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1. ÚVOD

Proces vzniku technologických platforem na evropské úrovni byl iniciován 
Evropskou komisí (EK) jakožto reakce na neplnění „Lisabonského procesu“ 
a dalších evropských strategických dokumentů a dále jako reakce na zná-
mou skutečnost, že efektivita práce evropské vědecko-výzkumné základy 
měřená konkurenceschopností evropského průmyslu je značně nižší, než 
u konkurentů z hlavních produkčních oblastí. Jako hlavní příčina tohoto 
stavu byl identifikován zejména méně efektivní transfer výsledků směrem 
k průmyslovým subjektům. Toto zjištění platí v ještě vyšší míře pro Českou 
republiku, která dlouhodobě vykazuje nižší absolutní podíl výdajů na vědu 
a výzkum ve vztahu k HDP jak v porovnání k EU 15, tak i k většině nových 
členských zemí, a navíc se potýká z pohledu konkurenceschopnosti eko-
nomiky s vysoce nezdravým poměrem rozdělení výdajů mezi základní 
a aplikovaný výzkum. Navíc je, v porovnání s našimi hlavními konkurenty, 
potravinářský výzkum a vývoj v rovině základního výzkumu dlouhodobě 
vnímán jako výzkum ryze technologický, který by měl být plně řešen a finan-
cován podnikatelskou sférou.

Evropská komise tak reagovala na nutnost posílení celoevropských inovačních 
procesů koncepcí evropských technologických platforem (ETP), v jejichž rámci 
zainteresované strany klíčových ekonomických sektorů společně pracují na iden-
tifikaci potřebných inovací, navrhují výzkumné programy a implementují jejich 
výsledky do praxe.

Z iniciativy Evropské konfederace potravinářského a nápojového průmyslu 
FOODDRINKEUROPE (FDE) byla v roce 2005 ustavena Evropská technologická 
platforma pro potraviny FOOD FOR LIFE (ETP FOOD FOR LIFE), zastřešující 
v rámci potravinářského sektoru subjekty z oblasti státní správy, vědy a výzku-
mu, výroby potravin i dodavatelských sektorů. Tato platforma v současné době, 
charakteristické snahou zlepšit kvalitu života cestou zdravé výživy a přispět 
ke zlepšení životního prostředí vytvořením systému udržitelné produkce, reaguje 

na spotřebitelská očekávání bezpečnosti, etiky a udržitelnosti potravinové 
produkce, které vytvářejí dobrý základ pro inovace. 

Na rozdíl od jiných sektorů nevytvořil v předchozím období agro-potravinářský 
sektor žádné struktury, které by propojovaly jednotlivé zainteresované strany 
dohromady. Díky úsilí členských subjektů FOODDRINKEUROPE se podařilo 
vytvořit základy ETP FOOD FOR LIFE ustavené na zasedání 5. července 
2005 v Bruselu pod záštitou komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potočnika. 
V návaznosti na tuto aktivitu se jevilo jako logické vytvoření dalších struktur na ní 
napojených, a to na národní úrovni, které propojují jednotlivé zainteresované 
strany a zajišťují jejich provázanost v rámci celého evropského prostoru. 
Vytvoření této celoevropské struktury si daly za cíl potravinářské federace jed-
notlivých zemí, za Českou republiku Potravinářská komora ČR (PK ČR).

Celkovým cílem je dosáhnout spolupráce odborníků, společností, včetně malých 
a středních podniků (MSP), a organizací ve členských zemích, asociovaných 
zemích a kandidátských zemích takové podoby evropského výzkumného pros-
toru, který zajistí zvýšené užití výsledků vědy a výzkumu, podpoří konkurenc-
eschopnost a dodá hmatatelné výsledky evropským obyvatelům. Takovým 
způsobem je možno zajistit, že Evropa bude jak světovým leaderem v inovacích 
podél celého potravinového řetězce, tak i regionem, který nabízí vynikající pro-
fesní příležitosti, zejména mladým lidem. 

ETP FOOD FOR LIFE ve spolupráci s odborníky členských subjektů vypraco-
vala základní dokumenty: „Vize“, „Strategickou výzkumnou agendu“ (SRA) 
a „Implementační plán“, které popisují cíle, cesty a prostředky pro jejich 
dosažení a které jsou promítány do obdobných dokumentů jednotlivých techno-
logických platforem (TP) ve členských zemích. V roce 2012 pak byla schválena 
inovovaná „Strategická výzkumná a inovační agenda“ (SRIA), která bude nově 
promítnuta i do SRIA České technologické platformy pro potraviny (ČTPP).
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2. SOUHRNNÁ INFORMACE O VÝVOJI ČTPP ZA OBDOBÍ OD JEJÍHO USTAVENÍ

Jako odezva evropského vývoje v oblasti výroby potravin a s ní spojen-
ého výzkumu, vývoje a inovací byla 20. března 2006, na základě iniciativy 
Potravinářské komory ČR (PK ČR), ustavena za účasti více než 90 zástupců 
státní správy, vědy, výzkumu, prvovýroby, zpracování, distribuce i obchodu 
potravinářskými výrobky a dalších podnikatelských subjektů aktivních 
v oblasti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro 
potraviny (ČTPP). Na tomto zasedání byla 79 účastníky podepsána deklarace 
o založení ČTPP, PK ČR byla schválena jakožto koordinátor platformy a byl 
ustaven řídící a dohlížecí výbor ČTPP. Na druhém zasedání v témže roce byl 
představen akční plán včetně priorit a jejich odpovědných řešitelů a dále byli 
zvoleni členové řídícího a dohlížecího výboru. Po rozsáhlé diskuzi byly přijaty 
stanovy ČTPP a schváleny prioritní směry ČTPP, kterými jsou:

● POTRAVINY A ZDRAVÍ 
● POTRAVINY A SPOTŘEBITEL 
● VÝROBA A KVALITA POTRAVIN 
● BEZPEČNOST POTRAVIN 
● KOMUNIKACE, ŠKOLENÍ, TRANSFER TECHNOLOGIÍ

V rámci řešení odborných témat bylo navrženo zahrnout podpory TP i do 
operačních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) 
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a dále byla 
navržena nová témata a nová struktura pro český národní a resortní plán 
výzkumu. Dále byly ustaveny dvě pracovní skupiny: Alkohol a společnost  
a Zdravý životní styl. V závěru bylo konstatováno, že ČTPP začíná být vnímá-
na vládními institucemi jako reprezentant českého potravinářství.

Třetí plenární zasedání se uskutečnilo v roce 2007 a byly na něm zhodnoceny 
výsledky předchozího roku. Prezentace výsledků priorit byly provedeny jejich 
vedoucími a prezentace výsledků ETP FOOD FOR LIFE administrátorem Dr. 

Danielem Rossim. V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) Ministerstva 
zemědělství ČR (MZe) bylo vyjednáno zařazení podopatření I.1.3.2 určeného 
pro podporu inovativních projektů založených na spolupráci výrobního sub-
jektu, a to i ze sektoru velkých podniků, a subjektu z oblasti vědy a výzkumu. 
ČTPP má současně zastoupení v hodnotitelské komisi tohoto podopatření. 
Ve spolupráci MZe a ČTPP byl připraven v rámci národních dotací program 
10.E. pro podporu technologických platforem v působnosti rezortu MZe. 
V Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI) v gesci MPO navrhla 
ČTPP prostřednictvím agentury CzechInvest hodnotitele potravinářských 
projektů pro zajištění jejich fundovaného hodnocení a současně má  
i zástupce v hodnotitelských komisích projektů.

Čtvrté plenární zasedání proběhlo počátkem roku 2008 za účasti ministra 
zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče a prezidenta PK ČR Ing. Miroslava 
Tomana, CSc. Kromě hodnocení činnosti ČTPP v oblasti jednotlivých priorit 
řešilo toto zasedání především otázku podpor pro potravinářský průmysl 
a zvyšování jeho konkurenceschopnosti a financování aktivit ČTPP. ČTPP 
nabídla podporu realizace inovativních projektů na podnikové úrovni  
a v rámci zasedání byly prezentovány dva realizované inovativní projekty na 
úrovni malých a středních podniků (MSP).

Páté zasedání na podzim téhož roku řešilo úpravy stanov ČTPP spojené se 
zahájením čerpání dotace v rámci dotačního programu 10.E. S ohledem na 
Předsednictví ČR v Evropské unii byly spolu s MZe projednány jednotlivé 
aktivity a způsoby zapojení ČTPP do jejich realizace. 

V mezidobí obou plenárních zasedání se rovněž uskutečnilo zasedání dohlížecího 
výboru ČTPP, nově přejmenovaného na poradní skupinu, pod vedením ministra 
Mgr. Petra Gandaloviče. Za plné účasti členů byly diskutovány otázky podpory 
potravinářství, potravinářského výzkumu a zavádění jeho výsledků do praxe. 
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V tomto roce byl rovněž ustaven vědecký výbor 
ČTPP a to tak, že výkonná rada PK ČR potvr-
dila členy výboru pro vědu a výzkum ustaveného 
v rámci PK ČR, který tak vykonává současně roli 
vědeckého výboru ČTPP. Výbor je veden Ing. 
Janem Drbohlavem, CSc., ředitelem Výzkumného 
ústavu mlékárenského. Rovněž byla zřízena funkce 
vědeckého tajemníka ČTPP.

Šesté plenární zasedání v roce 2009 zvolilo v sou-
ladu se stanovami nový řídící výbor ČTPP a sch-
válilo návrh rozpočtu pro daný rok. Díky čerpání 
dotačního podprogramu 10. E.a. může ČTPP 
realizovat řadu nových aktivit a podpořit odborné 
akce svých členů, kde dochází současně k její 
propagaci mezi odbornou i laickou veřejností. 
ČTPP získala plnou podporu nejen MZe, které 
zde zastupovali náměstek Ing. Jiří Urban, vrch-
ní ředitel Úřadu pro potraviny Ing. František 
Sládek, CSc. nebo ředitel odboru výzkumu Ing. 
František Chaloupka, ale i Zemědělského výboru 
Parlamentu ČR zastoupeného předsedou Ing. Jiřím 
Papežem a PK ČR, kterou reprezentoval prezident  
Ing. Miroslav Toman, CSc.

