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dTest: Nákup v AAA AUTO a nezákonné praktiky 

Zpracováno: červenec 2012 

 

Reklamám na „výhodné financování“ ojetých vozů nelze téměř uniknout. Slevy až 

80 000 Kč, 30 000 Kč jako bonus na dovolenou, 20 000 Kč „na ruku“ v hotovosti, to vše 

zní velmi lákavě. Vyplatí se svodům podlehnout? Poradci dTestu si na základě podnětů 

od spotřebitelů na nabídku AAA AUTO posvítili a zjistili řadu pochybení a nezákonných 

praktik. Vybrali jeden vůz a zjišťovali, za jakých podmínek jim bazar nabídne úvěr. 

 

 

Webové stránky a reklama 

 

Skoro nový vůz Škoda Octavia za 233 000 Kč? Skvělé! Kdo by jej nechtěl? Jen kdyby v 

něm bylo možné za uvedenou cenu odjet. Jenže po rozkliknutí konkrétní nabídky se 

nestačíte divit. 

 

Cena vozu „se slevou“ se náhle zvýší na 280 000 Kč. Nejvyšší, pořizovací ceny 360 000 

Kč si pro nevýraznou barvu i velikost písma možná ani nevšimnete. Zato 

osmdesátitisícová sleva (poskytovaná při financování s vybranými partnery, jak se 

dozvíme opět v drobném textu pod inzerátem) září výrazně a červeně. 

 

Zákon o ochraně spotřebitele výslovně říká, že informace o ceně nesmí vzbuzovat 

zdání, že je cena nižší, než jaká je ve skutečnosti. Je-li použit sice pravdivý údaj, který 

může uvést spotřebitele v omyl, pak takovou praktiku považuje za klamavou. Zákon o 

spotřebitelském úvěru navíc požaduje, aby jakákoliv reklama na úvěr zmiňující náklady, 

obsahovala zřetelný příklad financování. To vše web www.aaaauto.cz zcela pomíjí. 

 

 

http://www.aaaauto.cz/
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První kontakt 

 

Chybí-li informace na stránkách, není nic jednoduššího než se zeptat. K tomu ostatně 

běžně slouží infolinka nebo kontaktní formulář. V AAA AUTO je praxe jiná, telefonista 

zaznamená vaše osobní údaje a sdělí, že bližší informace dostanete pouze na pobočce. 

Nezapomene dodat, že výjimečnou slevu na vámi vybraný vůz poskytují dnes naposledy 

a musíte si tedy velmi pospíšit.   

Speciální nabídky a brzy končící akce pak provázejí zákazníka po celou dobu výběru. 

Cíl je zřejmý: přimět klienta k okamžitému, neinformovanému rozhodnutí, což je opět 

praktika, kterou zákon o ochraně spotřebitele výslovně zakazuje.  

 

Výběr a financování 

 

Při prohlídce a zkušební jízdě asistuje vyškolený prodejce a než si zákazník stačí vyřídit 

úvěr, získá pocit, že si vybral vůz na míru. Zkušenější člověk však rozpozná naučenou 

psychologickou manipulaci a ten, kdo se víckrát setká s jedním obchodníkem, od něj 

uslyší pokaždé chválu na jiný vůz. S tím je třeba předem počítat. 

 

Návrh financování koupě auta vypadá na první pohled jednoduše, ale ve skutečnosti 

nesplňuje ani základní zákonné požadavky nabídky spotřebitelského úvěru. Čísla jsou 

zaokrouhlena na celé stokoruny (lépe to vypadá) a další náklady ke splátkám nejsou 

zohledněny (například povinné pojištění, které je nutné k úvěru uzavřít a za 5 let 

splácení přijde na cca 90 000 Kč). 

 

Nabídka financování - kupní cena 365 978 Kč, 60 splátek, bez pojištění 

1. návštěva pobočky 
1. nabídka -  
bez slevy 

2. nabídka 
"sleva" 80 000  

3. nabídka 4. nabídka 

Akontace 50 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč 116 000 Kč 

Měsíční splátka 10 400 Kč 8 000 Kč 6 200 Kč 5 900 Kč 

Na splátkách zaplatíte 674 000 Kč 530 000 Kč 472 000 Kč 470 000 Kč 

S pojištěním přibližně 764 000 Kč 620 000 Kč 562 000 Kč 560 000 Kč 

Za první „běžnou“ nabídku by zákazník ve finále zaplatil téměř trojnásobek původně 

inzerované ceny 233 333 Kč, a to ještě bez pojištění. Za obdobně nevýhodných 

podmínek si lze dále půjčit ještě 20 000 či 30 000 Kč (tzv. „na ruku“). Bazar tak 

poskytuje medvědí službu a nabádá ke zbytečnému zadlužování. Tato praktika cílí 

zejména na spotřebitele, kteří potřebují hotovost, a úvěrová společnost by jim už další 

půjčku patrně neposkytla.  

