
Za petiční výbor:  Silvie Dymáková, novinářka a dokumentaristka, Kostelní 14, 170 00 Praha 7 
Hana Třeštíková, filmová producentka, Kostelní 14, 170 00 Praha 7

V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb. určuje petiční výbor jako osobu pro zastupování ve styku 
se státními orgány paní Silvii Dymákovou.

www.peticeprotismejdum.cz www.facebook.com/ProtiSmejdum

a za zvýšení ochrany seniorů při nekalém 
předváděcím a podomním prodeji

Předváděcí akce a  smlouvy na nich uzavírané patří 
k nejproblematičtějším formám prodeje v České repub-
lice. Manipulace, nátlak, ponižování a agrese zástupců 
společností vede k tomu, že si senioři často koupí zbo-
ží, které nepotřebují ani nechtějí. Produkty jsou navíc 
často nekvalitní a nesmyslně předražené. Splácení ho-
rentních sum prohlubuje bídu seniorů a je jednou z příčin, proč je na více než 
70 000 důchodců uvalena exekuce.

My níže podepsaní žádáme Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Parlament 
České republiky, aby zabránily nemorálnímu jednání vůči seniorům na před-
váděcích akcích a přijaly potřebná opatření.

Zejména navrhujeme:
1.  Uzákonění základních povinných informací uvedených na pozvánkách 

na předváděcí akce a v dalších propagačních materiálech
2.  Uzákonění oznamovací povinnosti o konání předváděcí akce tak, aby se 

jí mohl aktivně účastnit dozorový orgán
3.  Uzákonění a naplnění práva vstupu do prostor, kde je konána předvá-

děcí akce, a práva pořizovat zvukové a obrazové záznamy pro dozorové 
orgány

4.  Uzákonění zákazu prodeje zdravotnických prostředků a za ně se vydáva-
jícího zboží na předváděcích akcích

5.  Zefektivnění procesu rušení živnostenských oprávnění

Proti šmejdům
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My níže podepsaní žádáme ministerstvo spravedlnosti Čr, ministerstvo průmyslu a obchodu Čr, 
ministerstvo práce a sociálních věcí Čr a Parlament České republiky, aby zabránily nemorálnímu 
jednání vůči seniorům na předváděcích akcích a přijaly potřebná opatření.

Celý text petice, včetně návrhu konkrétních bodů, naleznete na www.peticeprotismejdum.cz.

Petice proti šmejdům
a ke zvýšení ochrany seniorů při nekalém předváděcím a podomním prodeji

Jméno a příjmení Adresa bydliště Podpis

Za petiční výbor:  Silvie Dymáková, novinářka a dokumentaristka, Kostelní 14, 170 00 Praha 7; Hana Třeštíková, filmová producentka, Kostelní 14, 170 00 Praha 7
V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb. určuje petiční výbor jako osobu pro zastupování ve styku se státními orgány paní Silvii Dymákovou.

Vyplněné petiční archy zasílejte na adresu Deník Blesk »proti šmejdům«, Komunardů 1584/42, 170 00  Praha 7


