Kvalita za spotřebitelem, spotřebitel za kvalitou
Tisková zpráva Sdružení českých spotřebitelů
MASO NA TALÍŘI; KTERÉ BUDEME KONZUMOVAT?
Praha dne 2019-04-12; Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) a jím založená obecně prospěšná
společnost Kabinet pro standardizaci (KaStan) si kladou za cíl hájit oprávněné zájmy a práva
spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR. Preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů připomíná
ředitel SČS Viktor Vodička: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. A ředitel KaStan
Libor Dupal zdůrazňuje potřebu co nejširšího používání technických norem: „Pokud výrobky a
služby splňují požadavky technických norem, jsou naplněna očekávání spotřebitelů ohledně kvality
a bezpečnosti výrobků a služeb zejména tam, kde takové požadavky nespecifikují právní předpisy.“
Poté co jsme v televizi zhlédli skutečně eklhaft spot z polských jatek, začal u nás hon na polské
potraviny. Budeme je napříště ještě jíst?
Poněkud při tom zapomínáme na opakovaná zjištění orgánů dozoru nad trhem a hygienické služby,
při tom zveřejňovaná téměř denně, co naši provozovatelé potravinářských podniků - prodejci potravin
či provozovatelé restauračních zařízení, dokáží s potravinami po hygienické stránce provést. A to
třeba i argentinským či polským anebo s českým masem… Stačí nahlédnout například do aplikace
potraviny na pranýři. Nejsou to radostné obrázky.
Ale zpět k tématu. Jak se má spotřebitel orientovat při nákupu čerstvého masa a masných výrobků?
Jak je maso značeno? To je totiž alfa omega věci, nikoliv samotný původ.
SČS v uplynulých deseti letech vydalo v rámci priorit České technologické platformy pro potraviny
více než třicítku titulů v edici Jak poznáme kvalitu?. Cílem edice bylo podporovat vnímání kvality
potravin včetně identifikace určujících kvalitativních činitelů při výběru potravin. Edice byla
každoročně rozšiřována o další komodity na trhu a jejími autory byly vždy odborníci z daného oboru.
Všechny publikace jsou dostupné ve formě tištěných brožur (do rozebrání) a elektronicky na
webových
stránkách
https://www.konzument.cz/publikace/jak-pozname-kvalitu.php
a
http://spotrebitelzakvalitou.cz/.
I když pro ukončení podpory jsme vydávání dalších titulů edice zastavili, máme „kam sáhnout“. A
můžeme proto připomenout tituly, které nám téma označování masa a masných výrobků přiblížily a
mohou i nyní přiblížit.
Konkrétně se jedná o publikace Hovězí a vepřové maso, Označování masných výrobků a konečně
Drůbeží maso a drůbeží masné výrobky.
V publikacích podrobně, ale zcela srozumitelně spotřebiteli sezná, jak se vyznat ve značení masa a
masných výrobků. Jak je to s označováním původu, kde najít na internetu detailní informace o
dohledatelnosti původu masa atd. A také o kvalitativních požadavcích na nejrůznější masné výrobky.
Většinou jsou stanoveny národními vyhláškami a vnímavý čtenář může pochopit, že problém dvojí
kvality na trhu (aniž bychom ho obecně jakkoliv podceňovali a zlehčovali) může tkvít jednoduše
v mizerně postavených (totiž měkkých) požadavcích na mnohé výrobky.
Jsme přesvědčeni, že na našem trhu je obecně široká nabídka potravin od domácích producentů
i z dovozu, a to vyššího i nižšího stupně kvality. Platí to i pro masné výrobky. Pro maso jsou
prioritní hygienické požadavky a v tomto směru je třeba orgány úřední kontroly maximálně
chválit. Prokazují, že činí maximálně možné.
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Kontakt:
Ing. Libor Dupal
člen Správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin,
programový ředitel SČS - odborný garant za oblast potravin a předseda správní rady SČS,
ředitel Kabinetu pro standardizaci,
dupal@konzument.cz, mob. 602561856
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Zájemci o publikace SČS, obraťte se na nás!
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR,
přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí
v řadě oblastí - pokrývají odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a
standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu aj.
IČO 00409871, DIČ CZ00409871; sídlo Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice; kontakty: +420 261263574,
spotrebitel@regio.cz; www.konzument.cz
Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých
spotřebitelů. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné
zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad
trhem), včetně uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu.
IČO 28984072, DIČ CZ28984072; sídlo Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice; +420 261263574, normy@regio.cz;
www.top-normy.cz
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