
TÉMATA	  (OKRUHY	  PŘÍLEŽITOSTÍ):	  
1.  BLOK	  
-‐  Trendy	  vývoje	  zemědělského	  a	  potravinářského	  odvětví;	  
-‐  MožnosU	  financování	  v	  rámci	  společné	  zemědělské	  poliUky	  EU;	  
-‐  Nová	  evropská	  legislaUva	  

2.  BLOK	  
-‐  Národní	  dotace	  pro	  rok	  2015	  
-‐  Implikace	  národní	  právní	  úpravy	  v	  oblasU	  produkce	  potravin	  a	  jejich	  kvality	  

(aktuality)	  
-‐  Odpovědi	  na	  dotazy	  z	  praxe	  



TRENDY	  VÝVOJE	  ZEMĚDĚLSKÉHO	  A	  POTRAVINÁŘSKÉHO	  
TRHU	  V	  ČR	  A	  EU	  V	  NÁVAZNOSTI	  NA	  BUDOUCÍ	  PODOBU	  
MOŽNOSTÍ	  FINANCOVÁNÍ	  

NOVÉ	  TRENDY	  A	  TENDENCE	  



Stručné seznámení s problematikou 
SZP 
Proč	  je	  SZP	  tak	  kontroverzní	  poli4ka?	  

 	  vysoké	  výdaje	  do	  agrárního	  sektoru	  
	  	  	  43	  miliard	  ročně	  =	  33,7	  %	  z	  rozpočtu	  EU	  

 Rozdílná	  významnost	  agrárního	  sektoru	  (AS)	  v	  členských	  zemích	  (ČZ)	  –	  podíl	  zemědělství	  na	  HDP	  

 Odlišné	  podmínky	  pro	  zemědělství	  a	  úroveň	  agrárního	  sektoru	  v	  ČZ	  

Ale	  pozor!!!	  SZP	  nejsou	  jen	  zemědělšv	  producenU,	  	  

ale	  též	  celý	  zpracovatelský	  průmysl!!!	  

•  SZP	  -‐	  v	  platnost	  r.	  1958	  
–	  tzv.	  komunitární	  charakter	  

tj.	  pravomoce	  a	  jednání	  na	  úroveň	  Společenství	  



KONKURENCESCHOPNOST 

Přes	  14	  mil.	  zemědělců	  

Přes	  500	  mil.	  spotřebitelů	  

Přes	  250	  000	  zpracovatelů	  potravin	  

200	  000	  velkoobchodníků	  

500	  000	  maloobchodníků	  



Rozdílné produkční podmínky v zemích 
EU – dopady klimatu a jeho změn 



Hodnota zemědělské produkce zemí EU 
v mld. $ 



ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V EU A 
KONKURENCESCHOPNOST 
- zdroje financování   

SPOLEČNÁ	  ZEMĚDĚLSKÁ	  POLITIKA	  

SVĚTOVÝ	  TRH	  

PRAVIDLA	  VEŘEJNÉ	  PODPORY	  

PŘÍMÉ	  PLATBY	   Top-‐up	  

VÝJIMKY	  

ROZVOJ	  VENKOVA	  

SPOLEČNÉ	  ORGANIZACE	  TRHU	  

NOTIFIKACE	  

NÁRODNÍ	  PODPORA	  



Podpora zemědělství v zemích EU 



Veřejné výdaje spojené s financováním 
SZP zemí EU 



Struktura výdajů na podporu zemědělství v rámci 
EU 



VEŘEJNÁ PODPORA – FINANCOVÁNÍ Z NÁRODNÍCH 
ROZPOČTŮ 



ROZDĚLENÍ PLATEB MEZI ČS V LETECH 2007-2013 

PŘÍMÉ	  PLATBY	  A	  PRV	  V	  
PŘEPOČTU	  NA	  1ha	  
ZEMĚDĚLSKÉ	  PŮDY	  



STRUKTURA PLATEB 

Source:	  European	  Commission	  



Zemědělství a ceny 



Společné organizace trhu 
a systém přímých plateb 



Aktualizované body reformy SZP 
•  3	  schémata	  přímých	  plateb	  –	  Platební	  nároky,	  SAPS	  2018	  nebo	  SAPS	  2020	  
•  flexibilita	   -‐	   obousměrný	   převod	   až	   15%	   prostředků	  mezi	   pilíři	   (PP	   (přímé	  
platby)	  x	  PRV	  9Program	  rozvoje	  venkova))	  

