V Liberci 6. června 2013

Tisková zpráva
Petici proti šmejdům můžete podepsat
také na radnici
Liberecká radnice se připojila k Petici proti šmejdům. Vedení statutárního města se rozhodlo
podpořit petiční akci Silvie Dymákové a Hany Třeštíkové za zvýšení ochrany seniorů při nekalém
předváděcím a podomním prodeji. Ten je často spojován s nemorálním jednáním a někdy
i protizákonnými praktikami. Lidé volají po přijetí potřebných opatření.
Podpis pod Petici proti šmejdům mohou přidat také občané Liberce v úředních hodinách ve vestibulu
historické budovy radnice.
„Jsem zásadně proti tomu, aby se někdo takto nehorázným způsobem přiživoval na seniorech. Proto
jsme se k petici připojili a podepsat ji mohou také návštěvníci radnice. Těší mne, že se problém začal
veřejně řešit a doufám, že nezůstane jen u podepsaných archů,“ řekla primátorka Martina
Rosenbergová.
Petice proti šmejdům je přidružený projekt dokumentárního filmu Šmejdi. Snímek novinářky a
dokumentaristky Silvie Dymákové a psycholožky Romany Mazalové zachycuje drsné pozadí
předváděcích akcí pro seniory. Autorky navštívily v převlečení přes třicet akcí a skrytou kamerou
zachytily prostředky, kterými prodejci nutí seniory k nákupu nekvalitního předraženého zboží.
„Předváděcí akce a smlouvy na nich uzavírané patří k nejproblematičtějším formám prodeje v České
republice. Manipulace, nátlak, ponižování a agrese zástupců společností vede k tomu, že si senioři
často koupí zboží, které nepotřebují ani nechtějí. Produkty jsou navíc často nekvalitní a nesmyslně
předražené. Splácení horentních sum prohlubuje bídu seniorů a je jednou z příčin, proč je na více než
70 000 důchodců uvalena exekuce,“ uvedla Silvie Dymáková.
Autoři a signatáři petice usilují především o uzákonění základních povinných informací uvedených na
pozvánkách na předváděcí akce a v dalších propagačních materiálech a uzákonění oznamovací
povinnosti o konání předváděcí akce tak, aby se jí mohl aktivně účastnit dozorový orgán. Rovněž
navrhují uzákonění a naplnění práva vstupu do prostor, kde je konána předváděcí akce, a práva
pořizovat zvukové a obrazové záznamy pro dozorové orgány, uzákonění zákazu prodeje
zdravotnických prostředků a za ně se vydávajícího zboží na předváděcích akcích. Požadují také
zefektivnění procesu rušení živnostenských oprávnění.
Organizátoři petice dosud nasbírali v celé České republice přes 3200 podpisů.
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