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Pokraãování ze strany 1
Inspektorát pro Jihomoravsk˘ a Zlínsk˘

kraj má adresu: tfiída kpt. Jaro‰e 1924/5,
602 00 Brno, tel.: 545 125 911. Pro podá-
ní podnûtu je moÏno vyuÏít také elektro-
nickou podatelnu na adrese: www.coi.cz.

Kvalita, jakost a zdravotní 
nezávadnost potravin

V prodeji masa a uzenin se situace
znaãnû zlep‰ila. Mediálnû ‰iroce dis-
kutované pfiípady pfielepování data
spotfieby masn˘ch v˘robkÛ v provo-
zovnách nûkter˘ch fietûzcÛ pfiispûly
k nápravû. U masa a uzenin, které jsou
baleny v originálních obalech z maso-
kombinátÛ, vût‰inou v ochranné atmo-
sféfie, problém se správn˘m oznaãením
doby spotfieby neb˘vá vÛbec; v˘robci
mají zájem na tom, aby jejich produk-
ty dostal zákazník v pofiádku.
Obezfietnost je na místû tehdy, kdyÏ
obchodník pÛvodní oznaãení pfielepu-
je, aÈ jiÏ jako  akãní slevu, nebo zlev-
nûní z dÛvodu blíÏícího se konce doby
spotfieby. Oblíbenou fintou nûkter˘ch
obchodÛ b˘vá novou nálepku umístit
tak, Ïe pÛvodní datum spotfieby není
vidût. Na novém ‰títku b˘vá datum
spotfieby generované poãítaãem,
ov‰em od data pfielepení... V zásadû te-
dy platí, Ïe pokud nemÛÏeme zjistit
pÛvodní datum expirace, zboÏí neku-
pujeme.

Je dobré se orientovat v základních
pojmech. Potraviny mohou b˘t oznaãe-
ny buìto datem pouÏitelnosti, tedy
„Spotfiebujte do...” (takto se oznaãují
potraviny rychle se kazící, maso, mléã-

né v˘robky apod.), nebo datem mini-
mální trvanlivosti, tedy „Minimální 
trvanlivost do…” (potraviny s del‰í tr-
vanlivostí). V prvním pfiípadû nesmí b˘t
zboÏí po datu spotfieby prodáváno vÛ-
bec, ve druhé pfiípadû se prodávat mÛÏe,
pokud je zdravotnû nezávadné, ale s v˘-
razn˘m upozornûním, Ïe se jedná o zbo-
Ïí s pro‰lou dobou trvanlivosti a navíc
musí b˘t oddûleno od ostatního zboÏí. 

Nûkteré druhy potravin se neoznaãu-
jí Ïádn˘m ze zmínûn˘ch zpÛsobÛ, jedná
se o ãerstvé ovoce a zeleninu, konzum-
ní líh, lihoviny a ostatní alkoholické ná-
poje s obsahem alkoholu nad 10 obje-
mov˘ch procent (v˘jimku tvofií emulzní
likéry), víno, pekafiské a cukráfiské v˘-
robky, které se spotfiebují do 24 hodin
po v˘robû, jedlá sÛl, pfiírodní sladidla
v pevné formû, neplnûné neãokoládové
cukrovinky obsahující pouze cukry
a barviva, látky urãené k aromatizaci,
Ïv˘kaãky, kvasn˘ ocet, limonády a jed-
notlivé porce nebalené zmrzliny.

âerstvé ovoce a zeleninu je nejlépe
kupovat volnû loÏené, abychom si moh-
li vybrat skuteãnû ãerstvé a nepo‰koze-
né plody. Îádn˘ druh zeleniny ãi ovoce
by nemûl b˘t prodáván tehdy, je-li plod
napaden plísní nebo hnilobou; konzum-
ní brambory navíc nesmí b˘t nazelena-
lé, nebo s klíãky o velikosti nad 3 mm.

Nedostatky v oblasti zdravotní zá-
vadnosti, jakosti a fiádného oznaãování
potravin fie‰í Státní zemûdûlská a potra-
vináfiská inspekce, inspektorát pro Jm
kraj má adresu: Bûhounská 10, 601 26
Brno, tel.: 542 426 611, 
e-mail: brno@.gifszpi.gov.