Sedmé plenární zasedání se konalo v roce 2010, 
za přítomnosti prezidenta PK ČR Ing. Miroslava 
Tomana, CSc., hlavního hygienika MUDr. Michaela 
Víta, Ph.D. a hostů z poradní skupiny. Kromě 
běžných dokumentů schválilo konsensuální návrh 
výživových doporučení jako společný materiál 

ČTPP a Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ)  
a podrobně se zabývalo odbornou činností pra-
covních skupin.

Osmé plenární zasedání konané v roce 2011 za 
účasti náměstka ministra zemědělství Ing. Martina 
Hlaváčka a vrchního ředitele Úřadu pro potraviny 
MVDr. Pavla Bohatce se kromě formálních úkonů, 
jako jsou schválení zprávy o činnosti a rozpočtu 
nebo plánu práce a prezentace výsledků pracovních 
skupin, zabývalo rovněž možným rozšířením priorit 
platformy o Udržitelnou výrobu potravin. Vzhledem 
k tomu, že členové platformy neměli proti tomu 
námitek, bude téma nově zařazeno mezi priority.

Poslední, deváté, plenární zasedání v roce 2012 
proběhlo za účasti prezidenta PK ČR Ing. Miroslava 
Tomana, CSc., náměstka ministra zemědělství Ing. 
Martina Hlaváčka a ředitele Úřadu pro potraviny 
MVDr. Pavla Bohatce. Schválilo zprávu o činnosti  
a výsledky hospodaření za rok 2011, plán činnosti, 
priority a rozpočet na rok 2012. Následně proběhly 
prezentace výsledků jednotlivých pracovních sku-
pin a diskuze k nim.

Zástupci ČTPP se pravidelně zúčastňují zasedání 
národních technologických platforem (NTP), 
které se konají většinou čtyřikrát ročně a kromě 
společných zasedání probíhají i další zahraniční 
akce a setkání, většinou u příležitosti seminářů  
a kongresů FOODDRINKEUROPE v Bruselu. 

V oblasti publikační činnosti byly přeloženy a vydá-
ny dokumenty ETP: „Vize“, „Strategická výzkumná 
agenda“, „Implementační plán“ a rovněž tak 
základní dokumenty ČTPP v české i anglické verzi. 
ČTPP provozuje webové stránky www.ctpp.cz jako 
samostatný portál a spolupracuje s časopisem 
Svět potravin. ČTPP se díky zmiňovanému 
dotačnímu podprogramu 10.E.a. zapojila do pod-
pory projektů souvisejících s aktivitami jednot-
livých priorit, a to zpracováním materiálů k vlivům 
alkoholu na lidské zdraví (Alkohol a společnost)  
a k podpoře prevence obezity mezi školní mládeží 
v rámci projektu „Hravě žij zdravě“ (Zdravý životní 
styl). Seznam publikací za aktuální období je 
přílohou této výroční zprávy.

K zajištění kvalifikovaného řízení činnosti ČTPP 
je kromě pracovníků sekretariátu PK ČR rovněž 
obsazena funkce vědeckého tajemníka platformy, 
spolupracujícího s vědeckým výborem platformy. 
Formou smluv je zajišťována externí spolupráce 
vědeckého konzultanta a organizačního poradce.

Po celé hodnocené období funguje ČTPP v rámci 
PK ČR jakožto její iniciativa a PK ČR je současně 
na základě stanov platformy jejím koordinátorem 
prostřednictvím výkonné rady a představenstva 
odpovědným i za administrativu a financování. 
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3. PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI ČTPP ZA ROK 2012

3. 1 VNITŘNÍ ČINNOST

1) Proběhlo plenární zasedání dne 23. 5. 2012 
v Kaiserštejnském paláci za účasti členů  
a hostů, pod řízením předsedy řídícího výboru 
Ing. Miloslava Kojana. V rámci programu vys-
toupil mezi jinými prezident PK ČR Ing. Miroslav 
Toman, CSc. a náměstek ministra zemědělství 
Ing. Martin Hlaváček. Plenární zasedání 
schválilo zprávu o činnosti ČTPP, výsledky 
hospodaření za rok 2011 a přijalo plán činnosti 
a rozpočet pro rok 2012. Podrobnější informace 
jsou obsaženy v zápise z tohoto zasedání.

2) Proběhla čtyři řádná zasedání řídícího výboru 
a to ve dnech 9. 2., 28. 6., 9. 10. a 18. 
12. Řídící výbor pracoval ve složení zvo-
leném na plenárním zasedání v roce 2011 
a předpokládá se jeho činnost do roku 2013. 
Obsah jednání jednotlivých zasedání výboru je 
uveden v zápisech.

3) Vědecký výbor se sešel 4x, obsah jednání 
je uveden v zápisech ze zasedání výboru. 
Hlavním tématem roku 2012 je vyhodnocení 
fungování programu Komplexní udržitelné sys-
témy v zemědělství (KUS) a jeho zjednodušení 
z pohledu podávání projektů. Dalším je spolu-
práce s Technologickou agenturou ČR (TA ČR) 
a Radou vlády.

4) Poradní skupina se sešla, pod vedením 

předsedy, ministra Ing. Petra Bendla, dne 21. 
5. a hlavním tématem byla situace v českém 
potravinářském průmyslu a posilování jeho 
konkurenceschopnosti.

5) Činnost sekretariátu zajišťovala, v souladu se 
stanovami ČTPP, Potravinářská komora ČR, 
kde byly v rámci pracovních smluv pracovníků 
vyčleněny částečné úvazky pro realizaci aktivit 
platformy. Na organizačním zajištění se podí-
leli koordinátor platformy a odborní pracovníci 
zodpovědní za komunikaci, organizaci akcí, 
administraci a zajišťování chodu pracovních 
skupin (tajemníci), dále pak vědecký tajem-
ník, odborný a administrativní poradce a další 
externí experti smluvně zajišťovaní na realizaci 
jednotlivých činností nepokrytých interními pra-
covníky.

3.2 PRIORITY
V hodnoceném roce pokračovala hlavní odborná 
činnost v rámci jednotlivých priorit uvedených 
v kapitole 2 na úrovni pracovních skupin. Ke konci 
roku 2012 bylo ustaveno celkem 8 funkčních pra-
covních skupin, které byly v některých případech 
členěny do dvou částí nebo měly svoji zrcadlovou 
skupinu na Potravinářské komoře, obdobně jako 
vědecký výbor.

1) Pracovní skupina Alkohol a společnost

Skupina je členěna do dvou sekcí: odborné, 
složené z odborníků z oblasti zdravotní, a výrobní, 
složené z odborníků z výrobních podniků nebo 
profesních organizací. 

Výsledkem letošního roku je dokončení a pub-
likace analýzy vlivu malých množství alkoholu 
na rozhodovací funkce, připravené MUDr. Kamilem 
Janhubou z Fakultní nemocnice v Brně, pod náz-
vem „Bezprostřední vliv nízkých dávek alkoholu 
na lidské chování“. Skupina je postupně rekon-
struována a doplňována o další odbornosti.

V roce 2012 se nekonala schůzka producentské 
části skupiny. S ohledem na dokončení zmiňované 
publikace a setkání s vedením zdravotního 
a sociálního výboru byl v plánu měsíc listopad. 
Vzhledem ke skluzu s vydáním publikace a problé-
my s metanolem ve druhé polovině roku bylo však 
zasedání i setkání s výbory přesunuto do počátku 
roku 2013. I u této skupiny se řeší její reorga-
nizace s ohledem na personální změny, ke kterým 
došlo u jejích členů.

Schválená možnost panelu pro alkohol jako porad-
ního orgánu ministra zdravotnictví nebyla dopo-
sud využita v důsledku změn na tomto úřadě 
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a v souvislosti s krizovou situací vzniklou v důsledku metanolové aféry. 
Skupina připraví v tomto směru návrhy pro jednání s novým hlavním hygie-
nikem. Rovněž je plánováno pokračování jednání s národním protidrogovým 
koordinátorem Mgr. Jindřichem Vobořilem k otázce alkoholové politiky a pre-
ventivním aktivitám průmyslu.

V rámci komunikace s veřejností a představiteli státní správy se uskutečnilo 
v průběhu roku několik odborných akcí, hlavní byla v rámci festivalu 
Znojemský hrozen v září jako součást fóra Kvalita potravin – Znojmo 2012. 

2) Pracovní skupina pro zdravý životní styl

Skupina složená z odborníků v oblasti výživy a prevence pracuje v těsné 
spolupráci s pracovní skupinou pro zdravý životní styl PK ČR složenou ze 
zástupců producentů a dalších organizací. Pracovní skupina se dlouhodobě 
zaměřuje ve své činnosti na podporu zdravého životního stylu, a to skrze 
projekt „Hravě žij zdravě“, informování široké veřejnosti o značení GDA 
(Guideline Daily Amounts) nebo prostřednictvím podpory Postgraduálního 
školení v obezitologii určeného pro lékaře a pediatry.

V roce 2012 byl spuštěn již 6. ročník soutěže „Hravě žij zdravě“, který je 
určen žákům základních škol. Velkým úspěchem je rovněž spuštění projektu 
na Slovensku. Na začátku roku 2012 byl spuštěn první ročník soutěže „Hravo 
ži zdravo“ a na podzim téhož roku byl pro obrovský zájem spuštěn ročník 
druhý. Projekt koresponduje s obdobnými projekty realizovanými v jiných 
evropských zemích (Francie, Španělsko, Belgie aj.). Projekt je umístěn 
na webových stránkách www.soutez.hravezijzdrave.cz. 

