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O Z N Á M E N Í  
 

o konání přednášky v rámci řízení ke jmenování profesorem  

doc. Ing. Mgr. Petry Marešové, Ph.D. 

 

Přednáška se koná na veřejném zasedání 

Vědecké rady Ekonomické fakulty 

Technické univerzity v Liberci dne 

20. října 2022 od 12:00 hod. 

 
 

Vědecká rada proběhne prezenčně v zasedací místnosti děkanátu EF 
TUL, 7. patro budovy H, Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 

1329/13, Liberec 1. 
 
 

Téma profesorské přednášky: 
 

„Dopad ekonomických regulací na inovace v kontextu odvětví 
zdravotnických prostředků“ 

 
 
 
 

 

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. 
 | děkan  

V Liberci dne 30. 9. 2022 
 

mailto:ales.kocourek@tul.cz
http://www.ef.tul.cz/
https://goo.gl/maps/HqQz8y7EPFRwiAj58


Anotace k tématu profesorské přednášky 
 

Jméno uchazeče: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. 
Obor: Podniková ekonomika a management 
 
Dopad ekonomických regulací na inovace v kontextu odvětví zdravotnických 
prostředků 
 
Ekonomická regulace je nástrojem státu nebo jiných institucí k nápravě selhání 
trhu, narovnání podnikatelského prostředí či ochraně spotřebitelů. Regulace 
může být a v minulosti i byla významný podněcovatelem inovací. Ať už se jednalo 
o dopady regulace na životní prostředí, které odstartovaly v 70. letech a 19. 
století a jsou spojovány s růstem konkurenceschopnosti výrobních firem v USA, 
či regulace ve farmaceutickém průmyslu a její prokázaný pozitivní vliv na inovace 
ve Velké Británii v minulém století. Na druhou stranu existují i doložené případy 
neefektivně provedené regulace vlivem informačního zpoždění či nedokonalosti 
rozhodování státních orgánů.    
Komplexnost a složitost dopadu regulatorních změn na inovace je možné v 
současnosti sledovat na trhu zdravotních prostředků v Evropě, potažmo v České 
republice. Nařízení 2017/745 EU (MDR), které je po odkladu kvůli pandemii 
COVID-19 účinné od 26.5. 2021 a jehož hlavní myšlenkou je zajistit vyšší 
bezpečnost a ochranu zdraví pro spotřebitele, je výzvou pro malé a střední firmy 
v tomto odvětví. Regulace je spojená s navýšením nákladů na vývoj a udržení 
produktu na trhu. Nacházíme se nyní v období, kdy je možné postupně začít 
analyzovat dopad regulace na firmy a sledovat, zda ji bude možné řadit k těm, 
které se staly podporovateli inovací.  
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