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TISKOVÁ ZPRÁVA  

„STRUČNÝ PRŮVODCE SVĚTEM HOAXŮ A MYSTIFIKACÍ O POTRAVINÁCH“ 

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vydává publikaci k ožehavému tématu dezinformací o potravinách a výživě 

šířených zejména elektronickými prostředky. 

 „Nedílnou součástí Národní politiky kvality je nejen podpora kvalitních výrobků a služeb na trhu ČR, ale také 

podpora nástrojů, které spotřebiteli umožňují se v kvalitě orientovat, a rozhodovat se tak podle svého uvážení a 

výběru. To se samozřejmě týká i oblasti potravin. Cílem této publikace je uchopit téma dezinformací o 

potravinách a výživě, které jsou šířeny nejrůznějšími prostředky, samozřejmě hlavně po internetu. Finanční 

podpora publikace je dalším příkladem působnosti Rady kvality a MPO při naplňování Národní politiky kvality“, 

uvádí téma Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., 1. místopředseda RK ČR. 

Vedle seriózních informací o potravinách, jejich přípravě a způsobu stravování narazíme nezřídka na různé mýty, 

fámy, bludy, dezinformace. Shrnuto a podtrženo – na klamání spotřebitele. Neklademe si za cíl, a ani to není 

možné, všechny nepravdivosti nebo zkreslenosti o potravinách a způsobu výživy identifikovat. Stále se objevují 

nové a sofistikovanější způsoby, jak spotřebitele získat a ošálit, jsou propracovanější, na první pohled úžasné a 

nemusejí být nepravdivé celé.  

V současné době se často setkáváme s výrazem „hoax“. Čeho se týká tato praktika v oblasti potravin a výživy, 

přiblíží publikace, jejíž vypracování podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Rady kvality ČR. 

Publikace vychází v tisku pod titulem Potraviny a výživa – stručný průvodce světem hoaxů a mystifikací a je 

k dispozici také v e-formátu. Snažíme se v ní podchytit důvody, jež k tvorbě a šíření hoaxů vedou. Přes omezený 

rozsah publikace nabídneme i příklady, s nimiž jsme se v praxi setkali. Snad budou ilustrativní a varující.  

Jen poučený spotřebitel se může účinně bránit, je schopen přijímat racionální informace a nést odpovědnost za 

svá rozhodnutí a svůj způsob života. Kdo nic neví, věří čemukoliv. 

V Praze, dne 27. září 2021 

Publikace je vystavena na adrese https://konzument.cz/publikace/jak-pozname-kvalitu.php. 

Pro více informací k problematice potravin i tomuto projektu navštivte web Sdružení českých spotřebitelů, z.ú. 

https://spotrebitelzakvalitou.cz  anebo oficiální portál Rady kvality ČR 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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