S dalšími aktivitami skupiny jako je informování o značení na obalech 
potravin GDA je možno se seznámit na specializovaných stránkách PK ČR 
www.zdravi.foodnet.cz a www.gda.cz / www.nutricnibublina.cz. 
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Již v roce 2011 započala příprava nového pro-
jektu zaměřeného na zdravý životní styl studentů 
středních škol pod názvem „SMART LIFE“. 
Odborným garantem projektu se stala Katedra 
rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci (UPOL). Spuštění prvního 
ročníku je plánováno na jaro 2013. 

3) Pracovní skupina pro mléko

Pracovní skupina pro mléko je složena z odborníků 
na výživu a lékařů relevantních oborů (ortopedie, 
pediatrie, interna). Jejím cílem je hodnocení vlivu 
konzumace mléka a mléčných výrobků ve vztahu 
ke správné výživě různých skupin populace (děti, 
senioři apod.) a dále hodnocení vlivů jejich kon-
zumace z pohledu prevence a léčby některých 
onemocnění. Vedlejším výsledkem je příprava 
argumentace pro zdůvodnění nutnosti a užitečnosti 
podpory konzumace mléka a vliv takových akti-
vit jako je např. „Školní mléko“ na vytváření 
správných výživových zvyklostí u mladé generace. 
Skupina je vedena prof. MUDr. Michalem Andělem, 
CSc. ze 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze (LF UK). Funkci skupiny výrobců, jejímiž 
členy jsou zástupci zpracovatelů mléka a výzkum-
ného sektoru vytváří Sekce pro mléko PK ČR, kter-
ou vede ředitel společnosti Lactea Michal Němec. 
Proběhlo jedno setkání skupiny v červnu ve Fakultní 
nemocnici pod vedením prof. MUDr. Michala 
Anděla, CSc. Jako hlavní téma pro rok 2012 byla 

zvolena oblast mléčné výrobky. V rámci této prior-
ity bylo dokončení publikace na téma „Sýry a tva-
rohy ve výživě“, která byla vydána v závěru roku.

4) Pracovní skupina Potraviny a spotřebitel

Pracovní skupina Potraviny a spotřebitel 
vedená Ing. Liborem Dupalem ze Sdružení 
českých spotřebitelů má jako hlavní náplň 
zajištění zodpovědné, srozumitelné a odborně 
podložené komunikace se spotřebitelem, médii 
a představiteli státní správy. Za velmi význ-
amné je nutno považovat, že v této skupině 
se podařilo propojit aktivity všech významných 
spotřebitelských organizací v ČR – Sdružení 
českých spotřebitelů, Sdružení pro bezpečnost 
potravin a ochranu spotřebitele, Spotřebitel.cz – 
s PK ČR, ČTPP, Radou pro reklamu reprezentova-
nou JUDr. Zdeňkem Humlem ze Sdružení výrobců 
nealkoholických nápojů, Oddělením bezpečnosti 
potravin MZe a obchodníky zastoupenými zde 
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR 
ČR). V roce 2012 proběhla tři zasedání, a to 
v březnu, září a listopadu, podrobnosti z nich 
jsou uvedeny v zápisech. V průběhu roku byly 
vydány tři publikace z řady „Jak poznáme kvalitu“, 
a to „Hovězí a vepřové maso“, „O lahůdkách 
pro spotřebitele“ a „Svět kávy“. Dále proběhlo 
informační setkání v rámci potravinářských 
úterků na Novotného lávce s tématem „Kvalita 
potravin“ a byly vydány tiskové zprávy k aktuál-

ním tématům. Na pořádání úterků na Novotného 
lávce se podílí Česká potravinářská společnost, 
o.s. a Ústav zemědělské ekonomiky a infor-
mací (ÚZEI). Skupina zajistila dva spotřebitelské 
průzkumy v oblasti vnímání pojmu marmeláda 
spotřebitelem a znalosti evropských systémů kval-
ity a jejich značení. Jejich výsledky byly využity 
pro přípravu jednání s EK a podporu propagace 
kvalitních potravinářských výrobků.

5) Pracovní skupina pro ječmen

Pracovní skupina vedená Ing. Františkem Smržem 
ze společnosti Zeelandia, spol. s.r.o. rozpracovává 
nové možnosti využití ječmene v potravinách, 
zejména v pekařských, ale i masných, mléčných 
a dalších výrobcích. Díky práci skupiny se na trhu 
objevily nové pekařské produkty, které budou 
moci nést zdravotní tvrzení v souladu s pub-
likovanými tvrzeními Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin (EFSA).

V roce 2012 proběhla tři zasedání skupiny. 
Hlavní zaměření bylo na vývoj nových produktů, 
propagaci jejich zdravotních benefitů a podpo-
ru jejich umístění na trhu. Skupina se rovněž 
významně podílí na organizaci studentských 
týmů ECOTROPHELIA, kde měla v roce 2012 
znovu zastoupení. Ing. Smrž byl opět členem 
hodnotící komise mezinárodního kola soutěže 
ECOTROPHELIA EUROPE na výstavě SIAL 
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v Paříži, která vybrala vítězný studentský tým. 
Byla připravena a vydána publikace „Renesance 
ječmene“.

6) Pracovní skupina pro maso

Pracovní skupina pro maso má sídlo na Veterinární 
a farmaceutické univerzitě Brno (VFU) a vede ji 
doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. Skupina 
se v roce 2012 sešla celkem dvakrát a připravila 
plán činnosti, v jehož rámci zabezpečila analýzu 
200 vzorků tradičních českých masných výrobků, 
a to ve spolupráci s Fakultou veterinární hygieny 
a ekologie při VFU v Brně. Cílem analýzy bylo:

- zjistit stav chemického složení masných 
výrobků v tržní síti v ČR

- zjistit míru plnění požadavků legislativy ČR pro 
vybrané masné výrobky

- zjistit standardnost vybraných masných 
výrobků (různí výrobci)

- zjistit standardnost produktů v rámci 1 výrobce

7) Pracovní skupina pro biopotraviny

Další skupinou je pracovní skupina pro biopo-
traviny v rámci Sekce biopotraviny PK ČR. Jejím 
cílem jsou zejména objektivní hodnocení a vědecky 
podložená komunikace s veřejností na téma biopo-
traviny a jejich přínosy. Skupina v roce 2012 pouze 
udržovala své webové stránky www.biocr.cz. Další 
činnost je odvislá od pokračování činnosti sekce.
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8) Pracovní skupina pro bezpečnost potravin

U poslední skupiny proběhlo v roce 2012 ustavující zasedání. Předsedou sku-
piny se stala Ing. Jitka Götzová (MZe), odborným garantem doc. Ing. Luboš 
Babička, CSc., tajemníkem Mgr. Iva Caklová (PK ČR). Hlavní prioritou pro 
rok 2012 bylo informování spotřebitele v oblasti přídatných látek, podpora 
projektu zaměřeného na vzdělávání a příprava konference „Vnímání rizik“. 
Doc. Babičkou byla zpracována publikace pod názvem „Přídatné látky 
v potravinách“, která byla vydána v závěru roku a která popisuje jednot-
livé typy přídatných látek („E“), důvody jejich použití v potravinářské praxi 
a klady a zápory s ním spojené.

9) Obnovena byla činnost pracovní skupiny pro obchod a mar-
keting, problematika kvality a využití standardů a certifikačních schémat 
ve spolupráci s Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA), resp. dalšími. 
Proběhla úvodní jednání s certifikačními orgány a uživateli k možnostem 
sjednocení nebo zjednodušení systémů certifikace v ČR a diskuze k možnosti 
využití FSSC 22000.
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3.3 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

V oblasti zahraniční spolupráce je prioritou spo-
lupráce s ETP FOOD FOR LIFE a národními 
technologickými platformami (NTP) založenými 
na jejím základě. V současnosti je v rámci 
FOODDRINKEUROPE a v rámci evropských 
i mimoevropských zemí ustaveno celkem 34 
platforem. Jejich představitelé se pravidelně 
scházejí, buď při příležitosti zasedání ETP nebo 
na samostatných zasedáních a společně aktu-
alizují komplexní přehled aktivit a organizačně-
ekonomických opatření – benchmarking sloužící 
jako vodítko pro ostatní. Zahraniční spolupráci 
organizuje řídící výbor ČTPP a odpovídá za ni 
určený místopředseda řídícího výboru. V následu-
jícím je uveden stručný přehled jednotlivých 
aktivit:
 
1) V roce 2012 proběhla zasedání NTP 

v Istanbulu, Bruselu a Paříži. Kromě přípravy 
nového 8. rámcového programu (HORIZON 
2020) a priorit stávajícího programu jsou 
průběžně řešeny projekty, na nichž se podílí 
ETP nebo konsorcium 11 potravinářských fed-
erací založené podle italského práva (SPES-
GEIE). Poslední zasedání reagují na tendence 
ke zdaňování „nezdravých“ potravin jako formy 
získávání dodatečných zdrojů do rozpočtů. Dílčí 
zasedání proběhlo kromě toho ve Vídni a bylo 
zaměřené na regionální spolupráci při propaga-
ci potravinářských produktů v rámci programů 

EK a k přípravě nového PRV a využívání 
jeho opatření. Podrobné informace a materiály 
ze zasedání jsou k dispozici na webových 
stránkách.

2) Pokračuje spolupráce s Jihočeskou univerzitou 
v Českých Budějovicích (JČU), Univerzitou 
Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Univerzitou 
Palackého v Olomouci, Veterinární a farma-
ceutickou univerzitou Brno a Vysokou školou 
chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT). 

