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K OKAMŽITÉMU ŠÍŘENÍ 

 

NEEXISTUJE OMLUVA PRO NEHLÁŠENÍ VÁŽNÉ UDÁLOSTI V 
OBLASTI ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI POTRAVIN, KTERÁ 

SE ODEHRÁVÁ KDEKOLI VE SVĚTĚ  
Stránky oznamující incidenty týkající se zdravotní nezávadnosti resp. bezpečnosti potravin jsou 

dostupné v rostoucím počtu jazyků a pomohou každému, kdo pracuje v potravinářském a 

nápojovém průmyslu kdekoli na světě, anonymně hlásit závažné incidenty související s 

bezpečností potravin, aniž by hrozilo, že budou identifikováni. 
 

(Vídeň, Rakousko) 1. prosince 2021 – Iniciativa Global Harmonization Initiative (GHI) s 

potěšením oznamuje, že stránka pro oznámení zprávy o incidentu s bezpečností potravin 

„Oznamovatel“ je nyní dostupná ve více než 30 jazycích. Toto je k dispozici na adrese: 

https://whistle.globalharmonization.net komukoli v jakékoli zemi, kdo pracuje v potravinářském 

a nápojovém průmyslu. 

Až dosud neexistoval globální systém podávání zpráv o otázkách bezpečnosti potravin, který by 

byl navíc skutečně anonymní. Jako odstrašující prostředek pro bezohledné dodavatele potravin 

spustila iniciativa Global Harmonization Initiative v srpnu tohoto roku poprvé web 

„Whistleblower Food Safety Incident Report“ (Zpráva o incidentu v oblasti bezpečnosti 

potravin). Původně byl spuštěn v mezinárodní angličtině, nyní je k dispozici ve více než 30 

jazycích. 

Nehlášení závažných problémů s bezpečností potravin, které mohou poškodit spotřebitele, 

způsobit jim onemocnění nebo dokonce způsobit jejich smrt, je neomluvitelné. Vyzýváme proto 

osoby, které pracují pro potravinářské a nápojové společnosti kdekoli na světě, aby hlásili své 

obavy o bezpečnost vyráběného produktu. 

Nechali byste svou rodinu jíst potravinu, kterou vyrobíte v práci? Pokud ne, tak proč ne? 

Představuje zdravotní riziko pro lidi, kteří jej konzumují? Pokud ano, máte nyní možnost to 

nahlásit anonymně. 

Vícejazyčná stránka pro podávání zpráv je k dispozici na adrese:  

https://whistle.globalharmonization.net/. Každý, kdo se rozhodne nahlásit incident, si může být 

jist, že jeho hlášení je anonymní - ve skutečnosti ani GHI neví, kdo hlášení podal. Důvodem je 

ochrana identity oznamovatelů.  

V části „Často kladené otázky“ na webu je vysvětleno několik jednoduchých pravidel, 

která by oznamovatelé měli dodržovat 

https://whistle.globalharmonization.net/
https://whistle.globalharmonization.net/
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(viz https://whistle.globalharmonization.net/faq). Ty zajišťují, že poskytovatelé sítí 

nemohou oznamovatele sledovat. Například k vyplnění formuláře nepoužívejte svá 

firemní zařízení nebo sítě, používejte soukromé stránky prohlížeče „anonymní“ a 

nezmiňujte nic, co by vás mohlo identifikovat. Tímto způsobem si můžete být jisti, že 

vaše identita je chráněna. 
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