Klamavá reklama
Pravdûpodobnû jste se uÏ také set-

kali se vzorovou situací: V letáku fie-
tûzce XXX zahlédnete, Ïe v období
platnosti letáku, tedy jednoho t˘dne,
bude prodávána jako akãní zboÏí
zubní pasta ABC za cenu sníÏenou
o 40 %. JelikoÏ tento druh pasty pou-
Ïíváte, vypravíte se na nákup do to-
hoto obchodu. Je sice teprve první
den této akce, dopoledne, ale regál
s oznaãením pasty ABC zeje prázd-
notou. Na dotaz u prodavaãe zjistíte,
Ïe „dostali jsme toho málo, uÏ je to
vyprodáno”. ¤eknete si „‰koda”, ale
nákup ostatního zboÏí udûláte stejnû,
kdyÏ uÏ jste tady; pfiesto, Ïe bez lá-
kadla pasty ABC byste jeli nakupo-
vat jinam. Úãel takového jednání ob-
chodníka je tedy zfiejm˘; skuteãnû
v‰ak úãel „svûtí” prostfiedky? Kromû
toho, Ïe toto jednání je v˘raznû ne-
etické, jde také opût o klamavou ob-
chodní praktiku. PÛvodnû fie‰il ten-
to druh prohfie‰kÛ Úfiad pro ochranu
hospodáfiské soutûÏe. Pfii dotazu
v souvislosti s podobnou situací
s klamavou reklamou, popsal jiÏ
v roce 2011 legislativní problemati-
ku JUDr. Ludûk Svoboda, fieditel
Odboru kontroly trÏní síly tohoto 
úfiadu takto: „Vámi namítané jednání
spoleãnosti XXX mÛÏe mít charakter
nekalosoutûÏního jednání. Nekalá
soutûÏ je na základû ustanovení § 1
odst. 7 zákona o ochranû hospodáfi-
ské soutûÏe v˘slovnû vyjmuta z pÛ-
sobnosti Úfiadu pro ochranu hospo-
dáfiské soutûÏe.”

Názor právního poradce serveru
dTest Luká‰e Zeleného: „Jednání fietûz-
ce XXX povaÏuji za poru‰ení § 5 záko-
na o ochranû spotfiebitele (tj. poru‰ení
zákazu uÏívání klamav˘ch obchodních
praktik). Podle § 23 odst.11 téhoÏ záko-
na platí, Ïe pfii v˘konu dozoru v oblasti
regulace reklamy, která je nekalou ob-
chodní praktikou podle tohoto zákona,
se postupuje podle zákona o regulaci re-
klamy. Podle § 7 odst. 1 písm. g) téhoÏ
zákona platí, Ïe pfiíslu‰n˘mi orgány
k fie‰ení tohoto deliktu jsou krajské Ïiv-
nostenské úfiady.”

Jin˘mi slovy, stûÏovat si na tyto prak-
tiky lze u krajsk˘ch Ïivnostensk˘ch 
úfiadÛ pfiíslu‰n˘ch dle adresy sídla vede-
ní obchodní spoleãnosti.

V tomto pfiípadû je asi schÛdnûj‰ím
fie‰ením vyh˘bat se prodejnám tûch
fietûzcÛ, které se takto neeticky cho-
vají ãasto a nakupovat u tûch solid-
nûj‰ích. 

Problematika ochrany spotfiebitele
je velmi ‰iroká, rozhodnû se nedá ob-
sáhnout v jednom krátkém ãlánku.
Mnoho uÏiteãn˘ch informací lze na-
lézt na mnoÏství specializovan˘ch we-
bÛ, napfiíklad jiÏ zmínûn˘ dTest -
www.dtest.cz, ãi spoleãn˘ projekt
Ministerstva zemûdûlství a Státní ze-
mûdûlské a potravináfiská inspekce
„Potraviny na pran˘fii” www.potravi-
nynapranyri.cz, kter˘ informuje o ak-
tuálnû zji‰tûn˘ch závadách v kvalitû
potravin, vãetnû upozornûní na nebez-
peãné nálezy ohroÏující zdraví.

Text: Petr Hanáãek

60-ti letá tradice moderního nádobí 
Vafite rychle, levnû, zdravû,

Tupperware to zvládne hravû

Kontaktní místo: Blansko, Sadová 2, Dagmar Hamrlová, 723 802 143, e-mail: dhamrlová@email.cz
- po dohodû ukázky pouÏívání v˘robkÛ - vafiení 
- moÏnost objednání zboÏí i registrace âT  10.00 – 17.00

Aktuální téma: Romantické stolování

ELEKTROOPRAVNAELEKTRO PRODEJ A ZNAâKOV¯ 
SERVIS PRAâEK A MYâEK

Opravujeme spotfiebiãe znaãek: Whirlpoool • Ariston • Indesid 
• Fagor • LG • AEG • Electrolux • Zanussi, po domluvû i jiné...

P¤ÍJEM ZAKÁZEK TELEFONICKY, NEBO V PRACOVNÍ DNY NA OBCHODù

Servis •  Obchod - Bezruãova 18, Boskovice 680 01
Po - pá 8 - 12 hod. 13 - 17 hod. Mobil: 733 318 860, 737 274 760

Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY


