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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.
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Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.
Mečová 5
602 00 Brno
Poradenství
• tel.: 542 210 549, 542 210 778
• e-mail: poradna@asociace-sos.cz
• osobní poradna
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:
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Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

PROSTĚJOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO

BYSTŘICE

nad Pernštejnem

18.6
17.9

Každý člověk má rád kvalitní
potraviny a výrobky. Občas si
za ně musíme připlatit, a není
jednoduché je sehnat. Supermarkety sice nabízejí velmi
rozmanitý sortiment, ale jsou
zaměřeny z většiny na zboží,
že které se prodává nejlépe.
To v praxi znamená, levnější
a občas i méně kvalitní. Specializované obchůdky najdeme pouze ve větších městech
a jsou poměrně drahé. Ideální volbou jsou tedy v tomto
případě farmářské trhy.

Farmářské trhy jsou unikátní kulturní
akcí, na které je možné sehnat leccos.

Pokud sháníte kvalitní sýry, maso, paštiky, zeleninu, ovoce, koření, zavařeniny,
sazeničky nebo dokonce živá zvířata,
jste na správném místě. Je ovšem potřeba pohlídat si termín konání. Na menších
městech nejsou trhy pravidelné a konají
se v různých dnech i časech.
Velkou výhodou je samozřejmě fakt, že
většina potravin pochází od osoby, která
vám je prodá u stánku, a vy se můžete
doptat na všechny důležité informace.
Jde z pravidla o produkty přímo vypěstované, chované nebo vyrobené prodejci a nikoli o výrobky z masové výroby
z cizí země. Kvalita je tedy nesrovnatelná
s tou velkoobchodní. Zboží dále není zatíženo cenovými přirážkami supermarketu, a tedy platíte skutečnou cenu. Přesto je nutno se připravit na to, že budou
dané produkty o něco dražší než běžné
řadové výrobky. Za kvalitu se ovšem vyplatí připlatit.

Farmářské trhy jsou tedy jistě jednou
z akcí, které se vyplatí navštívit. Kromě
kvalitních produktů z regionu zde můžete z pravidla navštívit různé atrakce
a další doprovodné akce. Podpora trhů
je důležitá nejen pro rozvoj regionu,
ale také pro zvětšení obecného zájmu
o místní tradice, výrobky a postupy,
které se k jejich přípravě využívají.