Dne 3. září proběhlo národní kolo soutěže 
ECOTROPHELIA 2012 v sídle PK ČR za účasti dvou 
soutěžních týmů (VŠCHT a JČU/VŠCHT). Vítězný 
tým složený ze studentů Fakulty potravinářské 
a biochemické technologie VŠCHT a Ekonomické 
fakulty JČU reprezentoval ČR s výrobkem „Gladiátor 
– tavený sýr s ječnými perličkami“ v evropském 
kole soutěže ECOTROPHELIA EUROPE 2012, které 
proběhlo při příležitosti výstavy SIAL v Paříži. Při 
vývoji produktu byly sledovány texturní vlast-
nosti a nutriční hodnoty sýra tak, aby vznikl 
produkt s nízkým obsahem tuku a se specifickým 
podílem ječné vlákniny. Významnou ekologickou 
předností produktu je nahrazení části taveného 
sýra ječnými perličkami, díky kterým je dosaženo 
úspory energií při tavicím procesu. Posílením ros-
tlinné výroby dochází i k úspoře vody a omezení 
emisí. Ing. František Smrž byl za ČTPP členem 
poroty mezinárodního kola soutěže.

3.4 ODBORNÁ ČINNOST

Díky čerpání podpory z dotačního podprogramu 
10.E.a. v rámci národních dotací MZe se podařilo 
významně posílit odbornou činnost ČTPP. Opatření 
10.E.a. není přímo určeno k podpoře výzkumu 
jako takového, ale k podpoře prezentace výsledků 
dosažených v rámci ČTPP, ať již pracovními sku-
pinami nebo členy platformy. Odborné publikace 
připravené a publikované v rámci pracovních sku-
pin již byly zmíněny v rámci bodu „Priority“. 

Jako každý rok se významná část odborných 
aktivit odehrávala v rámci seminářů a konferencí 
pořádaných v průběhu roku členy ČTPP. Jejich 
součástí byly informace o ČTPP a jejích aktivitách, 
ale i samostatné prezentace a postery. Semináře 
a konference posloužily i jako vynikající kanál 
pro distribuci materiálů ČTPP i informací o ETP 
a dalších evropských aktivitách. 

V loňském roce byla s ohledem na nutné úspory 
v rozpočtu zejména s ohledem na novely zákonů 
týkajících se daně z přidané hodnoty (DPH) 
omezena podpora některých odborných akcí. 
ČTPP se v uplynulém roce úspěšně prezen-
tovala na výstavách SALIMA 2012 v Brně a Země 
živitelka v Českých Budějovicích. Byly podpořeny 
semináře ve spolupráci se Sdružením právnick-
ých osob konzervárensko-lihovarského průmyslu 
(KOLI) na MZe a seminář Svazu zpracovatelů 
masa v Berouně. Proběhla rovněž tradiční prezen-
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tace na Znojemském hroznu 2012 ve Znojmě, 
tentokrát na fóru Kvalita Potravin 2012. 

V oblasti publikací byly kromě výroční zprávy 
v české a anglické verzi, vydané tentokráte pouze 
v elektronické formě, vydány publikace pracovní 
skupiny Alkohol a společnost, Mléko, Potraviny 
a spotřebitel a Ječmen zmiňované již při hodno-
cení činnosti jednotlivých skupin. Z dalších akti-
vit pokračovala spolupráce s Nadačním fondem 
Obezita při Postgraduálním školení obezitologů 
a rovněž pokračuje spolupráce s časopisem Svět 
potravin. S podporou ČTPP provozovala pracovní 
skupina pro biopotraviny své webové stránky 
www.biocr.cz. 

V průběhu celého roku pokračovaly rovněž aktivity 
skupiny pro efektivní komunikaci – Potravinářského 
klubu a nepravidelné setkávání s novináři. ČTPP 
je rovněž aktivně zapojena jako partner v kam-
pani na podporu kvalitních českých výrobků „Český 
výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“.

V oblasti projektů financovaných ze 7. Rámcového 
programu EK nebo Intelligent Energy Europe 
(IEE) je ČTPP zapojena v současnosti v sedmi 
aktivních projektech:

SAFE-BAG
Grant Agreement no: 285820.
Název projektu: „Novel continuous in-pack decon-
tamination system for fresh fruit and vegetables 
as an alternative to chlorine-based disinfection“.
Koordinátor: IRIS (Španělsko), délka trvání pro-
jektu: 36 M, zahájení projektu: 1. 9. 2011.

NU-AGE 
Grant Agreement no: 266486.
Název projektu: "New dietary strategies address-
ing the specific needs of elderly population for an 
healthy ageing in Europe".
Koordinátor: UNIBO (Itálie), délka trvání pro-
jektu: 60 M, zahájení projektu: 1. 5. 2011.

FOODMANUFUTURE 
Grant Agreement no: 289327.
Název projektu: "Conceptual Design of a Food 
Manufacturing Research Infrastructure to boost 
up innovation in Food Industry".
Koordinátor: AAU (Dánsko), délka trvání pro-
jektu: 24 M, zahájení projektu: 1. 1. 2012.

BIOBOARD
Grant Agreement no: 315313.
Název projektu: „Development of sustainable pro-
tein-based paper and paperboard coating systems 
to increase the recyclability of food and beverage 
packaging materials“.
Koordinátor: IRIS (Španělsko), délka trvání pro-
jektu: 36M, zahájení projektu: 1. 9. 2012. 
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COMPETE
Grant Agreement no: 312029.
Název projektu: „International comparisons of product 
supply chains in the agro-food sectors: determinants 
of their competitiveness and performance on EU and 
international markets“.
Koordinátor: LEIBNIZ INSTITUT FÜR AGRARENT-
WICKLUNG IN MITTEL- UND OST EUROPA, délka trvání 
projektu: 36M, zahájení projektu: 20. 11. 2012. 

FABbiogas
Grant Agreement no: CIP-IEE-2012 324768.
Název projektu: „Biogas production in the food and 
beverage industry“.
Koordinátor: University of Natural Resources and Life 
Sciences, Department for Agrobiotechnology (Vídeň), 
délka trvání projektu: 30M, zahájení projektu: 2013.

TeRiFiQ
Grant Agreement no: 289397.
Název projektu: „Combining Technologies to achieve 
significant binary Reductions in Sodium, Fat and Sugar 
content in everyday“.
Koordinátor: INRA (Francie), délka trvání: 48M, 
zahájení 1. 1. 2012.

Úspěšně byl v roce 2012 uzavřen projekt ProPraline. 
Jsme účastníky několika nově připravovaných projektů, 
kde byly podány návrhy, např. projekty SocialTaste, 
BioWaste, ChocoVal nebo Microwave Delicious. Projekt 
na školení v programu Leonardo da Vinci s názvem 
Better training for safer foods AIFooST nebyl přijat, ale 
předpokládá se jeho nové podání v roce 2013.
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3.5 KOMUNIKACE

Pro platformu představuje komunikace s odbornou i laickou veřejností 
představovanou zde zejména spotřebiteli a propagace cílů, práce a výsledků 
platformy jednu z klíčových oblastí činnosti. Byla jí proto věnována patřičná 
pozornost i finanční podpora. Lze ji rozdělit do několika oblastí lišících se 
cílovými skupinami i využívanými nástroji:

- odborná veřejnost v rámci seminářů a konferencí;
- odborná veřejnost cestou individuálních projektů;
- odborná veřejnost cestou informačních bulletinů a odborných publikací;
- odborná veřejnost cestou inzerce v odborných a sektorových médiích;
- odborná veřejnost cestou kulatých stolů, prezentací a pracovních setkání;
- odborná a laická veřejnost prostřednictvím webových stránek;
- odborná a laická veřejnost prostřednictvím prezentací na výstavách 

a veletrzích;
- laická veřejnost cestou PR článků, zpráv, inzerce a spolupráce s médii;
- laická veřejnost prostřednictvím spolupracujících organizací.
 
Komunikační aktivity přímo spojené s odbornou činností již byly uvedeny 
dříve v hodnocení činnosti pracovních skupin a v části týkající se publikací, 
seminářů a konferencí. Platforma využívá pro komunikaci s odbornou 
veřejností i takových možností jako jsou prezentace v průběhu seminářů 
pořádaných PK ČR v rámci projektů financovaných z opatření Programu 
rozvoje venkova 1.3.1. Touto formou se o činnosti a výsledcích platformy 
i jí podporovaných projektů dozví desítky podnikatelů ve všech regionech. 
Obdobné aktivity jsou plánovány i pro budoucí období. 

V hodnoceném období nevyužívala platforma celoplošnou inzerci, ale pouze 
komunikaci za pomoci redakčních článků jakožto výstupů z tiskových konfer-
encí a setkání s novináři. Cílová média byla i nadále vedle deníků zejména 
odborná periodika: Ekonom, Eurofirma, Profit, Prosperita nebo Zemědělec. 
Další významnou komunikační aktivitou bylo informování veřejnosti o aktivi-
tách ČTPP, PK ČR a jejich členů cestou přílohy jako součásti časopisu Svět 
potravin vydávaného s měsíční periodicitou na základě smlouvy uzavřené 
nově s vydavatelstvím GRANVILLE.

Vedle nosných propagačních aktivit byly pro propagaci a inzerci v průběhu 
roku využity rovněž akce jednotlivých členů PK ČR nebo ČTPP. Jako příklad 
může posloužit spolupráce s Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů 
nebo Českým svazem zpracovatelů masa, kde byly využity pro propagaci 
společenské svazové akce jako Dny chleba nebo Školení pracovníků masného 
průmyslu a zasedání orgánů svazů.

Dalším z využívaných nástrojů komunikace byly webové stránky ČTPP pro-
vozované na vlastním webovém portálu na adrese www.ctpp.cz. V rámci 
odborné činnosti spolupracovala platforma i nadále na speciálních webových 
stránkách pro celiaky na http://www.vupp.cz/czvupp/lepek/index.php a pro-
jektu na propagaci značení GDA na www.gda.cz / www.nutricnibublina.cz. 
Platforma se rovněž podílela na přípravě, financování a propagaci dalšího 
ročníku projektu „Hravě žij zdravě“ na www.soutez.hravezijzdrave.cz. V těchto 
aktivitách je plánováno pokračovat a rozvíjet je i v následujících letech.

