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• Konkurenceschopnost  a udržitelnost českého 
zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního 
hospodářství.

• V r. 2030 bude ČR přiměřeně potravinově soběstačná 
v základních komoditách, které lze u nás produkovat.

• Zásady udržitelného hospodaření s přírodními zdroji
a opatření v oblasti klimatu.

• Podpora tvorby nových pracovních míst a zlepšování 
kvality života nejen ve venkovském prostředí.

• Bezpečnost potravin a ochrana spotřebitelů.

Strategie MZe s výhledem do roku 2030
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• Rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů
v rámci EU.

• Přísná kontrola nezávadnosti potravin - bezpečné 
a kvalitní potraviny.

• Podpora kvalitních domácích výrobců a zpracování 
základních zemědělských komodit.

• Investice - využití potenciálu financování sektoru.

• Příležitosti - export do třetích zemí, obchod v rámci EU.

Priority Ministerstva zemědělství 
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Nástroje k naplňování priorit
• Dotační programy v potravinářství

– Národní dotační program DT 13
– Program rozvoje venkova

• Legislativa 
– Zákon o významné tržní síle
– Zákon o potravinách 
– Zákon o cenách

• Pracovní místa v potravinářství
– Podpora vzdělávání v potravinářství

• Aktivity v exportní oblasti
– Hlavní nástroje proexportní politiky
– Zemědělští diplomaté
– Mezinárodní veletrhy a výstavy

• Podpora nevládních organizací
– Podpora evropské integrace nevládních organizací
– Podpora České technologické platformy pro potraviny
– Dotace NNO (nestátním neziskovým organizacím)4



Dotace

• Národní dotační titul DT 13

• Program rozvoje venkova 
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 zvýšení kvality zpracování zemědělských produktů uvedených 
v příloze I Smlouvy o fungování EU,

 zvyšování konkurenceschopnosti potravinářských podniků,
resp. krmivářských podniků na evropském trhu.

Cíle podpory

Příjemce
Potravinářský nebo krmivářský podnik, který:

→ zaměstnává více než 250 osob nebo jeho 
roční obrat převyšuje 50 mil. EUR a méně 
než 750 osob 

nebo 

→ jehož roční obrat je nižší než 200 mil. EUR.

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu (DT 13)
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Přehled podpory v letech 2013 – 2016*

* předpoklad

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu (DT 13)
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Čerpání podpory podle výrobních sektorů v mil. Kč

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování 
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu (DT 13)
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Čerpání finančních prostředků v potravinářství z PRV
za programové období 2007 - 2013
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I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a
potravinářským produktům

I.1.3.2 Inovace v potravinářství

Celkem 1 124 projektů, 
dotace ve výši 3,7 mld. Kč
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Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova 2014 – 2020

•Dotace potravinářským podnikům jsou poskytovány prostřednictvím 

operací: 

− 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

− 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

•Rozpočet pro programové období 2014 - 2020: 

– operace 4.2.1 3 893 mil. Kč

– operace 16.2.2 2 994 mil. Kč

•Celkem – 6,9 mld. Kč 
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Legislativa

• Zákon o významné tržní síle

– Postavení zemědělců v potravinovém řetězci 
– Výzkum MZe
– Cenové šetření (Ministerstvo financí)
– Kvalita potravin pro obchodní řetězce

• Zákon o potravinách 

– Pravidla pro „českou potravinu“ 

• Zákon o cenách 

– Případná novela zákona (podnákupní ceny)11



Posílení postavení zemědělců v potravinovém řetězci 

• Dlouhodobý stav - nepoměr vyjednávací síly v obchodních vztazích 
ve prospěch obchodníků.

• Slabší vyjednávací pozice zemědělců se odráží zejména v oblasti 
stanovování cen a rozdělování ziskových marží v potravinovém 
řetězci.

• Podpora snahy EK o zavedení tzv. cenové observatoře.

• Dosavadní kroky EK pro potírání nekalých obchodních praktik 
nejsou dostatečné. Většina zemí EU řeší problematiku nekalých 
obchodních praktik na národní úrovni.