•  degresivita	   plateb	   nad	   150.000	   €	   redukce	   5%	   ve	   prospěch	   P2	   (možno	  
odečíst	  mzdové	  náklady	  na	  zemědělskou	  činnost)	  

• možná	  alternaUva	  k	  degresivitě	  ve	  formě	  redistribuUvní	  platby	  
•  dobrovolná	   vázaná	   podpora	   až	   13	  %	   pro	   citlivé	   sektory	   (čl.	   38)	   +	   2	  %	   na	  
proteinové	  plodiny	  

•  přechodná	  vnitrostátní	  podpora	  (TNA)	  
• mladí	   zemědělci	   (do	   40	   let,	   za	   určitých	   podmínek	   i	   právnické	   osoby)	   –	  
povinné	  opatření	  



Aktualizované body reformy SZP 

• malí	  zemědělci	  –	  dobrovolné	  opatření	  500-‐1250	  €,	  mj.	  nemusí	  plnit	  
greening	  

•  akUvní	  zemědělec	  –	  definice	  

•  kofinancování	  z	  EZFRV	  85	  %	  (dříve	  75	  %)	  
•  kvóty	  na	  cukr	  –	  prodlouženy	  do	  roku	  2017	  
•  vývozní	  subvence	  –	  režim	  nebyl	  zrušen,	  možno	  v	  krizi	  
• možnost	  čerpání	  zazávazkovaných	  projektů	  v	  režimu	  n+3	  (dříve	  n+2)	  

•  většina	  prováděcích	  právních	  aktů	  je	  v	  přenesené	  působnosU	  na	  
straně	  EK.	  	  



Společné organizace trhu – do 2013 

V	  rámci	  řízení	  vnitřního	  trhu	  se	  používá:	  
•  Intervence	  na	  trhu	  (ke	  stabilizaci	  trhů	  a	  zajištění	  přiměřené	  životní	  
úrovně	  zemědělců)	  

•  Veřejné	  intervence	  
•  Podpory	  soukromého	  skladování	  

•  Zvláštní	  intervenční	  opatření	  –	  krizové	  situace	  (např.	  šíření	  chorob	  
zvířat	  nebo	  přírodní	  katastrofy)	  

• Režim	  kvót	  –	  vnitrostátní	  produkční	  kvóty	  (např.	  cukr,	  mléko,	  škrob),	  
někdy	  spojeno	  s	  výběrem	  dávek	  

• Režim	  podpory	  (např.	  podpora	  konzumace	  -‐	  mléko	  a	  ovoce	  do	  škol)	  



Společná organizace trhů - po 2013 

• Ukončení	   režimu	   mléčných	   kvót	   v	   roce	   2015	   (zavm	   se	   uvažuje	   o	  
zavedení	   zvláštního	  nástroje	  pro	  cenový	  monitoring	  a	  případný	  nový	  
podpůrný	  nástroj)	  

•  Zrušení	  cukerných	  kvót	  v	  roce	  2017	  
• Ukončení	  systému	  práv	  na	  výsadbu	  vinic	  nejpozději	  do	  roku	  2018	  (měl	  
by	  být	  zaveden	  nový	  systém	  řízení	  výsadby	  v	  období	  2016-‐2030)	  

• Nastavení	  právního	  rámce	  pro	  posílení	  role	  organizací	  producentů	  při	  
cenových	  vyjednáváních	  a	  dalších	   činnostech	   (soustředění	  produkce,	  
provádění	  výzkumu,	  podpora	  osvědčených	  postupů	  atd.)	  

