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 Ústav zemědělské ekonomiky a informací
    

  

Česká potravinářská společnost (ČPS) jako člen České-
ho svazu vědeckotechnických společností (ČS VTS) 

prošla v minulém období určitými změnami. Tyto změny
byly vyvolány jak novou právní úpravou spolkové činnos-
ti, tak personální obměnou ve vedení této společnosti, ale 
i v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). 
ÚZEI je významnou institucí rezortu Ministerstva země-
dělství, s níž potravinářská společnost dlouhodobě spolu-
pracuje a Potravinářské úterky tematicky a organizačně 
společně zajišťuje.

Představení ČPS

Nové právní ukotvení ČPS se podobně jako u ostat-
ních spolků opírá o Nový občanský zákoník, konkrétně § 214 
a následující uvedeného zákona (zákon č. 89/2012 Sb.). Tato 
společnost, jak je uvedeno i ve stanovách, vytváří základnu 
– platformu pro sdružování a spolupráci či výměnu znalostí 
osob věnujících se potravinářství a podporujících jeho rozvoj.

ČPS po celou dobu své existence vytváří prostor pro dob-
rovolné zájmové sdružování členů stejné nebo příbuzné pro-
fese a poskytuje jim i širší potravinářské veřejnosti vědecké, 

technické a sociálně ekonomické informace. Propaguje 
vědeckotechnický pokrok v potravinářství a seznamuje veřej-
nost s jeho trendy. Poměrně specifickou činnost v oblasti 
technických norem vyvíjí v rámci ČPS komise s názvem Qua-
liment, která je zaměřena především na spolupráci s Úřadem 
pro normalizaci, měření a zkušebnictví.

V letošním roce došlo k významným změnám ve vedení 
ČPS. Z postu předsedy ze zdravotních důvodů odstoupil dlou-
holetý člen Ing. Ctibor Perlín, CSc. Předsedkyní společnosti 
se stala prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., která má své odborné 
zázemí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. 
Potravinářské, ale i širší veřejnosti je dobře známa především 
z vystupování v médiích, na odborných seminářích a také díky 
své bohaté publikační činnosti. Rovněž byl zvolen nový výbor. 
Členové výboru ČPS působí ve vrcholových orgánech ČS VTS 
– v dozorčí radě, ekonomické komisi předsednictva a v komisi 
pro úpravu základních dokumentů tohoto svazu.

Spolupráce ČPS a ÚZEI

ČPS, jak je již uvedeno výše, úzce spolupracuje s ÚZEI, 
kde také došlo v nedávné době ke změně na postu ředitele. 
Tuto funkci nyní zastává Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. 
V rozhovoru s ředitelem ÚZEI, zveřejněném v Potravinářské 
Revue č. 1/2017, pan ředitel kromě jiných aktivit, směřují-
cích zejména na Ministerstvo zemědělství, zdůraznil i službu 
tohoto ústavu veřejnosti.

To, co ČPS a ÚZEI spojuje především, jsou odborné 
vzdělávací akce „Potravinářské úterky“ (PÚ). Tyto úterky jsou 
veřejnosti známy zejména proto, že mají více než 40letou tra-
dici. Konají se pravidelně poslední úterý v měsíci v rámci škol-
ního roku v Klubu techniků na Novotného lávce. Tato forma 
vzdělávání a následná odborná debata umožňuje rychlou 
reakci na aktuální situaci v oblasti zemědělských a potravi-
nářských věd, ekonomice, v oblasti technologií a techniky 
uvedených odvětví a oborů i ve výživě obyvatel. Přednášející 
jsou experti z oblasti vědy a výzkumu, ale i praxe. A kdo jsou 
naši posluchači? Především pracovníci různých oborů potra-
vinářského průmyslu, potravinářských výzkumných ústavů, 
vysokých škol, zástupci státní správy, dozorových orgánů, 
hygienici, zdravotníci, studenti aj. A nás může jen těšit, že se 
o tyto aktivity zajímá stále větší počet posluchačů, a to pře-
devším z řad mladé generace. Prezentace na PÚ jsou hodno-
ceny jak ze strany účastníků, tak i samotných přednášejících 
velice kladně. Z reakcí prezentujících je zřejmé, že oni sami 
jsou mile překvapeni a potěšeni obsáhlou diskusí na vysoké 
odborné úrovni.

Spolupráce ČPS a ÚZEI na přípravě a realizaci výše 
uvedených odborných vzdělávacích akcí je nyní nově podlo-
žena písemnou dohodou těchto subjektů, uzavřenou dne 8. 8. 
2017. Tato dohoda vychází z dřívějších „Pravidel“ přijatých 
v roce 2008. 

