
ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST Z. S., PRAHA 

 Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS 
 

a 

ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ, PRAHA 
 

  Vás zvou 

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

dne 27. února 2018 od 14:30 hod.  

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

na téma: 

VÝKONNOST 

POTRAVINÁŘSKÉHO SEKTORU 
 

Přednášející 

JUDr. Josef Mezera, CSc. 

Ing. Zdeňka Náglová, Ph.D. 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

Těšíme se na Vaši účast!  

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., v. r.  Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D., v. r.  
předsedkyně ČPS z. s.          ředitel ÚZEI 

Ing. Ilona Mrhálková, v. r. 
tajemnice Programové rady  

pro potravinářské úterky, ÚZEI 

Změna programu vyhrazena. 

Účast na přednášce je bezplatná a bez předchozí registrace. 

Kontaktní adresa: Ing. Ilona Mrhálková, tel. 222 000 407, e-mail: mrhalkova.ilona@uzei.cz, Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací, 120 00 Praha 2, Mánesova 75, Ing. Inka Laudová, tajemnice ČPS, tel.: 605 229 644 



Abstrakt 
 

Prezentace je zaměřena na ekonomickou analýzu potravinářského odvětví a informuje posluchače 

např. o jeho produkci, struktuře, výkonnosti a dalších významných parametrech. 

Úvodní část prezentace bude věnována vývoji produkce rostlinného a živočišného původu 

u vybraných výrobků. Dále bude prezentován vývoj u sledovaných nápojů. U obou druhů produktů je 

zachycena delší časová řada.  

Další části prezentace uvádějí také v delší časové řadě základní ukazatele struktury a ekonomiky 

potravinářského průmyslu ČR včetně mezinárodního srovnání produktivity práce. Do prezentace je 

zahrnuto i čerpání vybraných podpor z fondů EU a z národních zdrojů.  

Charakteristika produkční výkonnosti u rozhodujících potravinářských komodit ukázala, že 

produkce směřuje od kvantity k moderním trendům. Z pohledu podnikatelské struktury výrobců 

sledovaného odvětví dochází k nárůstu počtu podniků s dominancí malých firem, dlouhodobě je, ale 

zřejmý pokles počtu pracovníků. Vývoj dalších ukazatelů výkonnosti je však oborově velmi 

diferencovaný. Při komparaci produktivity práce s EU potravinářské obory vykazují podstatně nižší 

hodnoty.  