•  Zrušení	  podpor	  SOM	  ke	  krmným	  účelům	  a	  ke	  zpracování	  na	  kasein	  



Přímé platby – přechodný rok 2014 

 Flexibilita	  -‐	  převod	  prostředků	  mezi	  pilíři	  	  
do	  31.	  prosince	  2013	  rozhodnuv	  o:	  

alokaci	  až	  15	  %	  obálky	  pro	  PP	  (P1)	  od	  2014	  do	  2019	  ve	  prospěch	  EZFRV	  (P2),	  nebo	  naopak	  až	  15	  %	  z	  EZFRV	  od	  
2015	  do	  2020	  do	  PP	  

do	  1.	  srpna	  2014	  rozhodnuv	  o:	  

alokaci	  až	  15	  %	  obálky	  pro	  PP	  od	  2015	  do	  2019	  ve	  prospěch	  (P2),	  nebo	  naopak	  až	  15	  %	  z	  (P2)	  od	  2016	  do	  2020	  do	  
PP)	  

k	  1.srpnu	  2017	  možnost	  revize	  alokace	  	  

ve	  smyslu	  navýšení	  -‐	  v	  případě	  převodu	  ve	  prospěch	  EZFRV	  
ve	  smyslu	  snížení	  	  -‐	  v	  případě	  převodu	  ve	  prospěch	  PP	  

jednotky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
národní strop  
(P1-P2 – 0%) 

tis. € 
875 305 874 484 873 671 872 830 872 819 872 809 

národní strop 
(P1-P2 – 15%) 

tis. € 

rok 2013 tis. € 909 313 909 313 909 313 909 313 909 313 909 313 



Přímé platby – přechodný rok 2014 

 Navýšení	  čl.	  68	  ze	  3,5	  na	  6,5%	  či	  využic	  dobrovolné	  vázané	  podpory	  
(čl.	  38)	  již	  v	  roce	  2014	  
•  oznámení EK do 1. února 2014 
•  představuje navýšení možnosti cílení podpory v rámci čl. 68 z 31.826.000 na cca 

56.894.000 €  (renotifikace) 

 Redistribuivní	  platba	  
•  nástroj pro realokaci finančních prostředků v rámci P1 (platba na první hektary) – 

pro ČR limit = 89 ha 
•  od roku 2015 jako možná alternativa degresivity (pokud alespoň 5% z národního 

stropu) 
•  představuje přesun prostředků mezi farmami dle jejich velikosti, což ČR nepodporuje 

(pozice ČR - capping, degresivita) 
•  oznámení EK do 1. března 2014 



Přímé platby – 2014+ 

 TNA	  –	  přechodná	  vnitrostátní	  podpora	  (nástupce	  Top-‐Up)	  
•  možnost	  poskytnout	  TNA	  v	   roce	  2013	   za	   stejných	  podmínek	   jako	  Top-‐Up	  v	   roce	  2012	   (včetně	  modulace	  –	   výplata	  

max.	  cca	  76	  mil.	  Kč	  v	  ČR)	  

•  návrh	  nařízení	  pro	  PP	  dává	  možnost	  poskytnout	  TNA	  v	  letech	  2015	  –	  2020	  pouze	  při	  aplikaci	  TNA	  v	  roce	  2013,	  návrh	  
nařízení	  pro	  přechodné	  období	  roku	  2014	  obsahuje	  také	  podmínku	  pro	  TNA	  2014	  aplikovat	  TNA	  již	  v	  roce	  2013;	  od	  
roku	  2014	  již	  bez	  modulace	  

•  návrh	  nařízení	   pro	  PP	   a	   přechodné	  období	   2014	   zavádí	   postupné	   snižování	   autorizovaných	   částek	   TNA	  na	   základě	  
autorizace	  v	  roce	  2013	  (80	  %	  v	  roce	  2014,	  75	  –	  50	  %	  v	  letech	  2015	  –	  2020	  )	  

Autorizované	  obálky	  Top-‐Up	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (mil.	  Kč)	  