Důležitým poradním orgánem smluvních stran je Pro-
gramová rada. Programová rada je odpovědná za výběr témat 
PÚ a za stanovení přednášejícího. Je tvořena členy výboru 
ČPS, ředitelem ÚZEI a dalšími členy-odborníky ČPS nebo 
pracovníky ÚZEI. Organizačně zabezpečuje PÚ tajemník 
Programové rady, pracovník ÚZEI. Pro tyto účely používá 
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výpočetní techniku a počítačové sítě tohoto ústavu. Informace 
o PÚ jsou pravidelně zveřejňovány i na webových stránkách 
ČS VTS (http://www.csvts.cz/cps/potravinarske-uterky/).

PÚ v měsíci listopadu je dlouhodobě organizován ve 
spolupráci s Českou technologickou platformou pro potra-
viny, která zajišťuje pro účastníky i vybrané odborné publi-
kace. Tyto materiály pomáhají posluchačům získat hlubší 
znalosti o potravinách – z hlediska sortimentu, kvality, ozna-
čování, výživových hodnot apod. Namátkou jmenujme publi-
kace „Vyvážená strava a zdraví“, „Renesance ječmene“, „Jak 
poznáme kvalitu“ (u masa, ryb, mléka a mléčných výrobků, 
vajec, pekárenských výrobků, kávy, medu, nealkoholických 
nápojů a dalších potravinových komodit).

Přehled PÚ za poslední školní rok

Pro bližší seznámení s tematikou PÚ uvádíme přehled 
realizovaných PÚ ve školním roce 2016/17:
Září 2016 Sacharidy a náhradní sladidla
  přednášející: prof. Ing. Jana Dostálová, 

CSc., VŠCHT
Říjen 2016  Socioekonomické aspekty využívání potra-

vinových doplňků z léčivých rostlin ČR
 přednášející: Ing. Vladimír Verner, ČZU
Listopad 2016  Nealkoholické nápoje – jak poznáme kva-

litu? 
  přednášející: doc. Ing. Helena Čížková, 

Ph.D., VŠCHT
Leden 2017  Současná situace na světovém, evropském 

a českém trhu s mlékem
 přednášející: Ing. Jiří Kopáček, CSc., ČMSM
Únor 2017  Výsledky kontrolní činnosti SZPI za rok 

2016
 přednášející: Ing. Petr Cuhra, SZPI 
Březen 2017  Současné trendy v nákupním chování čes-

kých zákazníků
  přednášející: RNDr. Zdeněk Skála, GfK 

Czech
Duben 2017  Zkušenosti a výsledky veterinárního a hygi-

enického dozoru 

  přednášející: doc. MVDr. Antonín Kozák, 
Ph.D., SVS

Květen 2017 „Konvenience“
  přednášející: Ing. Helena Valentová, Ph.D., 

Hügli Food s. r. o.
Červen 2017  Rostlinné nápoje (rostlinná „mléka“). Jejich 

výživové hodnocení a srovnání s kravským 
mlékem

  přednášející: prof. Ing. Jana Dostálová, 
VŠCHT

Jak je z přehledu patrné, jde skutečně o pestré spektrum 
témat a přednášejících. V něm se odráží členitá struktura pro-
dukce potravin jako výsledek permanentně probíhajících ino-
vačních procesů. Zbožíznalci obvykle udávají, že předmětem 
trhu v celém světě je zhruba milion potravinářských pro-
duktů. Jejich prodej je umožněn rozvojem technologií a vyu-
žíváním mnohdy i netradičních surovin.

Přání na závěr

Také v příštím období bude Programová rada důsledně 
dbát na to, aby přednášky na potravinářských útercích měly 
populárně vědecký charakter a aby byla prezentována aktu-
ální témata. Programová rada bude rovněž vyvíjet úsilí, aby 
jako přednášející byli vybíráni odborníci, kteří se danou pro-
blematikou dlouhodobě zabývají, jsou svými znalostmi na 
vysoké úrovni a dokáží dané téma posluchačům srozumitelně 
přiblížit. 

Určitý prostor může být dán i mladým výzkumným pra-
covníkům, kteří pod vedením starších kolegů prezentují nová 
řešení, vhodná pro fi remní praxi. Tím podporují rozvoj potra-
vinářského sektoru či šetří životní prostředí a umožňují zvýšit 
efektivnost a posílit konkurenceschopnost. Pak logicky hovo-
říme o nových směrech v potravinářství.

Přejme si, aby účastníci a debatující odcházeli s pocitem, 
že získali nové poznatky, odborné kontakty a opravdu efek-
tivně tak investovali svůj čas do oblastí, jež jsou předmětem 
jejich odborného zájmu.
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