Další „zlevněná“ nabídka už tolik do očí nebije, přesto si úvěrová společnost přijde za 

pět let na více než 170 000 Kč. Poslední nabídka vypadá opticky přijatelně, ale 

nákladově je méně výhodná než nabídka třetí. 

Užitečným pomocníkem pro srovnání úvěrů je údaj o roční procentní sazbě nákladů 

(RPSN), způsob výpočtu určuje zákon o spotřebitelském úvěru. Nám RPSN obchodník 

nesdělil ani na vyžádání, s tím, že je nevypovídající, protože každá banka má na jeho 

stanovení jinou metodiku. Opět klamal. 

Informace o úvěru a smlouva 

Každá banka si svého klienta důkladně prověřuje. Chce-li půjčku, zavolá i do práce aby 

ověřila příjem. Obdobně i zákazník má podle zákona právo znát předem alespoň 

základní parametry úvěru. A protože věřitelé rádi schovávají poplatky a pokuty hluboko 
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do rozsáhlých obchodních podmínek, zákon o spotřebitelském úvěru přesně stanovuje 

rozsah i formu informací, které musí být v dostatečném předstihu klientovi k dispozici. 

Schvalování půjčky trvá asi hodinu a nechcete-li čekat na pobočce, lze složit vratnou 

rezervační zálohu a obchodník vás o schválení úvěru informuje. K zákonným 

informacím se bez osobní návštěvy nedostanete, neboť obchodníci údajně nesmí 

posílat e-maily s velkými přílohami. Patrně vědí, že není radno nechat zákazníka se 

smlouvou samotného a poskytnout mu příležitost k její analýze či ke konzultaci s 

právníkem. Povinnost informovat je koneckonců na straně věřitelů, nikoliv 

zprostředkovatelů. Proto jsme si zkusili vyžádat předsmluvní informace přímo u 

poskytovatele nabízeného úvěru společnosti Essox, ale ani ta nám je v rozporu se 

zákonem o spotřebitelském úvěru neposkytla. 

Nejde-li smlouvu prostudovat, tím spíše jí nelze podepsat. Tímto pravidlem jsme se na 

rozdíl od mnoha spotřebitelů řídili a rozhodli se naši poptávku ukončit. Kdo by si ale 

myslel, že tím vše končí, mýlil by se. 

Vratná záloha a další nabídky 

Složená záloha je skutečně vratná, malou fintu lze ale čekat i zde. Zákazník si pro ni 

totiž musí přijít na pobočku, na účet ji nelze zaslat ani v případě, kdy byla zaplacena 

kartou. Cílem vratné zálohy není rezervace vozu, který je prodán tomu, kdo zaplatí 

dříve. Zřejmě jde o návrat zákazníka zpět na pobočku, na kterého pak lze znovu 

působit. Vrácení zálohy musí schválit manažer a toho zajímá, proč nedošlo k uzavření 

smlouvy. Úvěr byl příliš drahý? Překvapí někoho, že jej lze ještě zlevnit a to i několikrát? 

 

Nabídka financování - kupní cena 359 999 Kč, 60 splátek s pojištěním 

2. návštěva pobočky 1. varianta 2. varianta 

Akontace (platba předem) 110 000 Kč 100 000 Kč 

Měsíční splátka s pojištěním 6 700 Kč 7 000 Kč 

Dohromady zaplatíte 512 000 Kč 520 000 Kč 

Závěrem 

Co poradit na závěr? Prodejci jsou na nás velmi dobře připraveni, připravme se alespoň 

podobně. Musíme očekávat psychologický nátlak a systematickou manipulaci. Věřit 

smíme jen tomu, co je dáno černé na bílém. A sepsané informace musíme vyžadovat, 

abychom mohli své rozhodnutí důkladně promyslet. Domnělá časová tíseň vede pouze 

k ukvapenému rozhodnutí. Myslíte-li to s koupí vozu skutečně vážně, vyplatí se 

vyjednávat a předstírat opadnutí zájmu. V našem případě byl rozdíl mezi první a 

poslední nabídkou čtvrt milionu, a pokud bychom komunikaci s prodejcem důrazně 

neukončili, asi bychom se dostali ještě níže. 

V návaznosti na provedený průzkum podal dTest podněty České obchodní inspekci, do 

jejíž dozorové pravomoci spadají nekalé obchodní praktiky i poskytování nebankovních 

úvěrů. 