2013	  
2014	  	  
80	  %	  	  

2015	  	  
75	  %	  	  

2020	  	  
50	  %	  	  

1	  084	   867	   813	   542	  

249	   199	   187	   125	  



Přímé platby - 2014+ 

• Přehled	  podniků	  dle	  kritéria	  pro	  redistribuUvní	  platbu	  

  Platba	  na	  LFA	  v	  P1	  
•  až	  5	  %	  obálky	  na	  PP,	  rozhodnuv	  o	  aplikaci	  do	  1.	  srpna	  2014,	  revize	  k	  1.srpnu	  2016	  
•  platbu	  lze	  poskytnout	  pouze	  za	  předpokladu,	  že	  bude	  implementována	  redefinice	  oblasv	  LFA	  

včetně	  všech	  podmínek	  stanovených	  nařízením	  pro	  rozvoj	  venkova	  (dle	  legislaUvy	  povinné	  až	  
od	  r.	  2018)	  

 limit Počty podniků Suma výměry v daném 
limitu (ha) 

1-89 ha 23 866 411 569,68 
89,01 ha a více 5 032 3 127 668,21 



Přímé platby - 2014+ 
  Schéma poskytování přímých podpor 

•  SAPS s přechodem na platební nároky (PN) od roku 2018  
•  rozhodnutí o přechodu na PN již k 1. srpnu 2014 
•  podpora oddělená od produkce až 20 % obálky, degresivní Top-Up (pouze do roku 2017) - 
čl. 28f a Top–Up – by byly poskytnuty na základě historických referencí, tedy s rizikem 
alokace podpory i neaktivním pěstitelům, a to včetně odpovídajícího podílu historické 
reference u platby SAPS 

•  po přechodu na PN možnost aplikace odlišení hodnot PN ve zjednodušeném režimu 
kalkulace pouze ve vazbě na citlivé sektory do roku 2020 (čl. 28f) 

•  náročnost spojená se zavedením PN (vedení registru, evidování transferů PN, národní 
rezerva, problematika nájemních vztahů)  



Přímé platby - 2014+ 
  Schéma poskytování přímých podpor 

•  SAPS do roku 2020 
•  rozhodnutí o pokračování SAPS k 1. srpnu 2014 
•  degresivní Top-Up (do roku 2020) 
•  tato varianta umožňuje maximální cílení na aktivní pěstitele/chovatele 
•  možnost přechodu na PN – kdykoli během období 
•  jednoduchý systém reflektující aktuální obhospodařovanou plochu 
•  minimalizace administrativní zátěže 
•  možnost ponechání systému SAPS až do doby další diskuse o nastavení 

systému přímých plateb pro další nové období po roce 2020 



Přímé platby - 2014+ 

v tis. € 2015 2016 2017 2018 
2019a 
dále 

národní strop P1 – P2: 0% 874 484 873 671 872 830 872 819 872 809 
vázaná podpora 13 % 113 683 113 577 113 468 113 466 113 465 
vázaná podpora 13 + 2 % 131 173 131 051 130 925 130 923 130 921 

v tis. € 2015 2016 2017 2018 
2019a 
dále 

národní strop P1 – P2: 15 % 743 311 742 620 741 906 741 896 741 888 
vázaná podpora 13 % 96 630 96 541 96 448 96 446 96 445 
vázaná podpora 13 + 2 % 111 497 111 393 111 286 111 284 111 283 



TRENDY	  VÝVOJE	  ZEMĚDĚLSKÉHO	  A	  
POTRAVINÁŘSKÉHO	  TRHU	  V	  ČR	  A	  EU	  –	  EU	  v	  
kontextu	  trhu	  světového	  
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EU – jeden z pilířů světové ekonomiky 

•  largest economy in the world (€12.6 trillion 
economy) – only United States (€11.5 trillion) is in the 
same league (China "only" €5.5 trillion)  

•  per capita GDP of €25 000  

•  500 million consumers market 
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Largest importer 
16,1% (2011) 



