácnosti jsou na-
dále stálým cílem obchodní-
ků, jejichž praktiky mohou
důvěřivého člověka dostat do
problému. Údajně se s neka-
lým jednáním ze strany ob-
chodního zástupce setkalo 72
procent Čechů. „Podomní
prodej je stále jedním z nej-
častějších problémů, které ře-
šíme v našich bezplatných
spotřebitelských poradnách.
Také proto byl v mnoha ob-
cích a městech zakázán obec-
ním nařízením,“ informoval
Tomáš Palla, vedoucí osobní
poradny Sdružení obrany
spotřebitelů – Asociace.

Nejúčinnější obrana proti
neodbytným „šmejdům“ je
přitom jednoduchá – neotví-
rat dveře! V případě, že jim
pod záminkou odečtu energií
či kontroly údajů otevřete,
hned je opět zabouchněte, pří-
padně můžete přivolat také
hlídku městské policie pro-
střednictvím bezplatné linky
156, která je oprávněna na
místě přestupci uložit bloko-
vou pokutu.

„Již minulý únor rada měs-

ta Česká Skalice vydala naří-
zení č. 1/2015, Tržní řád, jehož
součástí jsou ustanovení o zá-
kazu podomního prodeje a po-
skytování služeb a zákazu po-
chůzkového prodeje a posky-
tování služeb na celém území
města,“ sdělila z českoskalic-
ké radnice Michaela Hlaviz-
nová Soulková, vedoucí soci-
álně správního odboru.

Obdobně k tomu přistoupili

třeba i v Polici nad Metují.
Tam na základě platného Na-
řízení města č. 01/2014 o záka-
zu podomního a pochůzkové-
ho prodeje i v rámci prevence
kriminality nechali stejně ja-
ko v Náchodě zhotovit samo-
lepky, které si mohou občané
vyzvednout na městské poli-
cii.

V Červeném Kostelci zase
loni v létě kupříkladu zorga-
nizovali akci pro seniory s ná-
zvem Naučte se říct podvod-
níkům NE! Šlo o divadelní
představení prokládané in-
formacemi od Policie ČR i Ro-
many Mazalové, spoluautor-
ky dokumentárního pořadu
České televize „Šmejdi“.

Hra se slovíčky
Mezi nejčastější triky pohoto-
vých podomních prodejců
patří třeba nabídka nové

smlouvy na plyn či elektřinu
nebo si hrají na jiného doda-
vatele. Ve svých vnucovacích
taktikách jsou přitom hbití,
pohotoví – a co víc: dovedně
lžou! Na první pohled se sice
jedná o velmi „výhodné“ služ-
by či výrobky za „bezkonku-
renční“ ceny, teprve až po
podpisu smlouvy zjistíte, jak
dalece jste těmto podvodní-
kům naletěli. To ale už bývá
obvykle pozdě.

Už končí smlouva
Pokud vám dealer přijde
oznámit blížící se konec vaší
smlouvy nebo nutnost jejího
prodloužení, nejspíše překra-
čuje i své pravomoci. Jeho zá-
měrem je jen vyvolat ve vás
obavy. V takovém případě
byste měli zachovat klid, roz-
hodně nemusíte být zaskoče-
ni. Energetické společnosti
totiž nabízejí smlouvy na do-
bu neurčitou nebo určitou,
přičemž v druhé z uvedených
možností obvykle dochází k
automatickému prodloužení.
Smlouva navíc představuje
soubor důležitých informací,
které dodavatelé posílají kli-
entům poštou, nikoliv ji nosí
osobně až domů!

Krach dodavatele
Objeví-li se někdo s těmito
slovy u vašich dveří, vůbec ho
neberte vážně. Chce ve vás za-
se jen vyvolat stres. Věřte, že
pokud skutečně dojde napří-
klad ke krachu obchodníka,
česká legislativa zajišťuje od-
běratelům náhradní dodávky
energie a dostatečnou ochra-
nu. „V případě krachu doda-
vatele by zákazníci dostali na-
před zprávu. Následně by do-
dávky převzal příslušný dis-
tributor elektřiny, takzvaný
dodavatel poslední instance,
definovaný energetickým zá-
konem,“ konstatoval Vladi-
mír Vácha.

Přicházíme z úřadu
Někteří „prodavači“ se ne-
ostýchají vystupovat ani v ro-
li, která jim naprosto nepří-
sluší. Vydávají se za pracov-
níky Energetického regulač-
ního úřadu (ERÚ) s tím, že
přicházejí na kontrolu – třeba
správně nastaveného tarifu
nebo sazby. Stane-li se vám to,
rozhodně je nenechte u vás
úřadovat, raději hned kon-
taktujte ERÚ či policii.

Volejte dodavateli
Váháte-li i přesto, zda do své-
ho domova někoho vpustit,
ověřte si vždy telefonicky pří-
mo u dodavatele totožnost
osoby, která u vás s nabídkou
zazvonila. Veškeré informace
musí být shodné s těmi, které
poskytuje daná firma.

Odečty provádějí zástupci
místních distributorů, tedy v
případě elektřiny např. ČEZ,
E.ON, PRE, u plynu RWE,
Pražská plynárenská a E.ON,
kteří o svém příchodu vždy
předem informují. (pas)

Ilustrační fota: archiv Deníku

Máme teď pro vás výhodnější nabídku
Takto využívají nepozornosti zákazníka. Nabídnou zvýhodněný produkt,
ale už se nezmíní o tom, že jde o smlouvu s novým dodavatelem. Pozdější
odstoupení od ní obvykle bývá problém. Pomoci by vám ovšem mělo, že
aktuální znění energetického zákona uvádí v ustanovení § 11: „V případě
smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, kterou uzavřel
zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způso-
bem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, běží čtrnáctidenní
lhůta pro odstoupení od smlouvy podle zvláštního zákona 1) ode dne její-
ho uzavření.“ I podle občanského zákoníku může spotřebitel od smlouvy
odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud tedy jde o službu.

