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Kdo jsme 
Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) je komunikačním centrem 
Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Úkolem ICBP je získávat a třídit 
informace z oblasti bezpečnosti potravin, předávat je příslušným institucím a zajišťovat 
osvětu pro odborníky i spotřebitele.

ICBP 

• poskytuje informace 

• vzdělává veřejnost

• organizuje akce 
pro veřejnost

• publikuje
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Bezpecnostpotravin.cz
Webové stránky bezpecnostpotravin.cz poskytují kompletní informace o problematice 
bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v ČR a zahraničí.

www.bezpecnostpotravin.cz
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Webové stránky obsahují:

Registrace (zdarma)

Přihlásit Zaškrtni rizika 
z potravin ZDE

www.bezpecnostpotravin.cz

• Aktuální informace                                                                                                            

• Varování před závadnými potravinami

• Hlášení ze systému RASFF

• Aktuality EFSA

• Slovník Bezpečnost potravin A-Z 

• Tematické e-publikace                                                                                                    

• Facebook, Twitter
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Sociální sítě Facebook a Twitter – každý den ověřené informace 

Ukázky aktivit ICBP  
na krátkých videonahrávkách 

https://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/videa-a-infografiky.aspx

www.bezpecnostpotravin.cz
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Aplikace do mobilních telefonů „Víš, co jíš?“ 
Aplikace pro majitele mobilních telefonů s operačním systémem Android verze 2.3.3 
(Gingerbread) a vyšší a s operačním systémem iOS 12. Obsahuje tři části: „Výživa  
v kostce“, „Éčka“ a „Bezpečnost potravin A–Z“.

Výživa v kostce
Přehledné a praktické informace ze 
světa výživy. Nabízí výpočet indexu 
tělesné hmotnosti a potřeby energie 
a živin.

Éčka
Seznam povolených potravinářských přídatných 
látek. Umožňuje vyhledávání podle kategorie, 
názvu nebo kódu.

Bezpečnost potravin A-Z 
Výkladový slovník pojmů týkajících se 
problematiky bezpečnosti potravin  
a zdravé výživy.

Aplikace do mobilních telefonů
„Víš, co jíš?“ je ke stažení na adrese:
https://play.google.com/store/, přes webové stránky www.bezpecnostpotravin.cz

www.bezpecnostpotravin.cz
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Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
Systém RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) slouží k oznamování rizika pro 
lidské zdraví pocházejícího z potravin nebo krmiv mezi členy systému (Evropská komise, 
členské státy EU,  EFTA a EFSA).

Komise předává hlášení prostřednictvím čtyř typů oznámení:

Varování - potraviny či krmiva 
představující vážná rizika jsou 
nabízeny spotřebitelům ke koupi, 
je tedy nutné rychle jednat.

Informace - rizikové potraviny či 
krmiva již nejsou na trhu nebo se 
riziko nepovažuje za závažné.

Odmítnutí na hranicích - zásilky 
potravin a krmiv, které byly testovány 
a odmítnuty na vnějších hranicích EU 
(a EHP) z důvodu zdravotního rizika.

Novinky veškeré informace týkající 
se bezpečnosti potravin a krmiv, které 
nejsou sdělovány prostřednictvím 
varování či informací, avšak jsou 
považovány za významné pro 
kontrolní orgány.

www.bezpecnostpotravin.cz
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Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
EFSA (European Food Safety Authority) je úřadem Evropské unie zodpovědným za 
hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, 
ochrany a zdraví rostlin. 

www.bezpecnostpotravin.cz - kategorie - EFSA 
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www.bezpecnostpotravin.cz - aplikace Bezpečnost potravin A-Z 

Bezpečnost 
potravin A-Z
Slovník pojmů obsahuje 
základní termíny z proble-
matiky bezpečnosti potravin, 
potravinářství, výživy a dalších 
souvisejících oborů.

Vyhledávání ve slovníku 

• Podle abecedy

• Ze seznamu hesel

• Fulltextovým 
 zadáním 

fulltext

Klikni ZDE
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Viscojis.cz
Webové stránky viscojis.cz poskytují spotřebitelům seriózní informace o složení potra-
vin, zdravém stravování a výživě, onemocněních souvisejících s výživou, o bezpečném 
zacházení s potravinami, o doporučeních, čeho si všímat při nákupu potravin a řadu 
zajímavostí z domova i zahraničí.  

www.viscojis.cz

www.viscojis.cz/teens
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Viscojis.cz/teens  
Webové stránky viscojis.cz/teens fungují jako podpora výukové-
ho programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky a pedagogy  
2. stupně ZŠ. Program vytvořili odborníci na výživu z 3. lékařské 
fakulty UK a jeho cílem je nabídnout základním školám kvalitní 
vzdělávací produkt. 

