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INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) = komunikační centrum, které shromažďuje, 

zpracovává a poskytuje veřejnosti informace o problematice bezpečnosti potravin a zdravé výživy

Cíl:

❑Komunikace o riziku v oblasti bezpečnosti potravin

❑Zvyšování informovanosti a vzdělanosti široké veřejnosti 

❑Zlepšování vzájemné spolupráce mezi orgány státní správy a spotřebiteli

Základní aktivity:

❑Poskytování informací (webové a mobilní aplikace pro veřejnost)

❑Vzdělávání veřejnosti

❑Organizace akcí pro veřejnost

❑Publikace vzdělávacích materiálů



KOMUNIKAČNÍ KANÁLY ICBP

Informace jsou veřejnosti poskytovány především prostřednictvím oficiálních webových
stránek ICBP:

www.bezpecnostpotravin.cz – komplexní, aktuální informace, tiskové zprávy DO ČR,
RASFF, informace z EFSA a mnohé další

www.foodsafety.cz - anglická verze

www.viscojis.cz - praktické informace o zdravém stravování a výživě

www.viscojis.cz/teens - pro děti a mládež, čerpat mohou i pedagogové

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
http://www.foodsafety.cz/
http://www.viscojis.cz/
http://www.viscojis.cz/teens


WWW.BEZPECNOSTPOTRAVIN.CZ

Počet návštěv za rok 2021: 

1 811 134

Průměrný měsíční přístup: 

150 928

Celkem zaregistrováno: 

4 380 uživatelů  



WWW.BEZPECNOSTPOTRAVIN.CZ

• souhrn aktuálních informací 

ve vybrané periodicitě

• okamžité zasílání zpráv o 

závadných potravinách, 

které v tržní síti zachytily 

dozorové orgány



A p l i k a c e

Varování před 

závadnými 

potravinami

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAsKWs5OvPAhXLOhQKHYL3DN0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fekonomika.idnes.cz%2Ffoto.aspx%3Fr%3Dekonomika%26c%3DA150728_152432_ekonomika_nio%26foto%3DPP361613_024036_90199.jpg&bvm=bv.136499718,d.ZGg&psig=AFQjCNHm1BxSqsmAN6VFNqbqgKB9BHwJXw&ust=1477135396415348


Mobilní aplikace
-operační systém Android,

-operační systém iOS



SLOVNÍK "BEZPEČNOSTI POTRAVIN A-Z“

Obsahuje cca 800 základních hesel z problematiky

bezpečnosti potravin 

Cílová skupina: spotřebitelská veřejnost

Distribuční kanál: www.bezpecnostpotravin.cz

Cíl 1: Zlepšení komunikace s veřejností

Cíl 2: Zlepšení  informovanosti veřejnosti o systému BP



PUBLIKACE ICBP, MZE

https://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/publikace.aspx

https://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/publikace.aspx


PLÁNOVANÉ KONTAKTNÍ PROMO AKCE ICBP NA ROK 2022

Země živitelka, České Budějovice (25. 8. – 30. 8. 2022)

Jarmark chutíTeplice (23. 9. – 24. 9. 2022)

„Za tajemstvím potravin“, 7. ročník (7. 10. – 8. 10. 2022)

Zemědělský den v NZM

Den zemědělství a potravinářství v NZM

Akce MZe „Poznej svého farmáře“

Atletika pro děti, ve spolupráci s Českým atletickým svazem

Účast na akci Dožínky na Letné

Statistika:

Celkem uspořádáno 124 promo akcí, 

pro 36 558 účastníků



DĚKUJI  VÁM
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