
Domácí práce pro žáky třídy 7A/7B na období od 13. 3. - 20. 3. 2020 

 

Předmět: ČSP 

 

Pedagog: Mgr. Sylvie Hudcová 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Opakování cena, reklama, reklamace – po návratu do školy se domluvíme na testu. 

 

2) PL (viz níže)– vypracování zaslat do 20. 3. na mail: sylvie.hudcova@zsjedovnice.cz – bude 

    oznámkováno. 

 

Pracovní list: 

Rozhodni, kdo je za zboží zodpovědný. Proč? 

Petrovi se cestou do školy odlepila podrážka na levé botě. Bota má čtyři měsíce. 

David si nedával pozor a roztrhl si u nových džínů nohavici. 

Filipovi se u bundy (má ji 14 měsíců) neustále rozjíždí zip. 

Romanovi se při pádu zlmila jedna z lyží, které měl zakoupeny před odjezdem na hory. 

Vyber správnou variantu: 

Za kvalitu zboží prodávaného zákazníkovi ručí výrobce – prodejce. 

Minimální – maximální záruční doba spotřebního zboží je dva roky. 

Prodavač musí – nemusí vystavit zákazníkovi při prodeji každého zboží záruční list. 

Na vystavené účtence je – není datum prodeje povinným údajem. 

Zboží k reklamaci může přijmout pouze vedoucí – jakýkoli prodavač. 

Zboží jsem zakoupila v Brně. Reklamovat ho musím – nemusím pouze tam, kde jsem ho koupila. 

Při ukončení činnosti provozovny mám – nemám možnost zboží reklamovat. 

Prodejce může, ale menusí – musí při reklamaci vydat zákazníkovi reklamační list. 

Vysavač z internetového obchodu se porouchal. Lze – nelze ho reklamovat. 

Náklady spojené s reklamací hradí – nehradí zákazník. 

V restauraci mi donesli studené jídlo. Mohu – nemohu ho vrátit. 

Lhůta na vyřízení reklamace je 30 – 40 dní. 

Připiš k situacím možnosti vyřízení (oprava, výměna nebo vrácení peněz): 

Reklamace mobilu není ještě po měsíci vyřízena. 

U mp3 přehrávače nefungují sluchátka. 

Televizor je už kvůli stejné závadě třikrát opraven. 

U bot byla během první reklamace přilepena podrážka, ale po dvou měsících praskla. 

Boty nabídnuté jako náhrada za reklamované se mi nelíbí (stejný model už v obchodě nemají). 

Notebook zakoupený přes internet byl vrácen z reklamace jako opravený, ale po 35 dnech opět nefunkční. 

V uvedených tvrzeních najdi chyby: 

Pro reklamaci potravin platí stejná záruční doba jako u spotřebního zboží. 

Lhůta pro uplatnění reklamace je deset dní. 

Potraviny s prošlým datem spotřeby se mohou prodávat se slevou. 

Minimální trvanlivost u potravin znamená, že se potraviny prodávají dál mezi běžným zbožím a prodejce 

          na to nemusí ukázat. 

U mléčných výrobků musí být uveden údaj o minimální trvanlivost. 

Za potraviny koupené po uplynutí doby minimální trvanlivosti zodpovídá prodejce. 

Když v obchodě nedodržují při prodeji potravin hygienická opatření, mohu se obrátit na živnostenský úřad. 

Odpověz na otázku: 

Koupený jogurt byl zkažený, i když ještě nebylo překročeno datum spotřeby. Můžeme zboží reklamovat? 
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Jedna paní přinesla domů 10 jogurtů. Doma mezi nimi našla 4 s prošlým datem spotřeby. 

 

Pan Mlsný má rád pudink. Koupil ve slevě 20 balení s překročenou dobou minimální trvanlivost. Prášek byl 

hrudkovitý a nechutnal. Má právo ho reklamovat? 

 

Jaký zdravotní rizika mohou nastat při konzumaci prošlých potravin? 

 


