Sídlo Spotřebitel Net
Bělehradská 235/118,
Praha 2 - Vinohrady, 120 00

Tisková zpráva
Téma: Český výrobek a nabídka produktů přes telefon
Dne 21.5.2014 od 10 hodin na adrese sdružení Spotřebitel net

Program:
Přivítání Ylonou Skálovou, ředitelkou Spotřebitel net a předání slova právnímu poradci
Spotřebitelu net Mgr. Robertu Honzíkovi
-

Když jsme u prodeje, určitě by vás mohlo zajímat, co s otravnými telefonáty, které
nabízejí různé výrobky a někdy i neetickými způsoby

-

Existuje etický kodex těchto nabídek? Nebo se pouze jedná o pirátskou a klamavou
nabídku? Je možné se nějakým způsobem chránit?

Český výrobek s.r.o. : Ing. Leo Kolečkář, ředitel
-

Novela zákona o potravinách a přínosy pro spotřebitele (Znění novely zákona 110/1997
Sb., o potravinách schválené 14. května dolní komorou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)

o větší písmo a větší kontrast písma
o povinnost označovat zemi původu čerstvého, chlazeného i zmrazeného masa
o
o
o
o

vepřového, drůbežího, skopového i kozího masa (hovězí se již označuje), toto neplatí
pro masné výrobky
povinnost uvádět kompletní složení nebalených potravin v jejich blízkosti
povinnost povinně zveřejňovat údaje o alergenech také v případě nebalených
potravin a v restauracích
údaje o složení nápojů s obsahem alkoholu nad 1,2 procenta
oznamovací povinnost týkající maloobchodních sítí s obratem nad 5 mld Kč. Ty mají
uvádět u vstupu do svých prodejen pět zemí, z nichž nejčastěji odebírají potraviny a
tak spotřebitele informovat o tom, ve kterém řetězci nalezne nejvíce domácích
potravin.

o Majitelé restaurací a jídelen musí počítat s novými kontrolory. Vedle hygieniků
k nim totiž budou moci nově chodit také pracovníci veterinární správy a
zemědělské a potravinářské inspekce.
o => dopady na výrobce – vyšší náročnost při zpracovávání obalů, neustálé změny a
novelizace vyhlášek, zákonů a nařízení EU o označování potravin, s čímž jsou spojeny
nemalé finanční náklady. Dochází ke změně velikosti písma, povinnosti uvádět
nutriční hodnoty na etiketách, což obnáší náročnější a dražší laboratorní rozbory a
také nutnost větších formátů etiket.
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-

Pravidla a kontrola dodržování podmínek značek kvality na českém trhu

Podmínky udělení značky Český výrobek
o Výrobek je vyroben v České republice.
o Výrobce zaměstnává české zaměstnance, kteří se na výrobě výrobků podílí.
o České suroviny - alespoň 50 % surovin či komponentů původem z ČR, nebo pro
výrobky, jejichž suroviny či komponenty nelze v ČR získat, je nutné alespoň splnění
podmínky 100 % české práce a vznik nového výrobku vyrobeného z těchto surovin
nebo komponent, tedy nikoli jen přebalení.
o Výrobce ručí za jakost, bezpečnost a nezávadnost výrobků.
o Potravinářské výrobky nesmí obsahovat separát (strojově oddělené maso).
o Výrobce dodržuje zákonné normy, platí daně a odvody na sociální a zdravotní
pojištění na území ČR.
o Výrobce dodržuje reklamační řád.
o Výrobce plní ekologické normy.
o Výrobce získal licenci na užívání ochranné známky Český výrobek pro konkrétní
výrobky.
o Kontrola podmínek - audit přímo v místě výroby, i v průběhu užívání značky.

Jak zajišťujeme kvalitu a důvěryhodnost značky Český
výrobek
dodržování podmínek je zajištěno sublicenční
smlouvou, registrovanou na Úřadu průmyslového
vlastnictví ČR
osobní kontrola podmínek v místě výroby
- záruka výroby v ČR
požadujeme certifikát kvality nebo platné potvrzení
příslušné instituce – předpoklad bezpečnosti a
nezávadnosti výrobků
pravidelná i namátková kontrola výroby – zajištění
dodržení podmínek pro udělení značky po dobu užívání
licence
smluvní pokuty při porušení podmínek – smluvní
zajištění dodržování podmínek po dobu užívání licence
registrace sublicence výrobců na Úřadu průmyslového
vlastnictví – přispívá k transparentnosti a ochraně
výrobců i zákazníků před zneužitím značky
kontrola dodržování ekologických norem (zejména dle
Zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) – přispívá
k snižovaní ekologické zátěže a zlepšování životního
prostředí

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Jak podporujeme české výrobky a výrobce

✓
✓

reklama na internetu s logem výrobce
neformální setkávání českých výrobců a výměna
zkušeností
reklama a články v časopisech a denním tisku
akce Den českých výrobků v Praze
tiskové konference
Den českých výrobků 27.10. v kalendáři
TV reklama s logem výrobce
vlastní kalendář s reklamou a logem výrobce
zápis s odkazem a logem na vlastním webu
zápis s odkazem a logem nebo obrázkem v katalogu
Najisto.cz – pro stávající partnery
pravidelný monitoring a dodávání dat z průzkumu trhu
se zaměřením na české výrobky (MML TGI ČR, Median)
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Český výrobek – to je kvalita: ochutnávka výrobků
oceněných Zlatou Salimou 2014
o Váhalovy špekáčky extra vázané s obsahem 70
% masa

o Mléčná čokoláda Františka Bačíka s
obsahem 51% kakaa

Naši partneři dávají šanci handicapovaným pracovníkům – představení
společnosti a výrobků Mont group
Firma Mont Group s.r.o. vznikla v roce 1991 jako zámečnická a montérská
firma. Od roku 1998 jsme činnost rozšířili o výrobu reklamních
osvěžovačů vzduchu tzv. aromatické visačky, pro mnohé známé jako
„vonné stromečky. Výrobní technologie aromatických visaček vyžaduje
velké množství lehké ruční práce a proto jsme se rozhodli dát šanci k
uplatnění na trhu práce ( cca 70) lidem se zdravotním postižením (ZTP).
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Zlepšení životního prostředí a novinky firmy Dakon – výrobce kotlů
o kotel Dakon FB2 automat
o úsporné a ekologické vytápění v automatickém režimu
o splňuje přísné emisní limity třídy 3 podle normy ČSN EN
303-5
o možnost topit až 3 dny bez nutnosti doplnění paliva
o dlouhá životnost litinového kotlového tělesa

Stoletá tradice firmy K.v. Řezáč, s.r.o., výrobce zejména sportovních
sítí – našeho nového partnera
o Firma Kv. Řezáč, s.r.o. navazuje na stoletou
tradici textilní výroby a padesátileté
zkušenosti výroby uzlových sítí. Jako ryze
česká soukromá firma fungujeme od roku
1992, vyrábíme sítě a provaznické výrobky
podle evropských norem a standardů a z
kvalitních surovin a materiálů.
Označení prodejen s českými výrobky
s tímto označením se již nyní můžete setkat

Ochutnávka českých výrobků

Partneři tiskové konference - držitelé licence Český výrobek:

