
 
 

 

 
 

"Dosažení konsensu o vědeckých předpisech a legislativě v oblasti potravin s cílem zajistit celosvětovou 
dostupnost bezpečných a zdravých potravin pro všechny spotřebitele" 

 
KONTAKT PRO MÉDIA: Komunikační tým 

GHI communications@globalharmonization.net 

 

PRO OKAMŽITÉ ZVEŘEJNĚNÍ 
 

ZAHÁJENÍ GLOBÁLNÍ HARMONIZAČNÍ INICIATIVY 
STRÁNKY PRO ANONYMNÍ HLÁŠENÍ INCIDENTŮ V 

OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN. 
 

Nová online stránka pomůže každému, kdo pracuje v potravinářském a nápojovém 

průmyslu kdekoli na světě, nahlásit závažné incidenty v oblasti bezpečnosti potravin bez 

rizika, že bude identifikován. 
 

(Vídeň, Rakousko) 9. srpna 2021 - Globální harmonizační iniciativa (GHI) s 
potěšením oznamuje spuštění webu pro oznamovatele incidentů v oblasti 

bezpečnosti potravin. Ta je k dispozici na adrese: 

https://whistle.globalharmonization.net každému, kdo v jakékoli zemi pracuje v 
potravinářském a nápojovém průmyslu. 

 

"Po celém světě se většina zaměstnanců potravinářského průmyslu neodvažuje nahlásit 
informace o bezpečnostních problémech navenek, protože by to mělo za následek, že by 

se zaměstnavatel dozvěděl, kdo jsou. Někteří zaměstnanci se řídí svým svědomím a 
důsledkem je, že sice zachraňují lidi před újmou, ale často přijdou o práci a případně 

mohou nést ještě horší následky. To je stále osud mnoha osob, které varují před 

nebezpečím (whistleblowerů). Z tohoto důvodu GHI vytvořila webovou stránku pro 
anonymní hlášení incidentů v oblasti bezpečnosti potravin. Důraz je kladen na anonymitu 

a k jejímu zajištění jsme přijali webová opatření na ochranu osobních údajů. Při 
vyplňování online hlášení je oznamovatel také často upozorňován, aby neprozradil nic, 

co by umožnilo jeho identifikaci," uvádí Huub Lelieveld, prezident GHI.  

  
Každý den a všude poskytuje potravinářský a nápojový průmysl obyvatelům světa 

bezpečné, zdravé a kvalitní  výrobky. Někdy se však omylem nebo v některých 
případech záměrně vyrobí potraviny, které nesplňují požadované  normy zdravotní 

nezávadnosti. To je vážný problém, kterému by GHI ráda pomohla předcházet. 

 
Problémy s bezpečností potravin představují hrozbu pro veřejné zdraví, která může 

spotřebitelům způsobit újmu a v nejhorším případě někdy i smrt. Problémy se zdravotní 

nezávadností  potravin jsou hrozbou pro světovou populaci a mohou zabránit tomu, aby 
lidé měli přístup k dostatečnému množství bezpečných a kvalitních  potravin. V každé 

zemi roste počet hlášení případů týkajících se zdravotní nezávadnosti  potravin; 
předpokládá se, že je to způsobeno zejména zlepšením systémů dozoru a hlášení. 

Pomáhá také zvýšená informovanost spotřebitelů a lidí pracujících ve výrobě, zpracování 

a dodávkách potravin a nápojů o zdravotní nezávadnosti  potravin. Hlášené incidenty 
týkající se zdravotní nezávadnosti  potravin jsou však pouze špičkou ledovce. Před zraky 

je skryto mnoho nenahlášených událostí, ke kterým dochází každý den ve všech zemích 
světa.  

 

V nejhorších případech mohou být problémy se zdravotní nezávadností  potravin 
způsobeny nedbalými postupy, tj. nedodržováním postupů nebo nezavedením správných 

https://whistle.globalharmonization.net/


procesů. Významnou příčinou obav o zdravotní nezávadnost  potravin jsou také 
kriminální úmysly. Úmyslné podvodné činnosti zahrnují používání méně kvalitních nebo 

zakázaných složek za účelem zvýšení zisku, a to vše s rizikem poškození spotřebitelů. 
 

Hodnoty a právní předpisy týkající se zdravotní nezávadnosti  potravin se v jednotlivých 

zemích liší. Vlády jednotlivých zemí je prosazují různými způsoby. V některých zemích 
existují také oficiální národní systémy pro oznamovatele. Ty jsou zavedeny pro lidi, kteří 

chtějí nahlásit obavy o zdravotní nezávadnost  potravin. Liší se úrovní ochrany, kterou 

mohou oznamovatelům poskytnout. 
 

I přes úroveň ochrany, kterou některé země poskytují, mohou mít lidé ze systémů pro 
oznamovatele strach, zejména pokud by mohli být identifikováni. Z tohoto důvodu a s 

ohledem na rostoucí potřebu rychlého upozornění na problémy se zdravotní 

nezávadností  potravin zřídila GHI snadno dostupný online nástroj pro hlášení - stránku 
pro hlášení incidentů v oblasti zdravotní nezávadnosti  potravin pro 

oznamovatele. Tuto online stránku může využívat každý, kdo pracuje v potravinovém 
řetězci v kterékoli zemi na světě a má obavy o zdravotní nezávadnost  výrobku nebo 

procesu v potravinářské firmě . A co je nejdůležitější, je anonymní. V současné době 

jsou stránky k dispozici v angličtině, ale brzy budou zpřístupněny i v místních jazycích.  
 

Všechna hlášení o závažných incidentech, která GHI obdrží, vyhodnotí tým odborníků na 
zdravotní nezávadnost  potravin. U těch obav, které GHI potvrdí jako "závažné" (tj. 

takové, které by mohly způsobit vážnou újmu spotřebitelům), bude GHI informovat 

místní orgány v zájmové zemi a požádá je o prošetření. Stránky jsou spuštěny společně 
s osvětovou kampaní v sociálních médiích, která je určena lidem pracujícím v 

potravinářském a nápojovém průmyslu, aby hlásili veškeré vážné obavy o bezpečnost, 

které mají. Viz obrázek níže. 
 

 
Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative 

 

Globální harmonizační iniciativa (GHI) je mezinárodní síť jednotlivých vědců a vědeckých 
organizací, kteří spolupracují na podpoře harmonizace celosvětových předpisů a legislativy v 

oblasti bezpečnosti potravin prostřednictvím spolehlivých vědeckých poznatků. GHI prosazuje 

vědecky podloženou globální harmonizaci zákonů a předpisů o bezpečnosti potravin, která odstraní 

obchodní bariéry vydávané za ochranu bezpečnosti potravin a pomůže tak snížit hlad ve světě a 
zvýšit potravinovou bezpečnost pro všechny. GHI je nezisková organizace registrovaná ve Vídni v 

Rakousku. Více informací naleznete na adrese www.globalharmonization.net. 

http://www.globalharmonization.net/