Hodnota agrárního exportu - svět 



Vývoj struktury světového obchodu 



Hlavní exportní toky agrárních produktů 



Hlavní exportéři agrárních produktů 



Nejvýznamnější importní toky – cílové 
destinace 



Nejvýznamnější obchodované položky 



Specifické aspekty agrárního trhu a obchodu zemí EU 

•  Společná	  zemědělská	  poliUka	  
•  Společná	  obchodní	  poliUka	  
•  Podpory	  
•  Ochrana	  trhu	  

•  Intra-‐EU	  –	  obchodu	  	  
•  Extra-‐EU	  –	  obchod	  	  

•  Celní	  unie	  
•  Jednotný	  trh	  

•  EFTA	  
•  GSP/EBA/Lomé	  a	  Cotonou	  



EU & STRUKTURA OBCHODU – ROLE ZEMĚDĚLSTVÍ A 
POTRAVINÁŘSTVÍ 

Source:	  European	  Commission	  



EU & ZEMĚDĚLSKÝ OBCHOD – IMPORT DO EU 

Source:	  European	  Commission	  



EU & ZEMĚDĚLSKÝ OBCHOD – EXPORT Z EU 

Source:	  European	  Commission	  



EU & DYNAM. POLOŽKY EXPORTU – PŘÍLEŽITOSTI V ZAHR. 
TERITORIÍCH 

Source:	  European	  Commission	  



EU & DYNAMICKÉ POLOŽKY DOVOZU – OBCH. 
PŘÍLEŽITOSTI NA TRHU EU 

Source:	  European	  Commission	  



Hlavní exportní položky zemí EU – 
realizované mimo prostor EU 



Agrární obchod jednotlivých zemí EU (import/export/bilance) 



TRENDY	  VÝVOJE	  ZEMĚDĚLSKÉHO	  A	  POTRAVINÁŘSKÉHO	  
TRHU	  V	  ČR	  A	  EU	  -‐	  ČR	  



ČR – STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE 



ČR STRUKTURA	  POTRAVINÁŘSKÉ	  PRODUKCE	  

2008	  

2010	  

2012	  

Zdroj:	  Panorama	  potravinářského	  průmyslu	  



ČR OBCHODNÍ	  TERITORIA	  

Zdroj:	  Panorama	  potravinářského	  průmyslu	  



ČR TRENDY	  –	  VÝDAJE	  DOMÁCNOSTÍ	  

Zdroj:	  ÚZEI	  

Tab. 5 - Porovnání spot!eby základních druh" potravin v letech 2011 a 2012 
             v pr"m#rné zpravodajské domácnosti $R (kg/os./rok;  tr%ní a naturální
             spot!eba, bez spot!eby ve ve!ejném stravování)

Domácnosti celkem Index
2011 (kg) 2012 (kg) 2012/2011 (%)

Maso vep!ové 14,79 15,49 104,7
Maso hov#zí 3,67 3,46 94,3
Dr"be% 17,86 17,83 99,8
Uzená!ské zbo%í 15,48 19,61 126,7
Masné v&robky, konzervy 3,50 3,37 96,3
Ostatní maso a vnit!nosti 5,51 5,63 102,2
Ryby a rybí v&robky 5,11 5,01 98,0
Máslo 4,41 4,93 111,8
Sádlo a slanina 1,24 1,42 114,5
Rostlinné jedlé tuky a oleje 10,44 9,76 93,5
Vejce (ks) 211 202 95,8
Mléko konzumní (l) 56,89 58,20 102,3
S&ry 9,16 9,58 104,6
Chléb 30,51 30,62 100,4
Pe'ivo celkem 28,32 28,31 100,0
P(eni'ná mouka 16,63 17,01 102,3
R&%e 3,43 3,42 99,7
Brambory 51,60 48,96 94,9
$erstvá zelenina 45,22 46,67 103,2
$erstvé ovoce mírného pásma 41,15 42,42 103,1
Citrusové ovoce, ji%ní ovoce 19,47 18,68 95,9
Cukr 12,15 12,54 103,2
$okoláda a 'okoládové v&robky 3,37 3,25 96,4
Pramen: Statistika rodinn!ch ú"t#, I. díl, $SÚ, 2012, 2013
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CZ - ROSTLINNÁ PRODUKCE – VÝVOJ MÍRY SOBĚSTAČNOSTI  

