
Příloha 1 Konkrétní příklady nebezpečných výrobků zaměnitelných s potravinou 

Scentchips® aromatický vosk "The Original Fragrance Melt" 

Jedná se o barevné kousky vyrobené z parafínu, které se velmi podobají bonbonům a voní 

sladkou a ovocnou vůní. Tento výrobek představuje riziko udušení v případě vložení do úst a 

následném spolknutí, především dětmi. 

 

Zdroj: http://www.dtest.cz/nebezpecny-vyrobek/aromaticky-vosk-the-original-fragrance-

melt/4243 

MarHome dekorativní třešně 

Tento výrobek je velice podobný čerstvým třešním – tedy potravině a pro spotřebitele tak 
představuje riziko udušení v případě jeho vložení do úst. 

 

Zdroj : http://www.dtest.cz/nebezpecny-vyrobek/dekorativni-tresne/158
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Příloha 2 Priority Sdružení obrany spotřebitelů 

1. Spotřebitel musí mít možnost obhájit své právo i přesto, že jeho partnerem je 

profesionální prodávající či dodavatel. Proto se SOS ve svých projektech věnuje: 

- otázkám spotřebitelského vzdělávání na všech stupních škol i mimo ně; 

- shromažďování, zpracování a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele  

a usnadňujících orientaci kupujících na trhu; 

- připomínkování legislativních norem; 

- poradenské činnosti, která umožňuje individuálním klientům konzultovat jejich 

spotřebitelský problém. 

2. Očekávání kupujících může splnit pouze fungující trh, charakterizovaný 

rovnými podmínkami bez nástrah pro spotřebitele. Proto SOS: 

- upozorňuje na nezákonné či neetické chování podnikatelských subjektů; 

- podporuje odstraňování monopolů a dalších tržních nedostatků, které vedou 

k umělému; 

- prosazuje přiměřenou, ale efektivní regulaci trhu; 

- vybízí spotřebitele, aby využívali všech dostupných způsobů k předávání svých 

kladných i záporných spotřebitelských zkušeností. 

3. Služby a výrobky pro spotřebitele musí být bezpečné. Proto se SOS zaměřuje: 

- na otázky bezpečnosti potravin i nepotravinářských výrobků; 

- na prosazování oprávněných zájmů spotřebitelů v oblasti tvorby technických norem; 

- na shromažďování výsledků srovnávacích spotřebitelských testů, garantovaných 

akreditovanou laboratoří nebo zkušebnou, a jejich zprostředkování co nejširšímu 

okruhu spotřebitelů; 

- na sledování výsledků kontrolní činnosti státních dozorových orgánů a pohotové 

zprostředkování zjištěných skutečností spotřebitelům. 

4. Všestranná ochrana spotřebitele není myslitelná bez její občanské složky. Proto 

SOS: 

- posiluje spotřebitele v jejich zájmu o soustavný aktivní přístup k ochraně jejich práv  

a oprávněných zájmů; 

- je otevřeným občanským sdružením, které dává spotřebitelům ze všech regionů České 

republiky možnost sdružit se a prosazovat své oprávněné zájmy společně v oblastech, 

kde jednotlivec na svou obranu nestačí; 
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vytváří pro spotřebitele příležitosti sdružit se podle regionů i podle oborů k řešení konkrétního 

společného problému a jeho odstranění dlouhodobě prosazovat (www.spotrebitele.info, 

2006). 
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Příloha 3 Dotazník ochrana spotřebitele v ČR 

Dobrý den,  

jsem studentkou ekonomické fakulty Vysoké školy báňské a chci Vás požádat o vyplnění 

následujícího dotazníku, který bude sloužit pro mou diplomovou práci. Diplomová práce je 

zaměřena na ochranu spotřebitele v oblasti kvality a bezpečnosti potravin. Cílem dotazníku je 

zjistit, jak tuto oblast vnímají samotní spotřebitelé. 

Všechny vložené údaje jsou anonymní a budou zpracovány pouze pro účely diplomové práce. 

Děkuji za Vaši pomoc a čas, který vyplnění dotazníku věnujete. 

Bc. Kateřina Huráková 

1. Jste muž nebo žena? 

 Muž 

 Žena 

2. Jaký je Váš věk?  

 do 21 let 

 21 - 34 let 

 35 - 49 let 

 50- 64let 

 více než 65 let 

3. Do jaké skupiny se řadíte? 

 student 

 pracující  

 nezaměstnaný(á) 

 senior-důchodce 

 OSVČ 

 žena na mateřské dovolené 
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4. Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

 do 12 000 Kč 

 12 001 - 18 000 Kč 

 18 001 - 25 000 Kč 

 25 001 Kč a více 

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 ZŠ 

 odborné učiliště 

 SŠ 

 VOŠ 

 VŠ 

6. Kterou z následujících institucí/organizací znáte? 

 Česká obchodní inspekce 

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

 Státní veterinární správa 

 Potravinářská komora ČR 

 Zdravá potravina.cz 

 Evropský úřad pro potraviny (EFSA) 

 Evropská rada pro informace o potravinách (EUFIC) 

 Neznám žádnou 

7. Jakou částku utratíte měsíčně za potraviny? 
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8. Jak je pro Vás při nákupu důležitá cena potravin? 

