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Potraviny s příběhem, který má zdravý 

selský rozum a proč to nejde

 Globální trh

 Globální centralizovaná logistika

 Tlak na nejvyšší zisk globálních obchodníků 

 Špičkový klamavý marketing

 Negativní externality nejsou započteny do nízké ceny produktu (např. 

uhlíková logistická stopa, zbytečné využívání infrastruktury…)

 Málo uvědomělý zákazník 



Co vše můžeme ovlivnit

 Hospodaření v krajině, biodiverzita, ochrana půdy (eroze, kvalita, schopnost 
zadržovat vodu v půdním profilu) a vody (snížení znečistění reziduí, a dalšími 
látkami)

 Zemědělec bude mít pestřejší osevní postup (bílkovinné plodiny, TTP, ovoce, 
zeleninu atd.), pokud bude schopen tyto produkty s dostatečnou rentabilitou 
prodat

 Můžeme podpořit a rozvíjet lokální ekonomiku (podpora pracovních míst na 
venkově, v zemědělství a potravinářství a návazných oborech

 Snížení emisí skleníkových plynů z nadbytečné logistiky (nemusíme dovážet to 
co si sami můžeme vyrobit)

 Snížení nákladů negativních externalit (snížení výdajů na opravu 
infrastruktury atd.)



Regionální potraviny a další pozitivní 

efekty pro ČR

 Pokud bychom se blížili 100% vlastní soběstačnosti v komoditách, pro které má 

ČR vhodné podmínky, pak by to v sektoru zemědělství a potravinářství 

přineslo tato pozitiva:

 Až 42 000 nových pracovních míst v zemědělství a potravinářství

 Jen na odvodech z těchto pracovních by byl příjem do státního rozpočtu přes 

7 mld. Kč



Jak podpořit rozvoj regionálních 

potravin na trhu

 Zodpovědný, vzdělaný spotřebitel, který poptává regionální potravinu

 Vyšší společenská zodpovědnost obchodníků a majitelů řetězců, aby měnili 

své obchodní politiky a umožnili daleko větší rozvoj nabídky regionálních 

produktů 

 Podpora malých a středních výrobců v oblasti investic a podporovat vytváření 

výrobních a odbytových družstev pro posílení jejich postavení v dodavatelsko-

odbytovém řetězci

 Veřejný sektor by měl být příkladem v nákupu regionálních a biopotravin

 Podpora edukačně marketingových aktivit





Biopotraviny

 Celkový obrat výrobců biopotravin v roce 2015 dosáhl 2,727 mld. Kč, což 
představuje narůst o 24 % proti obratu 2,202 mld. Kč v roce 2014. V tomto 
obratu je však zahrnut i celkový ́ obrat „mix“ subjektů, které kromě vlastní 
výroby biopotravin distribuuji ́ i výrobky jiných dodavatelů

 Čeští výrobci vyvezli do zahraničí biopotraviny za přibližně 1 099 mil. Kč.

 Vývoz biopotravin z Č ̌R trvale roste a směřuje převážně do zemí EU, přičemž 
největší objem biopotravin (336 mil. Kč) byl vyvezen do Německa a dále pak do 
ostatních zemi ́ EU nesousedících s Č ̌R (306 mil. Kč) a dále pak do Rakouska (243 
mil. Kč).

 Přitom však většina výrobců biopotravin (82 %) uplatnila své ́ výrobky výhradně či 
v převážně většině na českém trhu.

 - Biopotraviny byly výrobci prodávány na českém trhu nejčastěji prostřednictvím 
maloobchodních řetězců (30,3 %), dále velkoobchodu ̊ (18,9 %) a obchodu ̊ zdravé ́
výživy (11,7 %).





Vývoj počtu výrobců potravin

 Počet podnikatelských subjektů (dle IČ - zdrojem je ČSÚ), které vyrábějí 

potraviny (tj. bez obchodů, restaurací apod.): 

2013 - 8432 subjektů 

2014 - 8926 subjektů 

2015 - 9251 subjektů 

2016 - 9821 subjektů 

2017 - 10415 subjektů



Příležitosti do budoucna



Zdroj: evropský parlament, data 2015



Děkuji za Vaši pozornost!
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