Řepka olejná Cukrová řepa Brambory Zelenina Ovoce Víno Obiloviny celkem 

Source: Zprávy o stavu zemědělství ČR (MZe, 2009 - 2012), výpočty ÚZEI 

DOMÁCÍ	  PRODUKCE	  vs.	  SPOTŘEBA	  
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 CZ – ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE – VÝVOJ MÍRY SOBĚSTAČNOSTI 

Mléko Hovězí maso Vepřové maso Drůbeží maso Skopové a kozí maso Vejce 

Source: Zprávy o stavu zemědělství ČR (MZe, 2009 - 2012), výpočty ÚZEI 

ČR DOMÁCÍ	  PRODUKCE	  vs.	  SPOTŘEBA	  



ČR KONKURENCESCHOPNOST	  PODNIKŮ	  -‐	  zemědělství	  

Zdroj:	  MZe	  



ČR PODÍL	  DOVOZU	  NA	  SPOTŘEBĚ	  V	  ČR	  

Zdroj:	  ÚZEI	  

Graf 14 - Podíl dovozu jednotliv!ch komodit na jejich celkové spot"eb# 
v roce 2011 (%)
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ČR PODÍL	  DOVOZU	  NA	  SPOTŘEBĚ	  –	  TREND	  2007	  vs.	  2011	  

Zdroj:	  ÚZEI	  

Graf 15 - Porovnání podílu dovozu vybran!ch potravin na spot"eb# 
v letech 2007 a 2011 (%)
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ČR SROVNÁNÍ	  KONKURENCESCHOPNOSTI	  -‐	  potravinářství	  

Zdroj:	  MZe	  

Graf 4 - Konkurenceschopnost potraviná!ského pr"myslu ve vybran#ch zemích EU 
(EUROSTAT 2007)
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ČR 

Geografická	  poloha,	  tvar	  a	  menší	  rozloha	  ČR	  doprovázená	  postupným	  rozvojem	  dálniční	  sítě,	  železniční	  a	  vodní	  dopravy	  vytvářejí	  vhodné	  
podmínky	  pro	  oboustranný	  transport	  zemědělského	  a	  potravinářského	  zboží,	  zejména	  ve	  vztahu	  k	  sousedním	  zemím.	  Trvalou	  komparaUvní	  

nevýhodou	  pro	  ČR	  však	  zůstává,	  že	  nemá	  přímý	  přístup	  k	  mořským	  přístavům.	  

Trvalý	  růst	  světové	  poptávky	  po	  potravinách,	  související	  s	  růstem	  světové	  populace,	  doprovázený	  strukturálními	  změnami	  ve	  spotřebě	  potravin	  (zvýšení	  
poptávky	  po	  více	  zpracovaných	  výrobcích	  spolu	  s	  jejich	  vyšší	  výživovou	  hodnotou,	  dále	  po	  hotových	  jídlech,	  internacionalizovaných	  výrobcích	  i	  

specialitách,	  biopotravinách	  apod.).	  	  

Vývoj	  reálné	  kupní	  síly	  v	  EU	  se	  může	  projevit	  ve	  větším	  důrazu	  spotřebitelů	  na	  kvalitaUvní	  parametry	  cenově	  konkurenceschopných	  potravinářských	  
výrobků.	  

Fiskální	  situace	  ČR	  může	  ve	  svých	  důsledcích	  vést	  ke	  snižování	  objemu	  veřejných	  výdajů	  do	  potravinářství,	  resp.	  změnám	  daňové	  zátěže.	  

