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„V inovacích jde v podstatě o utváření nějaké 

hodnoty a přispění něčeho nového“

P. Drucker, 1993
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Bezpečnost potravin
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Kvalita potravin

Reformulace
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Bezpečnost potravin

i. Díky novému přístupu k systému řízení při výrobě nebo distribuci je 

zajištěna zlepšená bezpečnost hotového výrobku (například zlepšení 

komunikace systému sledovatelnosti – online dostupnost o výrobcích, 

nový přístup ke kontrole při výrobě, nové at-line nebo online analytické 

postupy, zlepšení systému zajištění hygieny při výrobním procesu 

apod.).

ii. Použití aktivních nebo inteligentních obalových prvků (například 

antimikrobiální obaly, obaly s informativní funkcí, balení do ochranné 

atmosféry apod.).

iii. Inovované procesy výroby, které snižují riziko vzniku kontaminantů 

nebo pomáhají odstranit kontaminanty během výrobního procesu 

(například snížení obsahu procesních kontaminantů, snížení rizika růstu 

patogenní mikroflóry – úprava receptury a ověření, že výrobek nepatří 

mezi výrobky podporující růst Listerie monocytogennes apod.).
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Potraviny a zdraví

i. Díky způsobu zpracování zůstávají zachovány dobré výživové 

vlastnosti surovin (vitaminy, minerální látky).

ii. Potraviny s obsahem látek s pozitivním vlivem na lidské zdraví 

(schválené výživové nebo zdravotní tvrzení).

iii. Potraviny obohacené o výživově/biologicky  aktivní látky 

(encapsulované vitaminy apod.)
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Kvalita potravin

i. Potraviny ojedinělé díky místu provenience (je třeba doložit, že místo 

provenience nebo lokálně používaný způsob výroby má vliv na vlastnosti 

produktu).

ii. Způsob zpracování potraviny s vysokou přidanou hodnotou (např. dlouho 

zrající sýry, fermentované masné výrobky apod.).

iii. Netradiční receptura výrobku (použití netradiční složky vedoucí ke zlepšení 

užitných vlastností potraviny (například trvanlivost, senzorické vlastnosti, 

skladovatelnost za různých podmínek apod.), změna poměru složek).

iv. Neobvyklý způsob zpracování vedoucí ke zlepšení užitných vlastností 

potraviny.
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Reformulace 

i. Potraviny, u kterých byl snížen obsah cukru, tuku nebo soli

ii. Potraviny, u kterých byl snížen obsah celkové energie nebo obsah energie na 

porci

iii. Potraviny, u kterých bylo vylepšeno složení tuků, např. snížení nebo odstranění 

transmastných kyselin, snížení nasycených mastných kyselin, atd.

iv. Obohacení portfolia o výrobek s vylepšeným složením z hlediska obsahu cukru, 

tuku, soli nebo z hlediska obsahu energie.
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Potravinářské inovace z pohledu výzkumu:

Výzkumné programy MZe – podmínkou je spoluúčast průmyslového partnera

Technologická agentura ČR a další poskytovatelé 

OP Rozvoje venkova - Opatření 16. Spolupráce - Podpora vývoje nových produktů, 

postupů a technologií – podmínkou je spoluúčast výzkumného subjektu

Nabídka výzkumu x poptávka průmyslu – realizace a transfer výsledků do praxe

Z pohledu výzkumníků je inovace spojená s transferem výsledků výzkumu do 

praxe velmi obtížná. Není to jednoduché.
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P R V 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA - SMYSL

OPERACE – 16.2.2., Opatření 16. Spolupráce, 

Podopatření 16.2. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií,

Operace 

16.2.2. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh.

Pro výrobce potravin a krmiv

Nutná účast spolupracujícího subjektu – nejlépe výzkumná organizace 

SMYSL – ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA INOVACI – VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ /BALIČKA, OSTATNÍ/ :

NOVÝ VÝROBEK I OBAL

VÝROBNÍ POSTUP

VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE- ZAŘÍZENÍ 

NOVÝ ORGANIZAČNÍ POSTUP

50 % DOTACE NA ZAŘÍZENÍ – TECHNOLOGIE, STAVEBNÍ, VÝZKUM



10

Příklady potravinářských inovací s podílem výzkumu

Nové technologie:

• vysoký tlak  (netepelná konzervace šetrná k nutričním,resp.funkčním složkám 

potravin)

• zeleninovo-ovocné šťávy - nejdřív Beskyd Fryčovice, nyní také Kofola a.s. 

UGO- realizace výsledků výzkumu 

• zpracování chmele jako základu pro Chmelinky (čokoládové bonbóny) a 

Chmeláky (cucavé bonbóny). Je zachována účinnost sulforafanu vůči 

Helicobacteru Pylori, který způsobuje žaludeční potíže 

• Technologie výroby Šmakouna a Proteinových nudlí, včetně zařízení, 

zpracování bílků. 

• Membránové procesy – demineralizace, zahuštění mléka, syrovátky, 

koncentráty syrovátkových bílkovin, laktoferin
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Výrobkové inovace:

– cereální výrobky s využitím kvasů (návrat k tradiční výrobě), 

– celozrnné výrobky-BIO LINE 

– bezlepkové  směsi  JIZERKA ( Jizerské pekárny, s.r.o), 

– bezlepkové pivo 

– bezlepkové pečivo se zvýšeným obsahem bílkovin 

– bylinkové pivo 

– Smrkáček- extrakt z mladého jehličí 

– masné výrobky se snížením obsahem soli, bez fosfátů 

– mléčné  a cereální výrobky 

K inovacím tedy přispívá využívání nových, nebo pozapomenutých, či netradičních  

surovin, zejména rostlinného původu např. pohanka, amarant, různá semínka, jehličí, 

syrovátka, houby, okara,ostropestřec.
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Příklady „mléčných“ inovací zavedených v rámci PRV:

Tvaroh s obsahem probiotických mikroorganismů 

Sýr nových chuťových vlastností

Mléko se sníženým obsahem laktózy

Potravina pro zvláštní lékařské účely NUTRISEN

Tvaroh se zvýšeným obsahem syrovátkových bílkovin

Fermentované mléko s vysokou viskozitou

Máslo s lepší roztíratelností

Kozí jogurt s vysokou viskozitou

Máslo s prodlouženou trvanlivostí

Bílý sýr s novým způsobem ochucování a prodlouženou trvanlivostí

Jogurt s vysokým obsahem bílkovin a prodlouženou trvanlivostí

Syrovátkový nápoj se smoothie
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Potravinářská komora České republiky a podpora inovativních výrobků 

• Od roku 2014 vyhlašuje Potravinářská komora ČR „Cenu Potravinářské 

komory o nejlepší potravinářský inovativní výrobek“ a to pro všechny 

potravinářské komodity.

• Cílem této aktivity České technologické platformy pro potraviny je podpořit 

transfer výsledků potravinářského výzkumu a vývoje do praxe a zavádění 

inovací s důrazem na kvalitní české potraviny. Potravinářská komora ČR a 

Česká technologická platforma pro potraviny dlouhodobě usilují o zvýšení 

kvality českých potravin a posílení konkurenceschopnosti tradičních českých 

potravinářských výrobců. Tato soutěž je plně v souladu s prioritami zvýšení 

podílu kvalitních českých výrobků na tuzemském trhu a nárůstu vývozu 

produktů s vysokou přidanou hodnotou.
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Nutrisen, Chmelinky, UGO
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Příklady nových inovovaných výrobků
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inovativní potravinářský výrobek
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