SPRÁVY
10 m i n ú t s ...

JUDr. Veronikou Lackovou
z Advokátskej kancelárie
JUDr. Veroniky Lackovej

1.

Mnohí obchodníci majú svoje predajne umiestnené na frekventovanej mestskej pešej zóne.
Predávajú prevažne drobný tovar, cukrovinky,
hračky, papiernícky tovar a pod. Častou realitou
v nich sú krádeže. Ako postupovať pri podozreni
na zakaznika, ktorý kradne?

Podľa zákona môže osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trest
nom čine alebo bezprostredne po ňom, obmedziť ktokoľvek, ak je to po
trebné na zistenie totožnosti tejto osoby, zabránenie úteku, zabezpečenie
dôkazov alebo na zabránenie ďalšiemu páchaniu trestnej činnosti. Zákon
však stanovuje povinnosť takú osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policaj
ného zboru. To znamená, že ak predávajúci pristihne zákazníka pri krádeži,
môže mu brániť z obchodu odísť až do príchodu polície. Osobnú prehliadku
však predávajúci nie je oprávnený vykonať, rovnako ako nie je oprávnený
vyzývať zákazníkov na preukazovanie obsahu ich nákupných tašiek. Situácia
v obchodoch, kde je bezpečnosť zabezpečená prostredníctvom súkromných
bezpečnostných služieb, je odlišná. Osoby poverené výkonom fyzickej och
rany sú oprávnené presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými pro
striedkami, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené
miesto, alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety
pochádzajúce z protiprávnej činnosti, alebo nemá pri sebe alebo na sebe
predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a je tiež oprávnený
tieto predmety takejto osobe odobrať. Aj v tomto prípade je dobré najprv
vyzvať zákazníka, aby dobrovoľne ukázal obsah svojej tašky, prípadne si
dobrovoľne vyzliekol bundu či kabát. Ak tak zákazník podozrivý z krádeže
neurobí, je dobré privolať policajnú hliadku, ktorá občana predvedie, alebo
bude oprávnená vykonať osobnú prehliadku.

2.

Ako sa môže obchodník proti krádežiam
brániť?

Zákon poskytuje predávajúcemu možnosť brániť sa proti krádežiam niekoľkými
spôsobmi. Jednou z nich je právo predávajúceho urobiť primerané opatrenia na
ochranu svojho majetku, ktoré budú v súlade s dobrými mravmi. Môže napríklad
vyzvať zákazníkov na oznámenie, či nevstupujú do predajne s rovnakým tovarom,
ktorý sa v predajni predáva, alebo zriadiť uzamykateľné skrinky na odkladanie
nákupných tašiek. Ďalšou z možností na zaistenie predchádzania, zamedzovania
či odhaľovania krádeží v obchodoch je používanie kamerových systémov. Tu však
treba dodržať niekoľko povinností stanovených zákonom (napr. označiť priestor,
že je monitorovaný).

Personálne
zmeny

Skúsený novinár, hovorca a expert na mediálnu komu
nikáciu Martin Jaroš od 1. mája 2013 preberá pozí
ciu Communications Manager v spoločnosti METRO
Cash & Carry SR. Martin Jaroš bude v METRO Cash
& Carry SR okrem vedenia externej komunikácie veľ
koobchodného reťazca zodpovedať aj za marketingovú
komunikáciu smerom k zákazníckym skupinám v seg
mente služieb, kancelárskych prevádzok a nezávis
lých podnikateľov. Do spoločnosti METRO prichádza
z týždenníka Trend, kde pôsobil ako vedúci redaktor
pre ekonomiku. V rokoch 2010 až 2012 bol hovorcom
Ministerstva financií SR a poradcom exministra Ivana Mikloša, v roku 2011
získal cenu Hovorca roka od Asociácie hovorcov Slovenska. Predtým pôsobil
v denníkoch Sme a Pravda a v tlačovej agentúre SITA, venoval sa predovšetkým
ekonomickým a podnikateľským témam.
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