• Je nezbytné, aby EK předložila návrh celounijního legislativního 
řešení s přihlédnutím ke specifickým rysům jednotlivých trhů. 

• Cílem je zajistit rovné podmínky mezi výrobci potravin (dodavateli)
a obchodníky  (odběrateli) na trhu. 
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• Výzkum pro MZe (7/2016) - Focus marketing and social 
research

• Více než polovina dodavatelů se při jednání s řetězci 
nepovažuje za rovnocenné partnery.

• Vyjednávání rámcových smluv a obchodních podmínek 
s řetězci hodnotí většina dodavatelů jako tvrdá a obtížná.

         

Vyjednávání dodavatelů
s maloobchodními řetězci

Zdroj: focus marketing and social research, 07/201613



• Zkušenosti s psychickým vydíráním, vulgárním, arogantním
či jinak nevhodným nátlakovým jednáním ze strany
představitelů maloobchodních řetězců má třetina 
dodavatelů.

Vyjednávání rámcových smluv a dalších obchodních 
podmínek s maloobchodními řetězci

Zdroj: focus marketing and social research, 07/201614



•83 % dodavatelů se setkává alespoň občas s některou 
z negativních praktik ze strany maloobchodních řetězců.

Negativně vnímané praktiky obchodních řetězců

Zdroj: focus marketing and social research, 07/201615



Nadpoloviční většina dodavatelů se domnívá, že obchodní  
politika řetězců negativně ovlivňuje kvalitu potravin v ČR 

Tlak na snižování cen na úkor kvality

Zdroj: focus marketing and social research, 07/201616



• Nejlépe hodnocené: Coop, Globus a Billa, které dosahují 
výsledného hodnocení slabší dvojky na školní stupnici.

• Druhá skupina řetězců: Tesco, Hruška, Ahold, Makro
a Penny, které se pohybují kolem průměrného hodnocení 
odpovídajícímu známce 2- na školní stupnici.

• Nejhůře hodnoceny: Lidl a Kaufland, jejichž průměrné 
hodnoty se pohybují kolem 3, což však na školní stupnici 
stále představuje hodnocení „dobře“.

       

Férový přístup k dodavatelům: hodnocení maloobchodních řetězců

Obchodní řetězce - hodnocení

Zdroj: focus marketing and social research, 07/201617



Cenové šetření (Ministerstvo financí)
leden – květen 2016

Analýza nákupních a prodejních cen vybraných druhů 

Cenové informace získané šetřením u 6 významných 
obchodních řetězců v ČR potvrdily řadu rozdílů v obchodních 
strategiích jednotlivých centrálně řízených řetězců. 

V rámci obchodních politik jednotlivých řetězců jsou 
uskutečňovány různé formy opakujících se slevových akcí 
(akčních nabídek). V rámci těchto akčních nabídek mohou být 
v praxi krátkodobě uplatňovány u vybraných druhů zboží tzv. 
„podnákupní“ prodejní ceny. Tyto případy nastaly také
u sledovaných druhů zboží v šetřeném období.
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Podíl másla CZ původu 7 - 64 %

Průměrná NC z CZ bez DPH 18,21 - 25,80 Kč

Průměrná NC z EU bez DPH 17,76 - 19,20 Kč

Průměrná obchodní přirážka másla z CZ (-2,83) - 25,81 %

Průměrná obchodní přirážka másla z EU 1,06 - 23,56 %

máslo čerstvé, 250 g

Cenové šetření (Ministerstvo financí)
leden – květen 2016
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Podíl mléko CZ původu 0 - 100 %

