
ČESKÁ POTRAVINÁ ŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA 

 Odborná skupina pro nové sm ěry v potraviná řském pr ůmyslu ČPS 
 

a 

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ 
Praha 

 

  Vás zvou 

na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná 

dne 24. června 2014 od 14:00 hod.  

v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p.  

na téma: 

 

Inova ční aktivity v potraviná řství 

Přednášející  

JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc. 

Ing. Roman N ěmec 

Ing. Jind řich Špi čka, Ph.D.  

Ústav zem ědělské ekonomiky a informací  

 

Těšíme se na Vaši účast! 

Ing. Ctibor Perlín, CSc., v. r.   Ing. Oldřich Černoch, CSc., v. r.  
předseda ČPS o. s.     ředitel ÚZEI 

prof. Ing. Dušan Čurda, CSc., v. r.   Ing. Ilona Mrhálková, v. r. 
      vědecký tajemník ČPS o. s.    organizační tajemník  

pro potravinářské úterky, ÚZEI 

 
 
Poznámka: Dobrovolné vstupné na částečnou úhradu režijních nákladů. 
Změna programu vyhrazena. 

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací, 120 56 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemník ČPS, tel.: 605 229 644 



 
 
Abstrakt  

 
Cílem prezentace je seznámit odbornou veřejnost s výsledky z interního projektu ÚZEI v oblasti 

inovací. Výsledky zahrnují mezinárodní srovnání ČR v oblasti inovační výkonnosti v potravinářském 
sektoru s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Německem a Rakouskem na základě šetření  Eurostatu 
(2010). 

Dále jde o poznatky z analýzy proplacených projektů z podopatření I. 1.3.2. Spolupráce při vývoji 
nových inovací v potravinářství za období po roce 2007 s podporou z Programu rozvoje venkova.  

Následně budou prezentovány výsledky z on-line dotazníkového šetření  ÚZEI (2013) o inovačních 
aktivitách potravinářských podniků v ČR.  

Prezentace bude zakončena shrnutím a náměty z řízených rozhovorů s experty z vybraných 
institucí V a V, podílejících se na transferu poznatků do potravinářských podniků, a souhrnnými zjištěními 
z případových studií. 

 