Jako významná propagační a komunikační aktivita s možností přímého styku 
s partnery je i účast na veletrzích a výstavách. Za nejvýznamnější akci 
hodnoceného období je možno považovat účast na výstavě Země živitelka 
2012, která proběhla na výstavišti v Českých Budějovicích. Platforma se 
zde představila opět ve vlastním stánku spolu s PK ČR a díky organizační 
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podpoře ze strany PK ČR se podařilo na stánku uspořádat setkání k aktuál-
ním problémům potravinářství s řadou významných státních představitelů 
a rovněž představitelů politických stran a hnutí. Za všechny můžeme uvést 
setkání s prezidentem republiky Václavem Klausem, ministrem zemědělství 
Petrem Bendlem, ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou, premiérem 
Petrem Nečasem nebo členy Zemědělského výboru Parlamentu ČR.

ČTPP pořádá v rámci kampaní na výměnu informací řadu pracovních setkání 
formou kulatých stolů s českými i zahraničními politiky a odborníky nebo tis-
kových konferencí. Za hodnocené období proběhla celkem 2 taková setkání.
Aktivity ČTPP byly prezentovány na 7 tiskových konferencích směrovaných 
k nejrůznějším aktuálním otázkám a na 1 věnované výsledkům potravinářského 
výzkumu. 

Byla vydána specializovaná brožura pod názvem „Soubor nástrojů ke snížení 
množství akrylamidu ve vybraných výrobcích“ a výroční zpráva ČTPP v české 
a anglické verzi.

Ve spolupráci se Sdružením českých spotřebitelů byly realizovány dva 
semináře "Kvalita potravin a senior" a "Jak poznáme kvalitu? Hovězí 
a vepřové maso". ČTPP si dále zajistila prezentaci na mezinárodní VIII. 
Pražské bezpečnostní konferenci – Energie – Voda – Potraviny.

V rámci propagačních aktivit ČTPP se realizovaly projekty: Svatomartinské 
posvícení, České vánoční oslavy s českými potravinami z českých zdrojů,  
1. etapa projektu mediální komunikace ČTPP v TV síti Online TV ÖMV 
a prezentace na různých webových stránkách.

V září platforma připravila spolu s PK ČR jednu akci při příležitosti konání 
filmového festivalu Znojemský hrozen 2012, „Fórum KVALITA POTRAVIN 
–- Znojmo 2012“ následovaný prezentací kvalitních českých potravinářských 
produktů za účasti náměstka ministra zemědělství Ing. Martina Hlaváčka 
a dalších. 

Významnou aktivitou ČTPP je příprava, podpora a realizace kurzu zaměřeného 
na zdravý životní styl školáků s názvem „Hravě žij zdravě“, který je určen 
především žákům 5. tříd základních škol. Jeho cílem je podpora správných 
stravovacích zvyklostí a zvýšení pohybové aktivity u dětí. Svou kvalitou plně 
odpovídá projektům realizovaným v jiných evropských zemích (Francie, 
Španělsko, Belgie aj.). Během pěti let trvání se do kurzu zapojilo více než 
35.000 dětí z celé České republiky. Do šestého ročníku se přihlásilo více než 
8.000 dětí a 600 pedagogů, což prokázalo rostoucí oblibu jak mezi žáky, tak 
mezi učiteli. Nejvíce registrovaných tříd bylo z Jihomoravského kraje a dále 
pak z kraje Moravskoslezského a Ústeckého. Projekt je umístěn na webových 
stránkách www.soutez.hravezijzdrave.cz.
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4. Rozpočet ČTPP pro rok 2012 a výhled na období do roku 2013

V roce 2012 byla činnost ČTPP z největší části financována z dotačního pod-
programu 10.E.a. vypsaného v rámci národních podpor MZe pro podporu 
činnosti České technologické platformy pro potraviny. Na rozdíl od minulých 
let se již na činnosti platformy prakticky nepodílely zdroje z evropských 
projektů a vlastní zdroje PK ČR, naopak bylo opět využito kofinancování ze 
strany členů platformy, které dosáhlo výše 620.000,- Kč. 

Čerpání podpory v rámci dotace 10.E.a. pro rok 2012 proběhlo v sou-
ladu s rozpočtem projednaným a schváleným řídícím výborem a plenárním 
zasedáním ČTPP a následně představenstvem PK ČR, které je odpovědné 
za účelné a věcně správné užití dotace. Čerpání v rámci jednotlivých kapitol 
rozpočtu proběhlo následovně:

Financování ČTPP v rámci národních programů má i pro následující období podporu v Koncepci zemědělského výzkumu pro období let 2009 – 2013, kde 
je počítáno s její podporou na stávající úrovni, ve výši 10 milionů korun ročně. V roce 2012 byl i přes rozpočtové úspory udržen plánovaný rozpočet na 
10.000.000,- Kč, i když s ohledem na daňové úpravy došlo k omezení některých aktivit.

Kapitola rozpočtu Částka v Kč Poznámka

Správní náklady 4.428.683,- Mzdové náklady koordinátora, externí experti, vedení pracovních skupin, nájmy, cestovní náklady

Odborná činnost 5.497.061,- Propagační a publikační činnost (inzerce, webové stránky, publikace, média, spolupráce s autory, 

  PR, tiskové konference)

  Informační a vzdělávací aktivity (semináře, konference, pracovní setkání, výstavy)

Náklady na jednání orgánů platformy 71.886,- Plenární zasedání

Celkem 9.997.630,-
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5. ZHODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ ČINNOSTI ČTPP Z POHLEDU PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ A JEJÍ 

DOPADY NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Mezi hlavní ekonomické přínosy činnosti ČTPP pro podnikatelské subjekty 
patří vytváření prostředí příznivého pro spolupráci mezi vědou, výzkumem 
a podnikatelskými subjekty s cílem vytváření inovativních řešení a především 
přenosu výsledků vědy a výzkumu do praxe. Tato oblast se obtížně eko-
nomicky zhodnocuje, nicméně s ohledem na naše zkušenosti je velmi 
důležitá. ČTPP zde přispívá zejména ke zjednodušení přístupu podniků 
k informacím o relevantních výzkumných projektech a jejich výsledcích 
na svých webových stránkách nebo prostřednictvím Poradenského centra 
projektů (PCP), viz dále. 

Zástupci platformy se přímo nebo prostřednictvím České akademie 
zemědělských věd podílejí v rámci spolupráce s ministerstvy zemědělství, 
školství a dalšími institucemi i na formování cílů a koncepcí potravinářského 
a zemědělského výzkumu. Její zástupci se podílejí na hodnocení 
potravinářských projektů podaných především v rámci Národní agentury pro 
zemědělský výzkum a TAČR, kde se zasazují o dodržování proporcionálního 
přístupu potravinářských výzkumných organizací k finančním zdrojům, což se 
osvědčilo při podávání projektů v novém programu KUS. 

Významná je vzájemná spolupráce jednotlivých členů platformy z oblasti vědy 
a výzkumu působících v rámci MZe jako jsou Výzkumný ústav potravinářský 
Praha, Výzkumný ústav mlékárenský a Výzkumný ústav sladařský a pivovar-
nický, které spolupracují s řadou výzkumných ústavů z oblasti zemědělské 
prvovýroby, především to jsou Výzkumný ústav živočišné výroby, Výzkumný 
ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav pícninářský, Výzkumný ústav pro 
chov skotu. Spolupráce těchto ústavů při řešení výzkumných projektů posky-
tuje jejich komplexní řešení. Platforma také přispívá k prohlubování spolu-
práce výzkumných ústavů resortu MZe k výzkumné spolupráci s univerzitními 
pracovišti, především s VŠCHT, Mendelovou univerzitou, UTB, JČU. Z dalších 
členských subjektů, které působí v oblasti vědy a výzkumu a spolupracují 

v rámci rezortu MZe, můžeme jmenovat např. ÚZEI. Výzkumné organizace 
platformy mnohdy ve spolupráci s podniky sdruženými v platformě řeší 
výzkumné projekty aplikovaného výzkumu na témata vypisovaná především 
Národní agenturou zemědělského výzkumu MZe, ale i grantovými agen-
turami MŠMT, Ministerstvem vnitra a TA ČR. Velmi významná je účast 
výzkumných institucí na řešení projektů PRV SZIF, MZe, které jsou zářným 
příkladem zajišťování přenosu výsledků výzkumu do praxe, kdy podniky jsou 
podpořeny především investičně při využití výsledků výzkumu k inovacím 
technologií a výrobků. Výzkumné organizace ČTPP při řešení některých výz-
kumných projektů spolupracují i s ústavy a univerzitami rezortu zdravotnictví, 
Společností pro výživu a Společností pro probiotika a prebiotika. Některé 
výzkumné projekty jsou řešeny ve spolupráci s ústavy AV ČR. Významná je 
i spolupráce mezinárodní.

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. řeší následující výzkumné pro-
jekty:

1. V rámci institucionální podpory řeší projekt Mléko – významná součást 
zdravé a bezpečné výživy, především v oblastech rozvoje analytických 
metod ke stanovení zajímavých složek mléka, v oblasti mikrobiologie roz-
voj identifikačních metod na bázi molekulární biologie a studuje vlastnosti 
nových probiotických mikroorganismů a jejich využití v mlékárenských 
produktech a studuje i problémy spojené s nežádoucí mikroflórou pro 
mlékárenskou produkci a zdraví konzumentů. V aplikační části projektu 
se zaměřuje na využití získaných poznatků pro návrhy nových receptur 
a technologií. V rámci jedné aktivity spolupracuje s Ústavem stoma-
tologickým a Mikrobiologickým ústavem AV ČR v Praze na testování 
imunomodulačních vlastností probiotických mikroorganismů.
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2. V rámci účelové podpory výzkumu řeší 15 
projektů Národní agentury pro zemědělský 
výzkum MZe, 2 projekty Ministerstva vni-
tra, přičemž v jednom z nich spolupracuje 
s Ústavem analytické chemie AV ČR v Brně .

