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TISKOVÁ ZPRÁVA 

„SPOTŘEBITELSKÉ DESATERO PRO VÝBĚR KVALITNÍ POTRAVINY“ 

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vydává publikaci k tématu orientace spotřebitele na trhu potravin.  

 „Nedílnou součástí Národní politiky kvality je nejen podpora kvalitních výrobků a služeb na trhu ČR, ale také 
využívání nástrojů, které spotřebiteli umožňují se v kvalitě orientovat a rozhodovat se tak podle svého uvážení 
a výběru. To se samozřejmě týká i oblasti potravin. Finanční podpora publikace, která je dnešním dnem 
zveřejňována, je dalším příkladem působnosti Rady kvality ČR a MPO při naplňování Národní politiky kvality“, 
uvádí téma Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., 1. místopředseda RK ČR. 

Publikace se věcně opírá o studii, kterou SČS připravilo rovněž s podporou Rady kvality a kterou jsme veřejnosti 
představili právě před dvěma měsíci. Publikace uživatelsky přívětivější formou spotřebiteli připomíná, které 
aspekty ho mohou ovlivnit při nákupu a na co si dát pozor, aby kvalita vybíraného zboží splňovala jeho očekávání. 
Existuje totiž celá řada hledisek, která spotřebitel při nákupu potravin bere či má brát v úvahu. Jeho rozhodování 
ovlivňují nejen vědomé, ale často i podvědomé aspekty. 

Přehled základních vlivů a faktorů, které nás jako spotřebitele na trhu při výběru potravin ovlivňují, je připojen 
k příloze k této zprávě. 

V Praze, dne 18. října 2021 
 

Pro informace (včetně textů studie a e-formátu publikace) si dovolujeme odkázat na následující adresy: 

www.konzument.cz 

https://spotrebitelzakvalitou.cz 

https://spotrebitelzakvalitou.cz/projekty/rada-kvality-2021.php 

www.narodniportal.cz. 
 

Kontakty:  

Ing. Libor Dupal, 
Programový ředitel, předseda správní rady SČS 
E: dupal@konzument.cz 
T: +420 602 56 18 56 

Zdeňka Maisnerová,  
tajemnice Rady kvality ČR 
E: maisnerova@mpo.cz 
T: +420 224 853 457                       
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Příloha  
 

Na základě čeho se rozhodujeme při výběru potravin?  
Spotřebitelské DESATERO vlivů a faktorů, které nás ovlivňují 

 

 

1 

Název výrobku, složení 
potraviny 

 

 

2 

Zásadní údaje a 
tvrzení v označení a 

reklamě 

 

 

3 

Trvanlivost a bezpečné 
uchování a použití 

potraviny 

 

4 

Původ potraviny, 
výrobce  

 

 
5 

Značky kvality  

 

6 

Obal a design 
 

7 

Cena, slevové akce  
 

 

8 

Nekalé praktiky 

 
 

 
9  

Kultura a hygiena prodeje 
 

10 

Zkušenost, srovnání, 
edukace  

 

 

 

„Studie byla vytvořena za finanční podpory Rady kvality České republiky“ 

 

 

www.narodniportal.cz 

 
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. 

Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 
tel.: +420 261 263 574 

e-mail: scs@konzument.cz 
www.konzument.cz, www.spotrebitelzakvalitou.cz 

 