Rozvojovým	  impulzem	  by	  se	  i	  přes	  pokles	  domácí	  poptávky	  po	  krmivech	  měl	  stát	  růst	  poptávky	  po	  krmivech	  ve	  světě	  (zejména	  v	  Číně,	  Brazílii	  a	  Indii),	  
doprovázený	  snižováním	  podílu	  obilovin	  a	  růstem	  poptávky	  po	  olejnatých	  šrotech.	  	  

TRENDY	  –	  TRH	  POTRAVIN	  

Zdroj:	  MZe	  



AkUvní	  parUcipace	  v	  rámci	  Evropského	  inovačního	  partnerství	  (EIP),	  s	  vědomím	  skutečnosU,	  
že	  současný	  inovační	  potenciál	  v	  ČR	  je	  více	  založen	  na	  přijímání	  inovací	  z	  vnějšku.	  

Zlepšení	  vazeb	  mezi	  domácím	  výzkumem	  a	  transferem	  jeho	  výstupů	  do	  praxe.	  	  

• 	   	  nanotechnologie;	  
• 	   	  bezodpadové,	  resp.	  nízkoodpadové	  technologie	  a	  problemaUka	  „food	  waste“;	  

• 	   	  uplatnění	  tzv.	  druhé	  generace	  biopaliv;	  
• 	   	  rozvoj	  využiv	  zem.	  prod.	  ve	  farmaceuUckém,	  stavebním,	  text.	  a	  obal.	  průmyslu;	  	  	  
• 	   	  eliminace	  náhražek;	  
• 	   	  rozvoj	  markeUngových	  systémů	  typu	  „Česká	  potravina“;	  

Inovace	  se	  vztahem	  
k	  domácímu	  

potravinářskému/
zpracovatelskému	  

průmyslu,	  bez	  ohledu	  
na	  způsob	  jejich	  

zajištění	  (provenienci):	  

ČR TRENDY	  –	  INOVACE	  

Zdroj:	  MZe	  



ČR VÝZVY	  –	  ZPRACOVÁNÍ	  MASA	  

Zdroj:	  MZe	  



ČR VÝZVY	  –	  ZPRACOVÁNÍ	  MLÉKA	  

Zdroj:	  MZe	  



ČR VÝZVY	  –	  ZPRACOVÁNÍ	  OVOCE	  A	  ZELENINY	  



KUPNÍ	  SÍLA	  

PŘIDANÁ	  
HODNOTA	  

POVĚDOMÍ	  

ČR PŘIDÁVÁNÍ	  HODNOTY	  –	  UVÁDĚNÍ	  NA	  TRH,	  INOVACE	  

PŮVOD	  

ZPRACOVÁNÍ	  

KVALITA	  

ODLIŠNOST	  

KONKURENCESCHOPNÝ	  
PRODUKT	  



1	  EUR/KG	   4	  EUR/KG	   14	  EUR/KG	  

Source:	  for	  illustraUon	  purposes,	  based	  on	  internet	  search	  



EU & TRENDY V EKOLOGICKÉ PRODUKCI 

SVĚT	  CELKEM	  

DYNAMIKA	  V	  REGIONECH	  



Evropský a Unijní trh s organickými produkty - vývoj 



VYUŽITÍ	  PŮDY	  V	  RÁMCI	  EZ	  

DYNAMIKA	  V	  REGIONECH	  

EU & TRENDY V EKOLOGICKÉ PRODUKCI 



Vývoj populace – konstantní růst 



Scénáře populačního růstu 



Intenzifikace zemědělské produkce 

Available land/cap development 	  

World (in hectares) 1961 2010 
available arable land per capita 0.41 0.19 
available agricultural land per capita 1.44 0.71 
total available area per capita 4.22 1.86 

Agricultural production per one hectare of agricultural land	  

1961 2010 

Animals (head) 0.66    1.03   

Poultry (1000 head) 0.98    4.90    

Crops production (tonnes) 0.72    1.8    

Animal production (tonnes) 0.10    0.25    



Investice 



Struktura investic 



Děkuji	  za	  pozornost.	  