 
1 2 3 4 

 

Velmi důležitá     Zcela vedlejší

9. Jak je pro Vás při nákupu důležitá kvalita a složení potravin? 

 
1 2 3 4 

 

Velmi důležitá     Zcela vedlejší

10. Jak je pro Vás při nákupu důležitý výrobce a původ potravin? 

 
1 2 3 4 

 

Velmi důležitá     Zcela vedlejší

11. Jak je pro Vás při nákupu důležité označení kvality na obalu potraviny? 

 
1 2 3 4 

 

Velmi důležitá     Zcela vedlejší

12. Čtete si při nákupu potravin jejich složení uvedené na obalu? 

 Ano - vždy 

 Ano - většinou  

 Jak kdy 

 Většinou ne  

 Nikdy  

13. Máte zkušenost se závadnou potravinou? 

Pokud ano, uveďte prosím, o co se jednalo v políčku "Jiné". 

 Ano 

 Ne 

 Jiné:  
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14. Ovlivnily Vás při nákupu potravin nedávné kauzy odhalující falšované a 

nebezpečné potraviny? 

Pokud ano, napište prosím, jak se změnilo Vaše chování při nákupu. 

 Ano 

 Ne 

 Jiné:  

15. Myslíte si, že máte dostatečné informace o výskytu závadných potravin na trhu? 

 
1 2 3 4 5 

 

Ano, mám dostatek 

informací      
Ne, informovanost spotřebitelů je 

nedostatečná 

16. Využíváte některý z uvedených zdrojů pro získání informací týkajících se složení, 

kvality a bezpečnosti potravin? 

Označte, prosím, nejvýše 3 zdroje, které považujete za nejdůležitější. Pokud využíváte 

i jiný zdroj, můžete jej uvést do políčka "Jiné". 

 Peklo na talíři 

 Potraviny na pranýři 

 RASFF 

 Informační centrum bezpečnosti potravin 

 Ministerstvo zemědělství 

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

 Časopis dTest 

 Nevyužívám 

 Jiné:  
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17. Pokud ve složení potravin vidíte E a čísla (např. E332), co si pod tím představíte? 

 Něco škodlivého a nežádoucího 

 Náhražky a dochucovadla 

 Přírodní výtažky  

 Nevím, co to znamená 

 Vím a mám celkem přehled, co jednotlivé E znamenají  

18. Myslíte, že je v České republice dostatečně zajištěna ochrana před nebezpečnými 

a falšovanými potravinami? 

 Ano 

 Ne 

 

Děkuji za Vaše odpovědi a čas věnovaný tomuto dotazníku. Vaše odpovědi jsou cennými 

informacemi pro mou diplomovou práci. 

 

Bc. Kateřina Huráková



 

Příloha 4 Znalost jednotlivých orgánů a organizací spotřebiteli 
 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Příloha 5 Struktura spotřebitelů dle hodnot z Box plotu 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování



 

Příloha 6 Struktura příjmových skupin respondentů dle peněžních částek 
vynakládaných na nákup potravin  

Struktura příjmových skupin respondentů dle peněžních částek vynakládaných na nákup 
potravin, procentuální vyjádření k celkovému počtu respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura příjmových skupin respondentů dle peněžních částek vynakládaných na nákup 
potravin, procentuální vyjádření k počtu respondentů v rámci kategorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Příloha 7 Regresní analýza  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,537a ,289 ,285 2347,23745 

a. Predictors: (Constant), pŘÍJEM  

Zdroj: SPSS 

 

  



 

Příloha 8 Struktura odpovědí na preferenci ceny potravin dle skupin respondentů 

Struktura odpovědí na preferenci ceny potravin, procentuální vyjádření k celkovému počtu 
respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura odpovědí na preferenci ceny potravin, procentuální vyjádření k počtu respondentů 
v rámci kategorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Příloha 9 Struktura odpovědí na preferenci kvality potravin dle skupin respondentů 

Struktura odpovědí na preferenci kvality potravin, procentuální vyjádření k celkovému počtu 
respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura odpovědí na preferenci kvality potravin, procentuální vyjádření k počtu respondentů 
v rámci kategorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Příloha 10 Struktura odpovědí na preferenci původu a výrobce potravin dle skupin 
respondentů 