3. Řeší také 3 projekty technologické agentury ČR.
 - Spolupracoval a spolupracuje na 4 projektech 

Rozvoje venkova jako spolupracující subjekt 
významných mlékárenských podniků.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 
a.s. spolupracuje s: 
Mikrobiologickým ústavem AV ČR v Praze 
ve Výzkumném centru pro studium obsahových 
látek ječmene a chmele.

Výzkumný ústav potravinářský Praha v.v.i. 
spolupracuje s:
- Mikrobiologickým ústavem AV ČR v Praze 

pří řešení projektu TAČR č. TA 01010737 
„Vývoj technologického zpracování ve světě 
nově zaváděných vysoce nutričně hodnotných 
luštěnin pro využití k přípravě běžných potravin 
i dietních a výživových výrobků“;

- Ústavem systémové biologie a ekologie AV ČR při 
řešení projektu QI91B094 NAZV, MZe - Odrůdové 
hroznové šťávy se zdravotním benefitem.

Vysoká škola chemicko technologická 
v Praze spolupracuje s:
- Mikrobiologickým ústavem AV ČR při řešení 

následujících projektů IAA400200503 Léčiva 

na bázi sacharidů a calixarenů - design, struk-
tura, protinádorová a protivirová aktivita 
Poskytovatel: AV0 – Akademie věd České 
republiky, IAA4020213 Biotransformace nitrilů 
na amidy a kyseliny pomocí enzymů z kvasinek 
a vláknitých hub Poskytovatel: AV0 - Akademie 
věd České republiky (AV ČR), IAA4020802 
Biotransformace nitrilů Poskytovatel: AV0 – 
Akademie věd České republiky, IAA6020411 
Mechanismy biodegradace organopolutantů 
znečisťujících životní prostředí používané lig-
ninolytickými houbami Poskytovatel: AV0 – 
Akademie věd České republiky, KAN200200651 
Nanočásticové a supramolekulární systémy pro 
cílený transport léčiv Poskytovatel: AV0 – 
Akademie věd České republiky;

- Fyziologickým ústavem AV ČR, IAA500110805 
Analýza mechanizmů autokrinních účinků 
adipokinů na metabolizmus glukózy a lipidů 
Poskytovatel: AV0 – Akademie věd České 
republiky, IAA5011301 Cévní buňky na syn-
tetických polymerech s adhesivními mikrodo-
ménami Poskytovatel: AV0 – Akademie věd 
České republiky;

- Fyzikálním ústavem AV ČR KAN200100801 
Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové 
nanostrukturované kompozity pro aplikace 
v medicíně a farmacii Poskytovatel: AV0 – 
Akademie věd České republiky;

- Ústavem makromolekulární chemie AV ČR 
KJB500500512 Strukturní studie beta-galak-
tosidasy ze psychrotrofních mikroorganismů; 
analýza biologicky a technologicky signifikant-
ních komplexů 

 Poskytovatel: AV0 – Akademie věd České 
republiky;

- Akademií věd České republiky bez určení par-
ticipanta. IAA7011908 Zvýšení adhesní schop-
nosti buněk povrchovými modifikacemi poly-
merních nosičů Poskytovatel: AV0 Akademie 
věd České republiky, IAB6127901 Produkty 
metabolismu polychlorovaných bifenylů v ros-
tlinných buňkách Poskytovatel: AV0 – 
Akademie věd České republiky, KAN208240651 
Studium interakcí biologických makromolekul 
a nanovrstev se zaměřením na výzkum poly-
merních mikrofluidních biosenzorů a terapeu-
tických nanočástic Poskytovatel: AV0 Akademie 
věd České republiky, 1QS401250509 Keramické 
materiály s hierarchickou porézní strukturou pro 
membránové separační technologie Poskytovatel: 
AV0 Akademie věd České republiky.
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta se 
jako řešitel nebo spolu-řešitel podílí na následujících grantech:
- QH81210 Analýza možností zvýšení hladiny zdraví prospěšných mastných 

kyselin v syrovém mléce prostřednictvím cílených chovatelských postupů;
- QH82272 Využití jarních forem vybraných druhů pšenice v ekologickém 

zemědělství;
- QH81060 Stanovení příčin a možností omezení nových rizik spojených 

s výskytem fuzáriových mykotoxinů a jejich vázané formy v obilovinách;
- 503/11/1417 Produkce biogenních aminů u vybraných kmenů bakterií 

mléčného kvašení (včetně probiotických kultur);
- 067/2010/Z Významné sekundární metabolity v potravinách a krmivech;

- UMBESA- M00225 Trvale udržitelný jídelníček;
- 2CE164P3 - VITAL LANDSCAPES Valorisation and Sustainable 

Development of Cultural Landscapes Using Innovative Participation 
and Visualisation Techniques

- P503/12/0337 Invazní mechovka Pectinatella magnifica v České repub-
lice: její biologie a sekundární metabolity;

- QI91A069 Hodnocení potenciálu proteinů planých genotypů brambor 
pro využití ve šlechtění bramboru (Solanum tuberosum L.) a v biotech-
nologiích;

- QI101A184 Technologie pěstování brambor – nové postupy šetrné 
k životnímu prostředí;

- QI111A075 Využití biotechnologických metod, nových výchozích 
materiálů a efektivních postupů ve šlechtění ozimé řepky;

- QJ1210359 Udržitelné systémy pěstování brambor zajišťující ochranu 
proti obecné strupovitosti;

- QI91A055 Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich 
využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality 
masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí;

- QI111B154 Bezpečnost cereálních bioproduktů z pohledu výskytu 
alternáriových a fusariových mykotoxinů;

- QI91C123 Specifikace procesu množení osiva jarních forem obilnin v eko-

logickém systému hospodaření;
- CZ.1.07/2.4.00/17.0128 Koordinace akademické sféry a provázání 

poznatků vědy do praxe;
- CZ.1.07/2.3.00/09.0076 Stabilizace a motivace výzkumných týmů v oblas-

ti agrobiologických oborů;
- CZ.1.07/2.3.00/09.0081 Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství.
Podrobnější informace k aktuálně řešeným projektům a výzkumným záměrům 
je možno nalézt na webových stránkách www.ctpp.cz.

Platforma vytváří možnosti pro přímé zapojení podniků do programů vědy 
a výzkumu v ČR nebo mezinárodních projektů, zejména v rámci programů 
EK – 6. a 7. Rámcový program. PK ČR a ČTPP, které jsou do projektů přímo 
zapojeny, zde v rámci propagace výsledků poskytují podnikům informace 
o výsledcích v nich dosažených, případně jim nabízí přímou účast v pro-
jektech a participaci na jejich řešení. Jako příklad je možno uvést zapojení 
společnosti Zeelandia, spol. s.r.o. prostřednictvím platformy do projektu 
Barleybread řešeného v rámci 6. RP nebo společnosti téže společnosti 
do nového projektu NU-AGE nebo společnosti CARLA do projektů PROPRALINE 
a ULTRACHOC v rámci 7. RP. Výstupem projektu je např. využití výsledků pro 
přípravu vlastních řešení v rámci projektu ČTPP „Renesance využití ječmene 
v potravinářství“, kde jsou ve spolupráci s pekařskými firmami připravovány 
zcela nové pekařské výrobky se zlepšenými nutričními vlastnostmi a jejich 
uvedení na trh. Takové výsledky projektů je pak možno následně ekonomicky 
zhodnotit a je nutno vzít i v potaz, že podniky mohou při přímém zapojení 
nebo prostřednictvím platformy získat finanční prostředky na řešení dílčích 
úkolů projektu, což se u obou zmiňovaných projektů stalo.

Z pohledu ekonomických přínosů je za nejvýznamnější nutno považovat 
oblast evropských a národních podpor pro inovace a spolupráci s vědou 
a výzkumem, kde je možno získat prostředky nejen na vlastní výzkum, ale 
i na zavádění jeho výsledků do praxe, včetně pořízení potřebných výrobních 
zařízení a financování s nimi souvisejících stavebních prací. 



Výroční zpráva za rok 2012  ׀  ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP)

