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Veletrhy

30. mezinárodní potravinářský veletrh

8. mezinárodní veletrh mlynářství, 
pekařství a cukrářství

28. mezinárodní veletrh zařízení pro obchod,             
hotely a veřejné stravování

29. mezinárodní veletrh 
obalů a tisku 

souběžně probíhá

17.-19.2.2016
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Potravinářský průmysl v ČR 

� Dovozy potravin do ČR se za posledních čtrnáct let zvýšily 
téměř na čtyřnásobek, a to především ze zemí EU. 
Z 39,7 mld. Kč v roce 2000 na 137,6 mld. Kč v roce 2013      
a 150,7 mld. Kč v roce 2014. 

� Za čtyři poslední roky stouply dovozy masa a masných 
výrobků z EU do ČR o téměř třetinu: z necelých 18 miliard Kč 
v roce 2010 na téměř 26 miliard Kč v roce 2014. 

� Téměř polovina potravin dovážených z EU do ČR pochází z 
Německa a z Polska ( 47,1% v roce 2014) jejich podíl ale 
mírně klesá ve prospěch dovozů z Rakouska a Slovenska.

� Tyto trendy vytváří tlak na domácí produkci jak v 
zemědělství, tak v potravinářském průmyslu. 
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Dovoz a vývoz potravin

� V roce 2009 činil rozdíl mezi vývozem a dovozem potravin 
35,4 mld. Kč ve prospěch dovozu. 

� V roce 2010 představoval rozdíl dokonce 39,7 mld. Kč. Ale v 
roce 2014 představoval rozdíl již pouze 26,2 mld. Kč.

� V letech 2011 a 2012 byla potravinová bilance 36,7 mld. Kč, 
resp. 34,3 mld. Kč. Rozdíl se snížil díky zvýšení exportu obilí 
a mléčných výrobků.

� Po roce 2012 meziročně výrazně zesílil dovoz potravin z EU. V 
roce 2014 byl stejně jako v předchozích letech převážný podíl 
potravin z EU, tj. 88,5%, v roce 2013 to bylo 89,0%.

� Požadavek na kvalitu potravin, kterou dovoz z EU splňuje.

� V některých odvětvích se projevuje nedostatečná potravinová 
soběstačnost ČR.

Dovoz a vývoz potravin
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Dovoz a vývoz potravin

Dynamika potravinových obchodů se zahraničím 
(y/y v %, bilance v mld. Kč)

2009       2010 2011 2012        2014

Dovozy celkem 0,9%      5,3%      9,2%      10,4%      9,4%
Dovozy z EU 3,0 % 4,7 % 8,1 % 11,3 %     8,9%

Vývozy celkem -4,5 % 2,1 % 17,5 %    17,0 %    11,9%
Vývozy do EU        -4,6 % 1,2 % 18,4 %    15,5 %    11,9%

Bilance celkem -35,4 -39,7 -36,7 -34,3      -26,2       
Bilance s EU -25,5 -29,3 -24,1 -23,1

Objem dovozu potravin z EU 
činil v roce 2014 143,3 mld. Kč.
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Dovoz potravin

Dovoz potravin do ČR (v mld. Kč)
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Plánek areáluDovoz potravin

Dovozu potravin do ČR dominuje 

Německo, Polsko a Slovensko

� ČR dováží z EU 85 % všech importovaných 
potravin (>80 % od roku 2005). 

� Dovozy ze sousedních zemí se na dovozech 
potravin z EU do ČR podílely v roce 2014 
téměř ze tří pětin (58,7%).
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Dovoz agrárních produktů z EU27 do ČR 
v období let 2010 – 2014 

(v mld. Kč, členění dle skupin SITC)

Ceny a důležité termínyDovoz potravin

Kód zboží Název zboží 2010 2011 2012 2013 2014

01 Maso a masné výrobky 17,7 20,1 23 24,2 25,9

02 Mléčné výrobky a vejce 11,9 13,2 14,1 15 16,6

03 Ryby, korýši a měkkýši 1,9 2,1 2,2 2,6 3

04 Obilovina a obilné výrobky 9,7 11,3 13 13,9 14,3

05 Zelenina a ovoce 21,6 21,2 21,7 24,5 25,1

06 Cukr, výrobky z cukru a med 4 4,4 6,3 5,6 5,8

07 Káva, čaj, kakao, koření a výrobky z nich 10,1 11,4 13,4 14,3 17,7

08 Krmiva pro zvířata (kromě nemletých obilnin) 7,4 7,8 9 10,8 11,2

09 Různé jedlé výrobky a přípravky 9,9 10,5 11,4 12 12,5

11 Nápoje 8 8,9 9,3 10,6 11,1

Celkem 102,2 110,9 123,3 133,4 143,3
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Záštity veletrhu SALIMASpotřeba potravin v ČR

� V roce 2011 vydali lidé v České republice za potraviny, nealko 
nápoje a alkohol 377,1 mld. Kč (v běžných cenách) proti 275,6 
mld. Kč v roce 2000. 

� V roce 2014 se vydání za potraviny, nápoje a tabák zvýšilo 
meziročně o 1,6%, z toho výdaje za alkoholické nápoje a tabák 
vzrostly v roce 2014 meziročně o 0,9%.

� Reálné přírůstky spotřeby však byly za období 2000-2011 
vzhledem k růstům cen zejména v roce 2008 a také 2011 
relativně nízké: u potravin +12,5 %, nealko nápojů +8,9 %,     
ale u alkoholu +20,9 %.

� Za roky 2000-2011 stoupla v ČR spotřeba potravin, nealko nápojů 
a alkoholu nominálně v úhrnu zhruba o třetinu (+36,8 %).

� Podle nejnovějších průzkumů preferencí českých spotřebitelů 
významně roste poptávka po kvalitních potravinách.
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Proč se účastnit veletrhu SALIMA 2016?

Dovozy potravin z EU do ČR stouply, podíl 
Německa na dovozech se však snížil.

Růst zaznamenaly Rakousko a Slovensko.

Snižuje se podíl Polska, zejména v 
důsledku mediálně silně prezentovaných 
problémů s kvalitou polských potravin.

Potravinářský veletrh SALIMA představuje 
jedinečnou obchodní příležitost!
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Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1, 603 00  Brno, Česká republika

www.salima.cz
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