Dvojí kvalita potravin a výrobků
prodávaných na trhu v ČR

27.8.2019
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Metodologie
• Metoda: CAWI – online výzkum
• Počet respondentů: 805
• Sběr dat: 3. – 19. června 2019
• Průměrná doba vyplňování dotazníku: 15 minut
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9 z 10
spotřebitelů
považuje
různé složení
výrobků za
nekalou
praktiku

Různé složení výrobků stejné značky v různých zemích je nekalá
obchodní praktika a měla by být zakázána.

76%

Zcela souhlasím

17%

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

4%

Zcela nesouhlasím

3%

Nevím

1%

Q1. Ohodnoťte prosím následující sadu výroků:

S výrokem souhlasí 92 % spotřebitelů napříč
sociodemografickými charakteristikami, intenzita
souhlasu mírně klesá s rostoucím vzděláním.
/ N = 805
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3z4
spotřebitelů
nesouhlasí
s rozdílným
složením
výrobků stejné
značky
i v případě, že
není porušen
zákon

Pokud výrobce neporušuje zákon, má právo měnit složení výrobku
pro jednotlivé země, i když výrobek prodává pod stejnou značkou

11%

Zcela souhlasím

11%

Spíše souhlasím

17%

Spíše nesouhlasím

58%

Zcela nesouhlasím

Nevím

2%

Q1. Ohodnoťte prosím následující sadu výroků:

/ N = 805
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Česko je popelnice Evropy

Více než 4/5
spotřebitelů
souhlasí
s výrokem, že
Česko je
popelnicí
Evropy

43%

Zcela souhlasím

39%

Spíše souhlasím

13%

Spíše nesouhlasím

Zcela nesouhlasím

Nevím

4%
Míra souhlasu klesá s rostoucím
vzděláním, ale i tak s ním souhlasí
2/3 respondentů s VŠ vzděláním.

2%

Q1. Ohodnoťte prosím následující sadu výroků:

/ N = 634
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Prakticky
všichni
spotřebitelé
jsou
přesvědčeni
o tom, že
u potravin je
praktikována
dvojí kvalita
výrobků

Druhy výrobků

96%

Potraviny

81%

Drogerie

44%

Spotřební zboží

Jiné

Nikde

4%
0%

O dvojí kvalitě drogérie jsou častěji
přesvědčeny ženy (84 %), než muži (77%). Z
dalších výrobků respondenti nejčastěji
jmenují textil, automobily a pohonné
hmoty.

Q2. Uveďte prosím všechny oblasti výrobků, ve kterých je praktika „dvojí kvality“ podle Vašeho názoru výrobci a obchodníky využívána:

/ N = 805
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Jak často nakupujete v zahraničí?

Nikdy

Přibližně třetina
spotřebitelů
nakupuje
v zahraničí
pravidelně, třetina
příležitostně
a třetina vůbec

38%
31%

Méně než 2x ročně

22%

2–9 x ročně

10x a častěji za rok

10%

Q7. Jak často nakupujete v zahraničí? (mimo Vaši dovolenou, nebo příležitostné cesty)

Nejčastěji sousední státy v
pořadí: Německo, Rakousko,
Polsko a Slovensko
/ N = 805

7

Jak by měl být přijat zákaz dvojí kvality potravin

Zákaz dvojí
kvality by měl
být součástí
zákona
o ochraně
spotřebitele

Implementován do zákona o potravinách
(pro potraviny)

11%

Implementován do zákona o ochraně
spotřebitele (pro všechny výrobky, a tedy
nejen pro potraviny)

Neumím posoudit

Q5. Pokud by ČR přijala zákaz „dvojí kvality“, měl by být:

78%

11%

/ N = 805
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9 z 10
spotřebitelů,
kteří jsou pro
zpřísnění
pravidel, která
určují parametry
kvality potravin,
je pro zpřísnění i
za cenu omezení
dovozu levných
potravin

ČR by měla zavést přísnější pravidla, jaké parametry kvality
musí splňovat potraviny prodávané na českém trhu

77%

Zcela souhlasím

20%

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Zcela nesouhlasím

2%

1%

91 % souhlasí i v případě, že by to
znamenalo omezení dovozu levných
potravin. Míra souhlasu roste s věkem
respondenta.

Q3. Ohodnoťte prosím následující výrok: ČR by měla zavést přísnější pravidla, jaké parametry kvality musí splňovat potraviny prodávané na českém trhu. / N = 805 9
Q4. Měla by tato pravidla být zavedena i v případě, že by to znamenalo omezení dovozu levných potravin ze zahraničí?

Souhlasil/a byste s pokutou pro výrobce anebo obchodníka
ve výši 50 mil. Kč při porušení takovéhoto zákazu?

Více než polovina
spotřebitelů je
jednoznačně pro
padesátimilionovou
pokutu

Rozhodně
ano

56%
36%

Spíše ano

7%

Spíše ne

Rozhodně
ne

1%

Míra intenzity souhlasu klesá s rostoucím
vzděláním. Rozhodně souhlasí 2/3
respondentů se základním vzděláním, ale
jen necelých 40 % respondentů s VŠ
vzděláním.

Q6. Pokud by ČR přijala zákaz „dvojí kvality“: Souhlasil´/a byste s pokutou pro výrobce anebo obchodníka ve výši 50 mil. Kč při porušení takového zákazu? / N = 805
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SHRNUTÍ: DVOJÍ KVALITA

Nekalá praktika

92 % souhlasí

Kde je dvojí
kvalita?
Potraviny 96 %
Drogerie 81 %

Výrobce má právo měnit
složení v rámci zákona

75 % nesouhlasí
92% spotřebitelů je pro pokutu 50 000 000 Kč

97 % dotázaných chce
zpřísnit parametry kvality
potravin
82 % spotřebitelů považuje ČR za
popelnici Evropy