20

Za rozhodující je zde možno považovat Opatření I.1.3.2 Spolupráce 
při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) 
v potravinářství v rámci Programu rozvoje venkova financovaného 
z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), připravené 
ve spolupráci ministerstva zemědělství, Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF), ÚZEI a platformy. Jedná se o první pro-
gram, který umožňuje přímé financování výzkumu, vývoje a jejich 
aplikací v praxi v oblasti anexových zpracovatelů zemědělské 
produkce. O jeho významu a složitosti uvedení zmiňovaných spo-
luprací do praxe svědčí to, že v první výzvě byly předloženy pouze 
dva projekty, z nichž byl přijat jeden s výší podpory 1.040.850,- 
Kč v oblasti inovací při zpracování chmele. Ve druhé výzvě byly 
podány čtyři projekty z oblasti zpracování mléka a masa s celkovou 
výší podpory 26 milionů korun, z nichž se však jeden nerealizoval, 
takže celková výše podpory se snížila na 21 milionů korun. Teprve 
v rámci třetí výzvy – 7. kolo příjmu žádostí – v roce 2009 se 
do opatření přihlásilo 10 projektů s celkovými požadavky na dotaci 
ve výši 202 milionů korun. Po hodnocení v hodnotitelské komisi 
bylo schváleno 8 projektů s podporou ve výši 118.781.670,- Kč 
a obdobný vývoj se očekává i nadále, neboť v roce 2010 bylo v 10. 
kole schváleno 11 projektů s výší podpory 212.962.685,- Kč a v 11. 
kole 8 projektů s podporou 70.675.980,- Kč. V posledním 13. kole 
to bylo 13 projektů za 257.975.378,-Kč. Celkem bylo za celé pro-
gramovací období podáno 77 a schváleno 47 projektů v celkovém 
objemu 1.168.643.415,- Kč. Pro rok 2013 je připravena závěrečná 
výzva pro podopatření I.1.3.2, v tomto programovacím období 
s podporou až do výše 200 milionů korun. 
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Druhou možností získání podpor pro inovativní projekty, tentokráte ne-
anexových zpracovatelů, je OPPI v gesci MPO, zejména opatření „Inovace“ 
nebo „Spolupráce“. S ohledem na příslušnost potravinářského průmyslu 
jako celku pod ministerstvo zemědělství řešila v počátcích otevření pro-
gramu ČTPP i PK ČR řadu stížností členů na diskriminační postup úředníků 
na CzechInvestu i MPO v případě potravinářských projektů. Díky řadě jed-
nání se zástupci ministerstva, která vedla, mimo jiné, k navržení skupiny 
externích hodnotitelů z řad potravinářských odborníků, se podařilo zvládnout 
i tuto situaci a dnes jsou tyto programy funkční i v případě potravinářů, 
o čemž svědčí fakt, že do roku 2013 zde byly vyčerpány podpory ve výši 
958.252.287,- Kč a předložili projekty za 1.136.589.000,- Kč u NACE 10 
a 642.461.000,- Kč u NACE 11, tedy celkem za 1.179.050.000,- Kč.
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6. PORADENSKÉ CENTRUM PROJEKTŮ

V uplynulém období pokračovala činnost Poradenského centra projektů ČTPP 
zahájená v roce 2009, kterou zajišťovala po technické i odborné stránce na 
základě smlouvy společnost FOODSERVIS s.r.o. Hlavní činnosti centra jsou 
v současnosti:

1) Dotační poradenství:
- Průběžný monitoring dotačních možností;
- Výběr vhodného dotačního titulu;
- Poradenství v oblasti přípravných činností spojených s vypracováním žádosti 

o finanční podporu;
- Poradenství v oblasti zpracování žádosti o dotaci.

2) Projektové řízení:
- Kvalitní rozplánování celého projektu podle zásad projektového řízení;
- Předprojektová příprava (formulace projektu, logický rámec, analýza 

nákladů a přínosů, osnova projektu atd.);
- Sestavení projektového dokumentu;
- Správné sestavení dílčích kroků v rámci projektu a jejich návaznosti, aby 

byl projekt realizovatelný v daném časovém úseku s minimálními náklady;
- Sledování a vyhodnocování průběhu projektu;
- Sestavování průběžných i závěrečných zpráv projektů.

3) Výběrová řízení:
- Sestavení přihlášky a žádosti do veřejné soutěže;
- Organizování a provádění zadávacího a výběrového řízení podle zákona  

o veřejných zakázkách.

Činnost PCP je v současnosti financována prostřednictvím PK ČR z dotačního 
podprogramu 10.E.a., ale předpokládá se v budoucnu i rozvoj placených 
služeb. Během hodnoceného období činnosti PCP byly poskytovány poraden-

ské a informační služby v oblasti získávání podpor z evropských a národních 
fondů a institucí, především pro výrobce potravin, zpracovatele zemědělské 
produkce a akademický sektor. 

Poskytované odborné poradenské služby v oblasti čerpání dotačních zdrojů 
byly zaměřeny na průběžný monitoring dotačních možností, výběr vhodných 
dotačních titulů pro individuální podnikatelské záměry spolu s poradenstvím 
v oblasti zpracovávání žádostí o dotaci. Služby poskytované PCP v oblasti 
podnikatelských plánů a realizačních projektů vycházely ze zásad projek-
tového řízení. Provoz a aktivity pilotního projektu PCP na hodnocené období 
byly zabezpečeny projektovým manažerem, který odpovídal za koordinaci 
veškerých aktivit spojených s činností PCP, zajišťoval odborný obsah práce 
a zajišťoval včasné a věcně správné vyřizování dotazů, žádostí a námětů 
klientů PCP.
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7. SKUPINA PRO EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI ČTPP A PK ČR – POTRAVINÁŘSKÝ KLUB

S ohledem na potřebu vytváření dlouhodobé a stabilní komunikace s představiteli 
státní správy a volených institucí byla ustavena skupina pro efektivní komuni-
kaci ČTPP pod názvem „Potravinářský klub“. Skupina se scházela pravidelně 
1x měsíčně formou event managementu řízenou moderátorem klubu. Základní 
jednání Potravinářského klubu byla věnována jednotlivým oblastem českého 
potravinářství a dalším, které potravinářskou produkci ovlivňují, ať už oblast 
energií, daňovou/finanční, mediální apod. Do jednotlivých jednání klubu byli zváni 
hosté, ať už z politických, správních, uměleckých nebo jiných kruhů.  

V projektu „Potravinářský klub“ proběhlo v roce 2012 celkem 11 zasedání 
pod předsednictvím prezidenta PK ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc. a záštitou 
místopředsedy Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysla Sobotky, z toho jedno 
výjezdní v jižních Čechách, při příležitosti výstavy Země živitelka. Setkání se 
účastnili manažeři potravinářských podniků a vrcholní představitelé státní 
správy a volených orgánů. V úvodu každého zasedání proběhla prezentace 
vybrané potravinářské společnosti, reprezentující některý z potravinářských oborů 
a příležitostně i vystoupení dalšího hosta k některému z pro potravináře relevant-
ních témat s následnou diskuzí. 

Hlavním tématem lednového zasedání byla oblast „České masné výrobky a region-
ální potraviny“, které prezentoval Čestmír Motejzík, předseda představenstva 
společnosti ZŘUD-Masokombinát Písek CZ, a.s. Dalším hostem jednání byl 
Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu, který představil 
některá připravená opatření na podporu exportu a mezinárodní konkurenceschop-
nosti, která mohou využít naši potravináři. Na únorovém zasedání byl projed-
návaným tématem „Český cukr“, o kterém hovořil Ing. Oldřich Reinbergr, gen-
erální ředitel společnosti Cukrovary TTD, a.s. Hostem jednání byl Petr Kužel, MBA, 
prezident Hospodářské komory ČR, který uvedl některé teze současné strategie 
podpory podnikání a investic u nás využitelné pro české potravináře. Březnovým 
tématem byly „České alkoholické nápoje“, o kterých hovořil Ing. Petr Pavlík, 

generální ředitel společnosti STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o. Druhým hostem jednání 
byla Tereza Kostková, herečka a moderátorka. Hlavním dubnovým tématem byla 
„Moravská vína“ a hostem byl Ing. Pavel Vajčner, generální ředitel společnosti 
Znovín Znojmo, a.s. a hostem Ing. Zdenek Pelc, předseda představenstva 
společnosti GZ Digital Media, a.s. Hlavním květnovým tématem byla „Česká 
gastronomie“, o které hovořil Jaroslav Sapík, mistr kuchař, majitel a provozovatel 
Hotelu Zlatá studna. Hostem jednání byl Karel Vágner. Červnovým tématem byly 
„České konzervované výrobky“, které představil Ing. Martin Štrupl, generální 
ředitel společnosti Hamé, s.r.o., a hostem jednání byl doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, 
CSc., přednosta Sexuologického ústavu, Univerzity Karlovy. V měsíci srpnu se 
konalo výjezdní zasedání klubu s podporou společnosti MADETA a.s. při příležitosti 
konání výstavy Země živitelka 2012, a to na hradě Rožmberk a hotelu Studenec. 
V září bylo hlavním tématem „České strojírenství a potravináři“ a přednášejícím 
Ing. Jiří Bayer, obchodní ředitel společnosti ČKD GROUP, a.s. Hostem jednání byl 
Štěpán Wolde, výkonný ředitel společnosti MediaOne, který představil zajímavou 
formu marketingu „Product placement“. Hlavním říjnovým tématem byly „České 
houby a potraviny“, a hovořil o nich Štěpán Hiršl, jednatel společnosti Holoubek & 
pravnuci, s.r.o. – Dobrehouby.cz. Hostem jednání byl Pavel Brunclík, světový foto-
graf, který představil svou tvorbu. V měsíci listopadu bylo tématem „České pivo“ 
a představila je Mgr. Drahomíra Mandíková, členka představenstva a ředitelka 
firemních vztahů a komunikace společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Hostem jed-
nání byl Ing. Jiří Škop, senior ekonom Komerční banky, a.s., který představil 
možné využití nových finančních produktů banky pro české potravináře. Dalším 
hostem jednání byl Jiří Suchý, skladatel, divadelní režisér, herec, zpěvák a zakla-
datel divadla Semafor. Prosincové zasedání pak tradičně bilancovalo uplynulý rok 
za přítomnosti členů i hostů.

Činnost skupiny jednoznačně podpořila postavení a vnímání potravinářského 
průmyslu a jeho problémů a naplnila svoje hlavní poslání přispět ke zvýšení 
konkurenceschopnosti oboru jako celku.
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8. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ORGÁNY ČTPP

Organizační struktura platformy je dána jejími stanovami a sestává 
z plenárního zasedání, řídícího výboru, vědeckého výboru a poradní skupiny. 

1) Plenární zasedání je tvořeno všemi členy platformy, kteří podepsali 
Deklaraci o založení platformy nebo Deklaraci o členství v platformě. 
Členství je bezplatné a předpokládá aktivní účast v činnosti platformy 
a propagaci jejích cílů a výsledků. Co se týče složení, je členská 
základna tvořena z 60 % členy z oblasti výroby potravin, sektorových 
svazů, dodavatelů do potravinářství a souvisejících služeb, přičemž malé 
a střední podniky tvoří 13 % všech členů. Dále jsou mezi členy zastoupeni 
prvovýrobci, obchodníci a spotřebitelské organizace, tedy další články 
potravinového řetězce v poměru 13 % a organizace činné v oblasti Public 
Relations (PR) a reklamy v zastoupení 3,5 %. Instituce činné v oblasti 
vědy a výzkumu a univerzity tvoří 19 % členů a zbývající 4,5 % je tvořeno 
státními institucemi. Aktuální seznam členů je možno nalézt na webových 
stránkách platformy www.ctpp.cz. 