Průměrná NC z CZ bez DPH 8,34 – 9,18 Kč

Průměrná NC z EU bez DPH 9,14 – 10,41 Kč

Průměrná obchodní přirážka mléko z CZ 0,36 – 16,78 %

Průměrná obchodní přirážka mléko z EU (-19,60) - 11,38 %

mléko trvanlivé polotučné, 1,5% tuku, bal. 1 litr

Cenové šetření (Ministerstvo financí)
leden – květen 2016

20



Podíl kuřata kuchaná CZ původu 57 – 100 %

Průměrná NC z CZ bez DPH 43,74 - 47,44 Kč 

Průměrná NC z EU bez DPH 38,97 Kč

Průměrná obchodní přirážka kuřata 
kuchaná z CZ

(-5,23) - 37,94 %

Průměrná obchodní přirážka kuřata 
kuchaná z EU

13,37 %

kuřata kuchaná chlazená (I. tř. j.), cena za 1 kg

Cenové šetření (Ministerstvo financí)
leden – květen 2016
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Podíl sl. vejce CZ původu 18 - 100 %

Průměrná NC z CZ bez DPH 17,58 - 20,99 Kč

Průměrná NC z EU bez DPH 15,86 - 19,02 Kč

Průměrná obchodní přirážka sl. vejce CZ 7,62 - 24,85 %

Průměrná obchodní přirážka sl. vejce EU 17,03 - 26,7 %

slepičí vejce, třídy A, hm. skup. M, 10 ks

Cenové šetření (Ministerstvo financí)
leden – květen 2016

22



- Procentní podíl zboží tuzemského původu v prodejní síti

- Kromě prováděné analýzy nákupních a prodejních cen vybraných druhů zboží 
realizovaných jednotlivými společnostmi bylo prováděno také vyhodnocení 
objemů jednotlivých druhů zboží nakoupených jednotlivými řetězci
ve sledovaném období z hlediska země původu zboží. 

Máslo 40%
Mléko 92%
Eidam 40%
Vejce 50%
Kuřata 92%
Vepřové maso 32%

Cenové šetření (Ministerstvo financí)
leden – květen 2016
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Srovnání výrobků přímo od výrobců 

s výrobky uváděnými pod privátní značkou obchodního 
řetězce 

Cílem je eliminovat potraviny . . .

•nevyhovující legislativním požadavkům,
•nebezpečné,
•falšované, 
•nejakostní,
•rozdílnost kvality výrobků přímo od výrobce s privátní značkou,  
kterou dodává obchodním řetězcům.

Kvalita výrobků na českém trhu
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Srovnání výrobků přímo od výrobce s privátní značkou,  
kterou dodává obchodním řetězcům

• Výrobek pod značkou výrobce
• výrobek splnil legislativní 

požadavky

• vyroben dle normy ČSN z roku 
1977, která ve výrobní 
receptuře zahrnuje hovězí 
maso ve srovnání se 
současnými recepturami, které 
používají pouze maso vepřové

Zdroj informací: dTest. Praha, 2016, XXIII.(9), str. 9-14. ISSN 1210-731X.

Kvalita výrobků na českém trhu
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Srovnání výrobků přímo od výrobce s privátní značkou,  
kterou dodává obchodním řetězcům

nedodržení % 
obsahu masa 

uvedeného na obale, 
odlišná receptura od 

ČSN
 

nedeklarovaná přítomnost 
drůbeží bílkoviny

Zdroj informací: dTest. Praha, 2016, XXIII.(9), str. 9-14. ISSN 1210-731X.

Stejný výrobce, ale 
výroba pro privátní 

značku

Kvalita výrobků na českém trhu
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Jasné legislativní vymezení pojmů:

-„česká potravina“

- „vyrobeno v České republice“

-a všech odkazů se stejným významem

Možné použití při medializaci podpory výroby, prodeje a spotřeby 
českých potravin: 

-jasně definováno, co je „česká potravina“
-apel na obchodníky
-zvýšení podílu českých potravin v tržní síti.

Novela zákona o potravinách
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• Základní úkol – zvýšit potravinovou soběstačnost
u základních potravin (vepřové maso, ovoce zelenina).

• Zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství
a potravinářství.

• Podpora kvalitních a českých potravin.

• Podpora regionálních výrobců.

• Podpora tvorby nových pracovních míst
a zlepšování kvality života ve venkovském prostředí.

Závěr
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