Trvejte na svých právech!

Nebezpečné

Státní dozorové orgány:
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) – především
kontroluje poctivost služeb a prodeje.
Státní veterinární správa (www.svscr.cz) – chrání
spotřebitele před zdravotně závadnými produkty
živočišného původu.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(www.szpi.gov.cz) – kontroluje značení a kvalitu
potravin jiného než živočišného původu.
Živnostenské úřady – kontrolují oprávněnost
podnikání, zasahují, pokud prodejce odmítá vydat
kupní doklad, prodejna není řádně označena, byla
zrušena, nebo zde není osoba mluvící česky.
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) –
kontroluje poskytovatele telekomunikačních služeb,
včetně služeb poštovních.
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) – regulace
cen a ochrana oprávněných zájmů zákazníků
a spotřebitelů v oblasti energií.

SOS – Asociace, z. s.
– Chráníme Vaše práva tam, kde Vaše síly nestačí.
– Poskytujeme Vám poradenství, informace,
vzdělávání.
– Na Vaše problémy upozorňujeme formou spolupráce
s médii:

potraviny

Užitečné odkazy

www.asociace-sos.cz
SOS – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno
Poradenství
• tel.: 542 210 549, 542 210 778
• po – pá 9.00-16.00
• e-mail: poradna@asociace-sos.cz
Pomohla Vám naše činnost, myslíte si, že je naše činnost
prospěšná? Staňte se naším sympatizujícím členem
a můžete nám přispívat občasně či pravidelně jakoukoliv
částkou dle Vašich možností.
Číslo bankovního účtu 2600115708/2010
Partneři:

• tiskem – formou informativních článků
• prostřednictvím Českého rozhlasu Brno,
kde Vás v pořadu Apetýt „Spotřebitelský servis“
informuje o aktuální problematice a odpovídá
na dotazy naše předsedkyně Gerta Mazalová na
telefonech 542 215 678 a 542 218 484 na frekvencích:
Jižní Morava: FM 106,5 MHz
Znojmo: 97,3 MHz
Zlín: 97,5 MHz
Hodonín: 93,6 MHz
Uherský Brod: 107,3 MHz
Uherské Hradiště: 99,1 MHz
Brno-město: 93,1 MHz
• prostřednictvím České televize v různých pořadech
se spotřebitelskou tematikou.
• naší účastí na projektu Městské policie Brno –
„Senior akademie“, kde se učíte znát svá práva
a prosazovat je v praxi!

Znáte svΈ pr͈va?
...porad͟me V͈m!

nad Pernštejnem

1912

Většina potravin na českém, potažmo evropském trhu jsou potraviny kvalitní a bezpečné. Ve
výjimečných případech se mohou
vyskytnout potraviny, které jsou
buďto nejakostních, falšované
nebo přímo nebezpečné.

Bezpečné potraviny jsou takové, u kterých
není překročen hygienický limit cizorodých
látek, nejsou v nich použity nedovolená
množství aditivních látek (tzv. E – éček)
a jsou u nich dodrženy mikrobiologické požadavky stanovené odpovídajícími právními předpisy. Bezpečnost potravin může
být také ohrožena přítomností cizorodých
předmětů v potravinách, jakými jsou např.
písek, skořápky, střípky skla atd.
V minulosti byly na základě zjištění SZPI označeny za nebezpečné například tyto potraviny:

Dozorovým orgánem pro oblast potravin je
SDozorových orgánem pro oblast potravin je
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
(SZPI), která v rámci své informační činnosti
provozuje server potravinynapranyri.cz. Zde
je široká veřejnost informována o výsledcích
provedených kontrol, především s pozitivními
nálezy kontrol. Veřejnost se zde může seznámit i s výsledky kontrol Státní veterinární správy. Všechny informace o bezpečnosti potravin
tak mají spotřebitelé na jednom místě.
Z výroční zprávy za rok 2018 SZPI vyplývá, že
opravdu pouze malé procento potravin bylo
označeno jako nejakostní, falšované nebo nebezpečné. V roce 2018 bylo na základě úřední
kontroly SZPI zveřejněno celkem 465 záznamů, v kategorii nebezpečné 234, falšované
132 a nejakostní 99.
Jako nebezpečné jsou přitom označovány takové potraviny, které nejsou bezpečné. Tedy
nesplňují níže uvedenou definice bezpečné
potraviny.

Jablka z Polska,
v těchto jablcích byl
překročen maximální
limit reziduí pesticidu chlorpyrifosu.
Místo kontroly:
EMIMATES s.r.o.
„Sklad v areálu Seliko“

Vepřová krkovice
bez kosti s medvědím česnekem, Ve
výrobku byla zjištěna
patogenní bakterie
rodu Salmonella spp.
Tato bakterie způsobuje onemocnění
zvané salmonelóza.
Místo kontroly:
Písecká prodejna masa Terno Strakonice

Cabernet Sauvignon, Víno polosuché, Alkohol: 11 %
obj., Víno vyrobeno
v České republice z
hroznů sklizených
na Slovensku, Baleno v Autoskla BENONE s.r.o.
Ve víně byl překročen maximální povolený limit pro obsah
konzervantu - kyseliny sorbové.
Místo kontroly:
Autoskla BENONE s. r. o.
Květinotéka květiny a víno
Nejenom díky činnosti domácích dozorových orgánů jsou spotřebitelé chránění před
nebezpečnými potraviny.
Dalším důležitým prvkem ochrany je tzv.
RASFF - Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for
Food and Feed – RASFF). Ten je založen na
principu mezinárodní spolupráce mezi Evropskou komisí, členskými státy EU, EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Evropským
úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). S
těmito informace pracují nejenom dozorové orgány, ale i média. Hlášení z tohoto
systému jsou veřejnosti dostupné na adresa
http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/hlaseni-v-systemu-rasff.aspx

Zdroj: http://www.potravinynapranyri.cz/