Přišli jsme kvůli hodnotám na elektroměru
Za pracovníky distribuční společnosti se podomní prodejci vydávají po-
měrně často a návštěvu odůvodňují kontrolou elektroměrů. „Odečet mě-
řidel je vždy dopředu oznámen a provádějí ho pouze zástupci místní dis-
tribuční společnosti, kteří se prokážou příslušným průkazem,“ uvedl Vla-
dimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON. Podomního prodejce může
prý zákazník poznat i podle toho, že si ke kontrole měřidla vyžádá fakturu
za elektřinu nebo smlouvu na dodávky energie a opisuje z ní údaje.

Rozšířením parkoviště odstartují celkové úpravy náměstí
dokončení ze str. 1

Po skrývce ornice nastoupili
na staveniště archeologové z
náchodského muzea, kteří na
místě objevili základy starého
domu. Ty si zadokumentovaly
a mohla se rozběhnout samot-
ná stavba.

„Nyní se musí zhotovit jed-
notlivé konstrukční vrstvy
parkovišť a součástí bude i vy-
budování nové dešťové kana-
lizace. Celá akce by měla být
dokončena do dvou měsíců.
Tím byla zahájena první eta-
pa revitalizace náměstí,“ do-
plnil Vondra.

Konečná podoba revitali-
zovaného náměstí bude při-
pomínat velký kruhový ob-
jezd, kde uprostřed bude kli-
dová zóna se zelení. Zelené
plochy z náměstí nezmizí, ale
spíš se prý ještě rozšíří. Hlav-
ní silnice protínající náměstí

bude přikloněna více k obyt-
ným domům, aby se tím zklid-
nila doprava.

Současný rovný úsek svádí

k rychlé jízdě a projíždějící au-
tomobily ohrožují nejen lidi
pohybující se po náměstí, ale
především děti, které se po-

hybují v okolí základní školy
stojící přímo na náměstí.

Nová parkovací stání zajis-
tí také dostatek místa pro au-

tomobily po dobu rekon-
strukce náměstí, kdy tam ne-
bude stání možné.

Kdy ale k samotné realizaci

celé plochy náměstí dojde, ne-
nízatímvůbecjasné.Všejepro
to sice připravené, ale chybí to
podstatné – rozpočtem poža-
dovaný finanční obnos.

„V současné době se hledá
vhodný dotační program a
další možnost získání potřeb-
ných finančních prostředků.
Bez toho není celý projekt
možné realizovat. Z toho dů-
vodu není termín zahájení
stavby zatím stanoven. Bude-
me ale rádi, když se to podaří
zrealizovat, protože na nové
podobě náměstí byla mezi za-
stupiteli shoda a kladně ji při-
jala i veřejnost,“ dodal Josef
Vondra.

Veřejnost se má možnost s
projektem revitalizace ná-
městí seznámit například na
panelu, který je umístěn na
budově školní jídelny na ná-
městí ve Velkém Poříčí. (jim)

STUDIE nové podoby náměstí je vystavená na budově školní jídelny. Za budovou se do země zakously bagry a budují nové parkoviště. Foto: J.Mach

Komenského most v Jaroměři sbírá další ocenění

Jaroměř – Stavba nového
Komenského mostu v Jaro-

měři obdržela další význam-
ná ocenění. Kromě prestižní-

ho ocenění jako Stavba roku
2015 byl dále tento most oce-

něný Cenou Klubu Za starou
Prahu, a to za novou stavbu v
historickém prostředí pro
rok 2015.

Dále byla mostu udělena
Cena České komory autori-
zovaných inženýrů a techni-
ků 2015 (ČKAIT) sdružující
bezmála třicet tisíc odborní-
ků za projekt stavby.

A zatím posledním obrov-
ským úspěchem lze považo-
vat skutečnost, že Česká aso-
ciace ocelových konstrukcí
ČAOK vybrala most na no-
minaci za Českou republiku
na European Steel Design
Award, pořádané Evropskou
asociací ocelových kon-
strukcí (ECCS), kde se oce-
ňují výjimečné evropské pro-
jekty.

Tímto výčtem ocenění
chceme pouze informovat ve-
řejnost, o jak významnou
stavbu se zejména z archi-
tektonického hlediska jedná
a jaké unikátní dílo se poda-
řilo v Jaroměři vybudovat.

Jiří Mikulka

KOMENSKÉHO MOST v Jaroměři je také důležitou spojnicí mezi historickým centrem města a ostatními
obydlenými čtvrtěmi. Spojuje mimo jiné Základní školu Na Ostrově s náměstím. Foto: archiv Deníku

BYT V AUTĚ

ODSTAVENÉ VOZIDLO Renault uzpůsobené jako příbytek
pro jednoho z náchodských bezdomovců nyní objevila hlídka
městské policie. Strážníci v něm našli devětapadesátiletého
muže, který byl před časem soudně vystěhován ze svého
bytu a vůz začal používat jako dočasné bydlení. Dotyčnému
muži byl dán termín k odstranění automobilu do 15.dubna.
V případě, že tak neučiní, bude celou záležitost řešit pří-
slušný odbor městského úřadu. Foto: archiv Měst. policie Náchod


