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Trh s biopotravinami v roce 2018 dynamicky rostl   

 

Zájem o biopotraviny roste. Jejich celková spotřeba, včetně dovozu, byla v roce 2018 
v České republice 4,43 miliardy korun. To je v porovnání s rokem 2017 nárůst o 33 
procent. Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v 
roce 2018 přibližně 7,02 miliardy korun. Vývoz biopotravin vzrostl na zhruba 2,59 
miliardy korun. Vyplývá to z údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). 

„K rozvoji výroby biopotravin a ekologického zemědělství přispívá naše Ministerstvo dotací 
na ekologicky obhospodařované plochy a bodovým zvýhodněním výrobců biopotravin v 
rámci Programu rozvoje venkova. Podporujeme například i výzkumné projekty a stranou 
nenecháváme ani osvětovou a propagační činnost. Každoročně pořádáme nejen kampaň 
Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství, ale ve spolupráci se Státním 
zemědělským intervenčním fondem jsme loni spustili víceletou kampaň na podporu 
biopotravin a ekologického zemědělství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Průměrná roční spotřeba biopotravin na obyvatele v roce 2018 činila 416 Kč (oproti 314 Kč v 
roce 2017) a jejich podíl na celkové spotřebě potravin a nápojů vzrostl na 1,58 procenta. 
Vysoký meziroční nárůst mezi lety 2016 a 2017 (30 %) zčásti způsobilo zahrnutí většího 
počtu povinně registrovaných subjektů v ekologickém zemědělství do šetření. Meziroční růst 
v letech 2017 a 2018 ale potvrzuje dynamicky rostoucí zájem o biopotraviny. Tomu odpovídá 
i celkový nárůst výrobců biopotravin, který vzrostl znovu o 11,3 % z 672 na 748.  

Z celkové spotřeby biopotravin činil obrat v maloobchodě 3 449 milionů korun. Ve veřejném 
stravování obrat meziročně vzrostl na 209 milionů korun, obrat přímého prodeje (jde zejména 
o přímý prodej z ekofarem) dosáhl 228 milionů, prodej prostřednictvím e-shopů 545 milionů 
korun. Po přičtení exportu ve výši 2,59 miliardy korun tak byl v roce 2018 celkový obrat 
uskutečněný českými subjekty přibližně 7,02 miliardy korun. 

Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, tedy v 
supermarketech a hypermarketech (36,2 %, tj. 1,6 mld. Kč), prostřednictvím prodejen zdravé 
výživy a biopotravin (16,9 %, tj. 749 mil. Kč) a drogérií (14,9 %, 661 mil. Kč). Biopotraviny z 
dovozu (při zahrnutí jen těch finálních) se na maloobchodním obratu v roce 2018 podílely 47 
procenty.  

Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je dlouhodobě kategorie „Ostatní 
zpracované potraviny“ (41% podíl), přičemž téměř tři čtvrtiny tvořily káva a čaj, hotové 
pokrmy (vč. dětské výživy) a ostatní zpracované biopotraviny zahrnující zejména doplňky 
stravy. Na druhém místě je kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ (20 %) následovaná 
kategorií „Ovoce a zelenina“ (17 %). 

Čeští výrobci vyvezli do zahraničí biopotraviny za zhruba 2 116 milionů korun. Tento vývoz 
trvale roste a směřuje převážně do zemí EU, přičemž největší objem biopotravin (790 mil. 
Kč) byl vyvezen do ostatních zemí EU nesousedících s ČR a do Německa (395 mil. Kč). 
Přestože Německo nadále představuje významné odbytiště české bioprodukce, meziročně 
došlo ke snížení objemu exportu o více než 43 % (301 mil. Kč). Přitom 83 % výrobců 
biopotravin uplatnilo většinu své výroby na českém trhu. 

 
Vojtěch Bílý 
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Vývoj trhu biopotravin v ČR, 2009-2018 
 

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkový obrat s biopotravinami 
včetně vývozu (mld. Kč) 

1,98 2,10 2,24 2,40 2,72 3,19 3,73 4,19 5,70 7,02 

Vývoz (mld. Kč) 0,37 0,51 0,57 0,62 0,77 1,17 1,48 1,64 2,37 2,59 

Spotřeba biopotravin v ČR 
(mld. Kč) 

1,61 1,60 1,67 1,78 1,95 2,02 2,25 2,55 3,33 4,43 

Meziroční změna obratu 
biopotravin v ČR (%) 

-10 -1 4,6 6,7 9,5 3,9 11,4 13,5 30,5 33,0 

Podíl na celkové spotřebě potravin 
a nápojů (%)1) 0,65 0,63 0,65 0,66 0,71 0,72 0,81 0,90 1,17 1,58 

Spotřeba na obyvatele a rok (Kč) 154 151 158 169 185 191 213 241 314 416 

Podíl dovozu na obratu biopotravin 
(%) 

n. d. 46 46/60* 46/60* 46/57* 43/49* 39/62* 46/60* 46/57* 47/60* 

Podíl řetězců na obratu biopotravin 
(%) 

68 67 64 64 64 57 61 62 58 51 

1) Z důvodu, že ČSÚ již nezveřejňuje roční výdaje za potraviny, byl pro rok 2017 a 2018 tento údaj dopočten 
na základě struktury spotřebních výdajů domácností vnitřní metodikou ÚZEI 

* Podíl dovozu distributorů / Podíl dovozu distributorů a „mix“ subjektů. 

Zdroj: Šetření ÚZEI 

 

 

 

 

Podíl hlavních odbytových míst na celkovém obratu biopotravin v ČR, 2010-2018 
 

Odbytové místo v ČR 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 

podíl odbytového místa v ČR (%) mil. Kč 

Supermarkety / hypermarkety 56,3 56,5 49,7 48,3 40,9 46,2 43,9 40,5 36,2 1 604 

Drogerie1) 14,1 11,3 18,0 18,7 16,5 14,7 17,9 17,5 14,9 661 

Prodejny zdravé výživy 
a biopotravin 

19,4 19,8 19,0 16,6 24,8 14,3 14,3 12,6 16,9 749 

Nezávislé prodejny potravin 1,2 1,4 1,4 1,6 1,7 4,2 2,9 3,0 2,1 92 

Faremní a ostatní přímý prodej 3,5 5,2 5,9 8,9 6,7 7,0 7,3 5,4 5,1 228 

E-shopy2) x x x x 3,4 7,8 6,7 14,1 12,3 545 

Lékárny 4,7 5,2 4,8 4,5 3,1 2,6 3,6 3,9 7,7 342 

Gastronomie 0,8 0,6 1,1 1,4 2,9 3,2 3,4 3,0 4,7 209 

Celkem3) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 430 

1)Podíl drogistických řetězců byl pro roky 2010 až 2013 upraven zpětně na základě zpřesnění metodiky. 

2)Z důvodu nárůstu prodejů prostřednictvím e-shopů, které byly dříve součástí faremního a ostatního přímého 

prodeje, jsou údaje pro tyto kategorie uváděny odděleně. 

 3)Z důvodu zaokrouhlování nemusí údaj celkem korespondovat s uváděnými výsledky za jednotlivé kategorie. 

Zdroj: Šetření ÚZEI 

 

Příloha:  Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR 2018 ÚZEI 

https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1579005010539%2F1588060906163.pdf