Struktura odpovědí na preferenci původu a výrobce potravin, procentuální vyjádření 
k celkovému počtu respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura odpovědí na preferenci původu a výrobce potravin, procentuální vyjádření k počtu 
respondentů v rámci kategorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Příloha 11Struktura odpovědí na preferenci označení kvality potravin dle skupin 
respondentů 

Struktura odpovědí na preferenci označení kvality potravin, procentuální vyjádření 
k celkovému počtu respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura odpovědí na preferenci označení kvality potravin, procentuální vyjádření k počtu 
respondentů v rámci kategorie 

 

Z droj: vlastní zpracování 



 

Příloha 12 Struktura odpovědí na povědomí o označení „Exxx“ dle skupin respondentů 

Struktura odpovědí na povědomí o označení „Exxx“, procentuální vyjádření k celkovému 
počtu respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura odpovědí na povědomí o označení „Exxx“, procentuální vyjádření k počtu 
respondentů v rámci kategorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Příloha 13 Struktura odpovědí na zkušenost se závadnou potravinou dle skupin  

Struktura odpovědí o zkušenosti se závadnou potravinou, procentuální vyjádření k celkovému 
počtu respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura odpovědí o zkušenosti se závadnou potravinou, procentuální vyjádření k počtu 
respondentů v rámci kategorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Příloha 14 Příklad závadné potraviny 

 

 

Zdroj: soukromý archiv Petra Kašpaříka 

  



 

Příloha 15 Struktura odpovědí o vlivu potravinových kauz na spotřebitele dle skupin 
respondentů 

Struktura odpovědí o vlivu potravinových kauz na spotřebitele, procentuální vyjádření 
k celkovému počtu respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura odpovědí o vlivu potravinových kauz na spotřebitele, procentuální vyjádření k počtu 
respondentů v rámci kategorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Příloha 16 Struktura odpovědí o informovanosti spotřebitelů o závadných potravinách 
dle skupin respondentů 

Struktura odpovědí o informovanosti spotřebitelů o závadných potravinách, procentuální 
vyjádření k celkovému počtu respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura odpovědí o informovanosti spotřebitelů o závadných potravinách, procentuální 
vyjádření k počtu respondentů v rámci kategorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Příloha 17 Struktura odpovědí o zajištění ochrany spotřebitele v ČR dle skupin 
respondentů 

Struktura odpovědí o zajištění ochrany spotřebitele v ČR, procentuální vyjádření k celkovému 
počtu respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura odpovědí o zajištění ochrany spotřebitele v ČR, procentuální vyjádření k počtu 
respondentů v rámci kategorie 

 

Zdroj: vlastní zpracování



 

Příloha 18 Znalost a využití informačních zdrojů dle skupin respondentů 

Struktura odpovědí o znalosti a využití informačních zdrojů, procentuální vyjádření k celkovému počtu respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování



 

Příloha 19 Test hypotézy 1 

Výpočet závislosti sledování kvality potravin na zkušenosti se závadnou potravinou 
pomocí  χ2 testu 

 

     

  

Zkušenost se závadnou 

potravinou 

 

 

Odpovědi Ano Ne Celkem 

Je
 k

v
a

li
ta

 

d
ů

le
ži

tá
?

 Ano 103 73 176 

Relativní četnost 58,52% 41,48% 100,00% 

Ne 6 13 19 

Relativní četnost 31,58% 68,42% 100,00% 

 

Celkem 109 86 195 

 

Relativní četnost celkem 55,90% 44,10% 100,00% 

     

     Pozorované četnosti 103 73 176 
6 13 19 

109 86 195 

Očekávané četnosti 
98,37949 77,62051282 
10,62051 8,379487179 

0,024626 Signifikace chí-kvadrát testu 
 

  



 

Příloha 20 Test hypotézy 2 

Výpočet závislosti důvěry v ochranu spotřebitele na zkušenosti se závadnou potravinou 
pomocí  χ2 testu 

 

    
Je zajištěna ochrana? 

  
  Odpovědi Ano Ne Celkem 

Z
ku

še
no

st
 s

e 
zá

va
dn

ou
 

po
tr

av
in

ou
 

Ano 11 98 109 
Relativní četnost 10,09% 89,91% 100,00% 
Ne 20 66 86 
Relativní četnost 23,26% 76,74% 195 

  Celkem 31 164 195 
  Relativní četnost celkem 16,04% 83,96% 100,00% 

Pozorované četnosti 11 98 109 
20 66 86 
31 164 195 

Očekávané četnosti 
17,32821 91,67179 
13,67179 72,32821 

0,012556 Signifikace chí-kvadrát testu 
 


