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co je informaČní centrUm BezpeČnosti potravin 
ústavU zemědělsKých a potravinářsKých informací
	je jednou z mnoha aktivit Ústavu zemědělských a potra-

vinářských informací v Praze
	je komunikačním centrem, které od roku 2002 shromaž-

ďuje, zpracovává a poskytuje informace o  problematice 
bezpečnosti potravin 

s Kým ic Bp spolUpracUje 
	ministerstvo zemědělství, ministerstvo zdravotnictví, 

ministerstvo školství, Státní zdravotní ústav, Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární 
správa, 3. lékařská faktura Univerzity Karlovy, WHO (Svě-
tová zdravotnická organizace), Výzkumný ústav potra-
vinářský Praha, Vysoká škola chemicko-technologická, 
krajská informační střediska (KIS), Potravinářská komora ČR, 
Národní síť zdravých měst, síť mateřských center, spo-
třebitelské organizace, občanská a jiná sdružení

cíl
	komunikace o riziku je vzájemná výměna informací 

– transfer aktuálních dat
	poskytovat vědecky ověřené, přesné a spolehlivé infor-

mace pokrývající celý řetězec výroby potravin: od vidlí 
po vidličku

	posilovat informovanost lidí v oblasti výživových dopo-
ručení

jaKé informace v ic Bp zísKáte
	o zdravotní nezávadnosti potravin
	o výživě a aktuálních výživových  doporučeních
	o hygieně při manipulaci s potravinou
	o vědeckých výsledcích z domova i  ze světa 
	o kontrolní činnosti dozorových orgánů
	o činnosti státních orgánů 
	o výskytu zdravotně nevyhovujících potravin
	o možných rizicích
	o závadných potravinách a surovinách zachycených 

v rámci  činnosti RASFF
	o aktuálních aktivitách IC BP pro veřejnost a spotřebitele

co ic Bp naBízí
	pro dospělé www.bezpecnostpotravin.cz
 pro mládež www.viscojis.cz
	přednášky pro spotřebitele  na téma WHO 5 klíčů k bez-

pečnému stravování, systém bezpečnosti potravin, 
choroby a hrozby z potravin, výživová doporučení

	výukové programy pro děti na téma základy hygieny 
při manipulaci s potravinou 

	celodenní programy pro spotřebitele 

	Infopult
„Zeptejte se na co chcete, Infopult Vám odpoví.“
bezplatný informační servis knihovny ÚZPI je přístup-
ný pro spotřebitele

− osobně ve studovně knihovny
− telefonicky  227 010 227,  227 010 270
− faxem: 227 010 115 e-mailem: info@uzpi.cz
− internetem www.bezpecnostpotravin.cz

	Zemědělská a potravinářská knihovna
 Ústavu zemědělských a potravinářských informací, 

Slezská 7, 120 56 Praha 2 
 tel. 227 010 415, www.knihovna.uzpi.cz

 3. největší oborová knihovna na světě:
− odborná literatura (časopisy, publikace atd.)
− elektronické katalogy, databáze, časopisy, programy
− Česká zemědělská a potravinářská bibliografie

	informační  materiály pro spotřebitele 