Na www.viscojis.cz/teens naleznete:

• Výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“

• Články tematicky uzpůsobené mládeži včetně testů

• „Stáhni si“ – materiály pro žáky a učitele
                       – program do interaktivních tabulí
                       – aplikace do mobilních telefonů a tabletů

• Pracovní sešit pro žáky 1.–3. ročníků ZŠ 

• Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ

• Učebnice pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

• E-learningový kurz pro SŠ

• „Pojď se bavit“ – naučné hry pro děti 1. stupně ZŠ

• Tematická pexesa a omalovánky

www.viscojis.cz/teens 
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Publikace a letáky
ICBP vytváří řadu vzdělávacích materiálů. Publikace a letáky jsou k dispozici jak v elek-
tronické formě na www.bezpecnostpotravin.cz, tak v tištěné formě na adrese MZe, 
Těšnov 17, Praha 1. Publikace lze v omezeném množství zaslat (zdarma) také poštou,  
a to institucím, které se zabývají vzděláváním souvisejícím s tématem bezpečnosti potra-
vin a zdravé výživy.

www.bezpecnostpotravin.cz - kategorie Publikace

Jíme zdravě
a s chutí

Pracovní sešit
pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ

Výživa ve výchově ke zdraví

Učebnice pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Markéta Chýlková

VÍTEJTE VE SVĚTĚ
POTRAVINANEB

CHYTRÝ PRŮVODCE ÚDAJI

O POTRAVINÁCHNÁKAZY
ZVÍŘAT

PŘENOSNÉ NA ČLOVĚKA

A BEZPEČNOST POTRAVIN

Petr Šatrán
Josef Duben
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Vzdělávání veřejnosti
ve spolupráci s nevládními neziskovými
organizacemi

Přednášky pro dospělé spotřebitele a studenty

• Systém bezpečnosti potravin v ČR

• Informační centrum bezpečnosti potravin 

• Prevence onemocnění z potravin, zdravá výživa

Přednášky pro žáky 2. stupně ZŠ na téma

• Zdravá výživa, správné stravovací návyky 

• Zásady hygieny při manipulaci s potravinami

• Ochrana před nemocemi z potravin

Výukové programy pro děti 

• Představení pro MŠ „Přijede k nám návštěva“ 

• Program pro 1. – 3. třídy ZŠ „Jíme zdravě a s chutí“

Veškeré služby ICBP včetně seminářů a výukových programů jsou zdarma. V případě zájmu se 
informujte u kontaktní osoby ICBP: Olaf Deutsch – e-mail: olaf.deutsch@mze.cz, tel. 221 812 361 
nebo 607 886 278.

www.bezpecnostpotravin.cz
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www.bezpecnostpotravin.cz

Jíme zdravě a s chutí – pro interaktivní tabule
Výukový program pro interaktivní tabule „Jíme zdravě a s chutí“ je určen žákům a pe-
dagogům 1. stupně základních škol. Program je rozdělen na 23 samostatných modulů, 
které se zabývají tématy zdravé výživy, bezpečného zacházení s potravinami a vysvětlení 
původu potravin rostlinných a živočišných. Jednotlivé moduly obsahují také krátká in-
struktážní videa, interaktivní soutěže, hry a zábavné testování získaných znalostí.  

Registrace a stažení výukového programu do interaktivních tabulí je zdarma.
Více informací získáte na stránkách www.viscojis.cz/teens.
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www.bezpecnostpotravin.cz

Výživa ve výchově ke zdraví – e-learningový kurz
E-learningový kurz „Výživa ve výchově ke zdraví“ je určen středním odborným školám  
a učilištím potravinářského zaměření a gymnáziím. Kurz je rozdělen do jednotlivých  
modulů zabývajících se výživou člověka, složením potravin a bezpečným stravováním. 
Kurz je doplněn odbornou příručkou pro pedagogy „Výživa ve výchově ke zdraví“, která 
je poskytována v elektronické i tištěné verzi. 

Kurz i příručka jsou k dispozici zdarma.
Více informací získáte na stránkách www.viscojis.cz/teens.
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www.bezpecnostpotravin.cz

Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?
Zábavná vzdělávací akce „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ se koná zpra-
vidla v Národním zemědělském muzeu Praha a je určena pro rodiny s dětmi a dětské 
kolektivy. Cílem je seznámit děti formou soutěžní hry se základy zdravé výživy, správ-
nými hygienickými návyky v domácnosti a pravidly správného zacházení s potravinami. 



16

www.bezpecnostpotravin.cz

Jak objednat:  

• Programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ: 
 icbp.objednavky@mze.cz 
 www.bezpecnostpotravin.cz, kategorie Videa (ukázky)

• Publikace: 
 icbp.objednavky@mze.cz 
 www.bezpecnostpotravin.cz, kategorie Publikace (informace)

• Program do interaktivních tabulí pro 1. stupeň ZŠ: 
 www.viscojis.cz/teens, Stáhni si (informace, registrace)

• E-learningový kurz pro SŠ: 
 icbp.objednavky@mze.cz  
 www.viscojis.cz/teens (informace)

• Mailing-list ICBP: 
 www.bezpecnostpotravin.cz, Uživatelský přístup (registrace)
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