2) Řídící výbor je vlastním výkonným orgánem platformy a jeho složení kore-
sponduje se strukturou potravinového řetězce. V hodnoceném období měl 
14 členů rozložených následovně: 

 zpracovatelé   4
 prvovýrobci  1
 obchodníci  2
 spotřebitelé  1
 věda a výzkum  5

Je řízen předsedou zastupujícím výrobní sféru a dvěma místopředsedy 
odpovědnými za oblast výzkumu a zahraniční spolupráce. Zasedání, které se 
koná nejméně jedenkrát za tři měsíce, se rovněž zúčastňují externí poradci 
a vědecký tajemník. Aktuální seznam členů je možno nalézt na webových 
stránkách platformy www.ctpp.cz.
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3) Vědecký výbor, který je totožný s výborem pro vědu a výzkum PK ČR 
určuje základní vědecké směry řešené v rámci platformy a je partnerem 
pro jednání s organizacemi vědy a výzkumu a státními orgány činnými 
v oblasti řízení a financování vědy a výzkumu. V otázkách koncepčních 
v oblasti zemědělského výzkumu je jeho partnerem rovněž Akademie 
zemědělských věd a další profesní organizace z oblasti výživy a zdraví. 
V současnosti má 12 členů, zastupujících: oblast výroby –- 2 členové, 
resortního výzkumu – 5 členů a univerzitního výzkumu – 5 členů. 
Aktuální seznam členů je možno nalézt na webových stránkách platformy  
www.ctpp.cz.

4) Poradní skupina je tvořena zástupci státní správy a volených orgánů a je 
řízena ministrem zemědělství. Schází se dle potřeby, většinou jedenkrát 
ročně a operativní styk s platformou je zajišťován prostřednictvím kabi-
netu ministra, resp. odboru pro vědu a výzkum ministerstva zemědělství. 
V současnosti je skupina tvořena 14 členy, náměstky ministrů zastupu-
jícími sektory relevantní pro otázky potravinářství a potravinářský výzkum, 
řediteli dozorových orgánů, ředitelem Úřadu pro potraviny, předsedou 
Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedou 
Výboru pro hospodářství zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu 
ČR. Seznam členů je možno nalézt na webových stránkách platformy  
www.ctpp.cz.

5
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Členové ČTPP

ADM Trading Prague, s.r.o.
Agrární komora ČR
AGROTRADE, a.s.
ALTIS Kolín s.r.o.
Ariston P.R., spol. s.r.o.
AROCO, spol. s.r.o.
Asociace výrobců lahůdek
Asociace zemědělské a lesnické techniky
BEAS, a.s.
BILLA, spol. s.r.o.
BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.
BONECO, a.s.
Centrum spotřebitelsko-podnikatelských vztahů a ochrany spotřebitele
CERT-ACO, s.r.o.
COOP MORAVA, s.r.o.
Česká společnost pro jakost, o.s.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Českomoravský cukrovarnický spolek
Českomoravský svaz mlékárenský
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Český svaz zpracovatelů masa
DERA FOOD TECHNOLOGY - CZ, s.r.o.
Designfoods s.r.o.
DIREKTA GROUP s.r.o.
EDITEL CZ s.r.o.

EKO-LAB Žamberk spol. s.r.o.
EUROPROJECT SERVICE a.s.
FISH MARKET a.s.
FLOP JIH spol. s.r.o.
FÓRUM PSR
GS1 Czech Republic
Hügli Food s.r.o.
CHARTIS EUROPE S.A. pobočka pro Českou republiku
Chmelařský institut s.r.o. 
Ing. Antonín Volný 
Ing. Petr Václavek
Jakostní a technologické centrum, s.r.o.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská univerzita
KALMA, komanditní společnost
KONTINUA, spol. s.r.o.
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav technologie potravin
MILCOM a.s.
Mlékárna Klatovy a.s. 
Moravskoslezské cukrovary, a.s.
MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s.
MVDr. Pavel Mikuláš - akreditovaná laboratoř pro vyšetřování potravin
Pivovar HOLBA, a.s.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
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POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
ROmiLL, spol. s.r.o.
Sdružení BIOTRIN, občanské sdružení
Sdružení českých spotřebitelů, o.s.
Sdružení drůbežářských podniků 
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.
Společenstvo mlynářů a pekařů ČR
Společnost pro výživu, o.s.
Státní rostlinolékařská správa
Svaz minerálních vod 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Svaz výrobců nealkoholických nápojů
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
Tereos TTD, a.s.
TIPAFROST, a.s.
Unie výrobců lihovin České republiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Veletrhy Brno, a.s.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie
VUC Praha, a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské  
a biochemické technologie
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, V.V.I.
Zájmové sdružení právnických osob konzervárensko-lihovarského průmyslu
Zemědělský svaz České republiky
ZŘUD - MASOKOMBINÁT PÍSEK, a.s.
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Členové řídícího výboru ČTPP (stav k 31. 12. 2012)

AGROTRADE, a.s. Ing. Miloslav Kojan předseda

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. místopředseda pro vědu a výzkum

Potravinářská komora ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc. místopředseda pro vnější vztahy

BONECO, a.s. Ing. Pavel Fritsch člen

Zeelandia, spol. s r. o. Ing. František Smrž člen 

Český svaz zpracovatelů masa Bc. Jan Katina člen

Česká zemědělská univerzita v Praze Prof. Ing. Jan Hron, dr.h.c. člen

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. člen

Výzkumný ústav mlékárenský Praha, MILCOM a.s. Ing. Jan Drbohlav, CSc. člen

Sdružení českých spotřebitelů, o.s. Ing.Libor Dupal člen

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Ing. Hana Michovská člen

AHOLD Central Europe s.r.o. Pavel Mikoška člen

Agrární komora České republiky Ing. Martin Fantyš člen

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.  vědecký tajemník
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Členové poradní skupiny ČTPP

Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Petr Bendl předseda

Ministerstvo zdravotnictví ČR MUDr. Viera Šedivá člen

Ministerstvo školství ČR Ing. Naděžda Witzanyová člen

Ministerstvo financí ČR Ing. Tomáš Zídek člen

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Bedřich Danda člen

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Bc. Vladimír Šiška, MBA člen

Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Martin Hlaváček člen

Státní rostlinolékařská správa 

a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Bc. Zdeněk Mach člen

Státní veterinární správa Doc.MVDr. Milan Malena, Ph.D. člen

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Ing. Jakub Šebesta člen

Ministerstvo zemědělství ČR MVDr. Pavel Bohatec člen

Parlament České republiky Ing. Pavol Lukša člen

Senát Parlamentu ČR Ing. Jan Hajda člen
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9. SEKRETARIÁT

Úlohu sekretariátu platformy prozatím plní sekretariát PK ČR, odpovědný 
kromě administrace a komunikace i za finanční záležitosti. Na oblasti  
spojené s právní agendou, přípravou vybraných dokumentů, PR a provozem 
Poradenského centra projektů si najímá externí experty nebo firmy. Zásadní 
dokumenty jako jsou plány práce, rozpočty, řízení výborů a pracovních 
skupin a schvalování hospodaření projednávají a schvalují, vedle orgánů 
platformy, i orgány PK ČR.

Kontakty na sekretariát:   

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 –- Malešice
telefon:  +420 296 411 187 
fax: +420 296 411 187 
e-mail: foodnet@foodnet.cz  
web: www.foodnet.cz, www.ctpp.cz 

Kontakty na Poradenské centrum projektů:

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice
telefon:  +420 296 411 182
fax: +420 296 411 187
e-mail: vacek@foodnet.cz  
web: www.pcp.ctpp.cz

30
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Seznam zkratek

AV ČR Akademie věd ČR
ČIA Český institut pro akreditaci o.p.s.
ČTPP Česká technologická platforma pro potraviny
DPH daň z přidané hodnoty
EFSA Evropský úřad pro bezpečnost potravin
EK Evropská komise
ERDF Evropský fond regionálního rozvoje
ETP evropské technologické platformy
ETP FOOD FOR LIFE Evropská technologická platforma pro potraviny   
 FOOD FOR LIFE 
EU Evropská unie
FDE Evropská konfederace potravinářského a nápojového průmyslu  
 FOODDRINKEUROPE
GDA Guideline Daily Amounts
HDP hrubý domácí produkt
IEE Intelligent Energy Europe
JČU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
KOLI Sdružení právnických osob konzervárensko-
 lihovarského průmyslu
KUS Komplexní udržitelné systémy v zemědělství
LF UK Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MSP malé a střední podniky

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZe Ministerstvo zemědělství ČR
NTP národní technologické platformy
OPPI Operační program Podnikání a inovace
PCP Poradenské centrum projektů
PK ČR Potravinářská komora České republiky
PR Public Relations
PRV Program rozvoje venkova
SOCR ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
SPES-GEIE konsorcium 11 potravinářských federací založené 
podle italského práva
SRA Strategická výzkumná agenda
SRIA Strategická výzkumná a inovační agenda
SZIF Státní zemědělský intervenční fond
TA ČR Technologická agentura ČR
TP technologická platforma
UPOL Univerzita Palackého v Olomouci
UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 





Potravinářská komora ČR ®
Počernická 96/272
108 03 Praha 10-Malešice
tel./fax: +420 296 411 187 (sekretariát)
e-mail: foodnet@foodnet.cz
web: www.ctpp.cz, www.foodnet.cz
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