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Přednáška  

Víme, jak bezpečně jíme..?  

V roce 2014 je společným tématem našich setkávání 

bezpečnost, a to z různých aspektů.  

Na dubnové setkání jsme zařadili přednášku na téma 

bezpečnosti potravin. Lektorka Klára Trněná, odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů 

- Asociace, nás   seznámila s tím, jaký je legislativní rámec bezpečnosti potravin,  a jaké jsou dozorové 

orgány, které mají dohled nad potravinami. Co se týče bezpečnosti potravin, zaujal nás Systém 

rychlého varování pro potraviny a krmiva - RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) a jeho 

fungování.  

Věnovali jsme se dále takovým pojmům jako je hygiena potravin, jejich označování, které je 

v současné době hodně diskutované, i záruční době. Dozvěděli jsme se také to, jaký je rozdíl mezi 

pojmy, které každodenně vídáme na obalech potravin:  Spotřebujte do.. X Minimální trvanlivost.  

Hodně diskutované bylo i falšování potravin a jeho různé formy, kterými jsou např.: nahrazování 

dražší složky levnější surovinou (např. přídavek levnějšího oleje v olivovém oleji), nastavování (např. 

sirupy v medu, přídavky v kávě a v kakau, voda v burčáku, vínu), zavádějící označení a uvádění 

nepředepsaného složení. V neposlední řadě jsme dostali tipy, jak nakupovat. Těmi jsou: Kontrolujte 

trvanlivost!, Čtěte složení!, Zvažte, zda si nepřiplatit!, Hledejte alternativy!, Nebojte se zeptat!, 

Pozor na poznámky pod čarou!. Dostali jsme i návod, jak potraviny reklamovat.  

  

Kdo má zájem, je možné se více dozvědět i na stránkách Sdružení obrany spotřebitelů - 

Asociace www.asociace-sos.cz.  Lektorka Klára Trněná se zde mimo jiné věnuje poradenství 

přímo spotřebitelům. Dále v rámci SOS - Asociace probíhají různé projekty, např. projekt pro 

mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, projekt značky garance ochrany spotřebitele atd. 

V rámci Asociace působí i odborná skupina Potraviny a zdraví. 

V rámci přednášky, ale i poté v rámci neformálního posezení, účastníci živě diskutovali 

na uvedená témata. Zajímavými zkušenostmi přispěly i expertky na auditování potravin 

z řad členek odborné skupiny Klub manažerek.  


