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STRATEGIE BEZPEČNOSTI POTRAVIN 

• Strategie bezpečnosti potravin: klíčové strategické dokumenty ČR 

(2001, 2004, 2010, 2014, 2021) 

• Strategie bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR (2001)

– schválena vládním usnesením č. 1320/2001 z 10. 12. 2001

– koordinací oblasti bezpečnosti potravin pověřen ministr zemědělství

– ustaveny základní kameny systému bezpečnosti potravin:

– hodnocení rizik: vědecké výbory

– řízení rizik: Koordinační skupina bezpečnosti potravin

– komunikace o riziku: Informační centrum bezpečnosti potravin

Více najdete zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/strategie-

zajisteni-bezpecnosti-potravin/

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/strategie-zajisteni-bezpecnosti-potravin/
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STRATEGIE BEZPEČNOSTI POTRAVIN 
A VÝŽIVY 2030

• Nový strategický dokument ČR pro další desetiletí

• Schválena usnesením vlády ČR č. 323 ze dne 29. 3. 2021

Základní vize:

Robustní, flexibilní a dlouhodobě udržitelný systém bezpečnosti potravin 

zajišťuje, že provozovatelé potravinářských podniků uvádí na trh pouze 

bezpečné potraviny. Spotřebitelé sami aktivně vyhledávají snadno 

dostupné informace o potravinách, díky kterým mají možnost informované 

volby. Nabídka potravin umožňuje správnou výživu podporující zdraví 

populace a vybraných rizikových skupin obyvatelstva.
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STRATEGICKÉ 
CÍLE

V oblasti bezpečnosti potravin:

Umožnění výroby a uvádění pouze bezpečných potravin na trh, 

poskytování ověřených informací o bezpečnosti a kvalitě potravin a tím 

posílení ochrany spotřebitelů, jejich oprávněných zájmů a důvěry 

v systém bezpečnosti potravin a jeho udržitelnost.

V oblasti výživy:

Prioritní zaměření na správnou výživu podporující zdraví populace 

a vybraných rizikových skupin obyvatelstva se zvýšením efektivnosti 

podpory a ochrany zdraví, zdravotní osvěty a prevence nemocí, které 

souvisejí s výživou a stravováním.
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• Potraviny na trhu nepředstavují zdravotní riziko pro člověka

• Zatížení potravních řetězců chemickými látkami se snižuje 

• Mikrobiální nebezpečí jsou efektivně omezována

• Disponujeme aktuálními daty o potravinách

• Pozornost je věnována novým nebezpečím

• Systém bezpečnosti potravin je dlouhodobě funkční a udržitelný 

• Další rozvoj systému při uplatňování principů analýzy rizik

• Účinná meziresortní spolupráce 

• Dostatek personálních kapacit pro fungování a rozvoj systému 

•Vzdělaný spotřebitel má možnost informované volby

• Včasné sdělování přesných a ověřených informací

• Vzdělávání laiků, prohlubování znalostí profesionálů

•Výživa

• Vytvoření prostředí pro zdravou výživu

• Podpora zdravé výživy v průběhu celého života

• Posílení zdravotnických systémů na podporu zdravé výživy

• Dohled, monitorování a hodnocení



• materiál je dostupný na portálu Eagri.cz nebo webových stránkách

Informačního centra bezpečnosti potravin (www.bezpecnostpotravin.cz)

• prioritní oblasti budou rozpracovány do konkrétních opatření v rámci

akčního plánu realizace (do konce r. 2021)

• do konce roku 2025 bude vládě předloženo vyhodnocení průběžného

naplňování stanovených úkolů

• současně budou v roce 2025 vyhodnocena a revidována opatření

stanovená akčním plánem

STRATEGIE BEZPEČNOSTI POTRAVIN 
A VÝŽIVY 2030

http://www.eagri.cz/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/


AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE BEZPEČNOSTI 
POTRAVIN A VÝŽIVY 2030 (AKČNÍ PLÁN)

Akční plán byl schválen vládou ČR dne 16. 3. 2022;

Text připravila MZe a MZ (SZÚ), za spolupráce se členy Koordinační
skupiny bezpečnosti potravin;

Text definuje 83 opatření, která byla navržena tak, aby nevytvářela další
tlak na státní rozpočet;

Některá opatření mohou být vnímána jako kontroverzní, vychází však
z doporučení odborníků mezinárodních organizací;

Do konce roku 2025 bude vládě předložena aktualizace pro druhou
polovinu sledovaného období;

Materiál je volně dostupný na webu www.bezpecnostpotravin.cz

https://bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace1/APS2030.pdf

http://www.bezpecnostpotravin.cz/
https://bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace1/APS2030.pdf
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• Snížit celkové zatížení potravních řetězců chemickými látkami (rezidua pesticidů, veterinárních
léčivých přípravků a procesních kontaminantů)

• Podpora implementace cílů strategie F2F v oblasti pesticidů a veterinárních léčivých přípravků

• Podporovat výzkum, vývoj a využívání biologických a nesyntetických přípravků na ochranu
rostlin.

• Podporovat zlepšování životních podmínek zvířat, které povedou ke zlepšení jejich
zdravotního stavu a tím i snížení spotřebyVLP.

• Efektivně omezovat mikrobiální nebezpečí

• Vytvoření platformy pro zoonózy z izolátů potravin.

• Podporovat diskusi o nebezpečnosti antimikrobiální rezistence a významu přijímání opatření
k omezování jejího rozvoje.

• Podpora národních referenčních laboratoří, využívání nejmodernějších analytických metod
v souladu s vědeckými poznatky, zavádění nových analytických metod.

• Podporovat vývoj a uplatnění probiotik, prebiotik a antimikrobiálních látek neantibiotické
povahy ve výživě hospodářských zvířat.

• Sběr dat a hodnocení spotřeby potravin na individuální úrovni.

• Vytvoření nové skupiny pro sledování nových nebezpečí, rozvíjet projekt Nutrivigilance CZ.

• Posílení spolupráce mezi všemi účastněnými organizacemi a zapojení nestátních neziskových
organizací a veřejnosti ke zvýšení transparentnosti, zvýšení kvality a efektivity dozorové činnosti.

• Zajistit spotřebitelům přístup k aktuálním, přesným a ověřeným informacím z oblasti
bezpečnosti potravin.



• Stravování dětí podle nutričních standardů a omezení některých potravin ve
školách.

• Používání jednoduchého systému nutričního označování na přední straně obalu.

• Reformulace potravin

• Snížit vliv cíleného marketingu a reklamy na děti propagujících nutričně
nevhodné, vysoce zpracované průmyslové potraviny.

• Větší diferenciace daňové sazby u potravin a nápojů.

• Povzbudit spotřebitele, aby ve větší míře konzumovali potraviny rostlinného
původu a omezovali konzumaci vysoce průmyslově zpracovaných potravin.

• Prohlubování profesního vzdělávání kvalifikovaných pracovníků v oblasti výživy,
epidemiologii a příbuzných zdravotnických oborech.

• Sledování dětí, antropometrická měření

• Realizace národní studie individuální spotřeby potravin a vytvoření databáze
údajů pro hodnocení zdravotních rizik a preventivní programy zdraví.
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Kontakt:   Ing. Petr Beneš, petr.benes@mze.cz
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