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Zájmové sdružení právnických a fyzických osob v potravinářském sektoru
ČR,
reprezentuje 85% českého potravinářského průmyslu



Legislativní rámec:
Ustanovení § 11 odst. 10 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
„Podnikatelské zájmy právnických osob, které jsou v souladu s tímto
zákonem, ochraňuje zájmové sdružení právnických osob s názvem
"Potravinářská komora České republiky" založené podle zvláštního
zákona.“



Ustanovení § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Úloha Potravinářské komory ČR
Hlavní činností Potravinářské komory ČR je:


Zastupování zájmů potravinářského průmyslu a zpracovatelů zemědělské produkce aktivně působících na území České
republiky vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost
jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy podnikatelů zpracovatelského průmyslu



Potravinářské odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování zemědělské produkce, nápojů a výroby potravin
včetně připomínkových řízení legislativních novel a podpůrných programů.



Spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice potravinářství vztah a nebo navazují na
jeho činnost.



Provádění vzdělávacích a školících činností.



Podpora a uplatňování vědy, výzkumu, vývoje a inovací, včetně transferu technologií a know-how.

Vedlejší činností Potravinářské komory ČR je zejména:


Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého potravinářského průmyslu jak v tuzemsku, tak i
v zahraničí v rámci činnosti organizačních a ekonomických poradců.



Provozování potravinářského informačního systému.



Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast zpracování zemědělské
produkce, nápojů a výroby potravin.



Reklamní činnost.

Členství v Potravinářské komoře ČR
Čtyři druhy členství v Potravinářské komoře ČR
 Přímé členství
 Členství v rámci svazů a společenstev
 Přidružené členství
 Partnerství

Informace na webových stránkách:

http://www.foodnet.cz

Cílem úvodní přednášky je otevření témat, na která
se pokusí hledat odpovědi následující prezentace
dnešního semináře

Základní teze


Síla a rozměr ekologického zemědělství nespočívá v dosahování
co nejvyšší produkce.



Ekologické hospodaření v ČR nevzniklo kvůli výrazné poptávce po
ekologických produktech, ale jako alternativní směr a šetrný
způsob využívání zemědělské půdy a obecně jako projev vztahu k
životnímu prostředí.



Ekologický produkt je pak přirozeným výsledkem této činnosti.



Biopotraviny jsou již dnes, v potravinové produkci, stálou kategorií
kvality.

Sekce pro biopotraviny PK ČR
Ustavení sekce pro biopotraviny při PK ČR v r. 2009.
Důvody:


Podpora výrobců biopotravin (reakce na nesoulad mezi podporou výrobců
bio-suroviny a podporou výrobců biopotravin).



Rozšíření působnosti PK ČR - zviditelnění této významné kategorie kvality.



Podpora tuzemské produkce (podpora principu „čerstvosti).



Omezení dovozů „problematických“ biopotravin (popření základních
principů ekologického přístupu).



Podpora zvýšení produkce a odbytu tuzemských biopotravin.



Diskuse k novému bio-logu (česká „bio-zebra“, povinné bio-logo EU)

Sekce pro biopotraviny PK ČR
Analýza českého trhu s biopotravinami

Silné stránky


Víceleté zkušenosti s výrobou potravin



Vysoce odborně a technologicky připravené potravinářské podniky,
moderní technologie, certifikace: ISO 9001, BRC, IFS, HACCP, permanentní
kontrola kvality



Český výrobce s typicky českými chutěmi svých výrobků.



Národní BIO značka: zvyšující se znalost, fungující kontrolní a certifikační
systém

Sekce pro biopotraviny PK ČR
Analýza českého trhu s biopotravinami

Slabé stránky
 Nejednotnost (vícekolejnost) činnosti institucí i jednotlivců v rámci sektoru, z

pohledu rozvoje sektoru.
 Nevytvořený dodavatelský řetězec v sektoru biopotravin.
 Omezený sortiment, nestálá a nestandardní nabídka domácích bio-surovin.
 Nedostatečné schopnosti v marketingu, prodeji a komunikaci biopotravin a

omezené finanční možnosti na marketing.
 Nedostatečná a nestálá kvalita biopotravin, odrazuje zákazníky.
 Malé zkušenosti s výrobou biopotravin, neznalost technologických postupů

výroby, právních předpisů, které látky či aditiva možno použít a které ne.
 Nedostatek informací a dat o kapacitě trhu, produkční kapacitě, chování a

očekávání spotřebitelů.
 Nekorespondující výměra zemědělské půdy v režimu EZ s finální produkcí

biopotravin.
 Nízká podpora výrobců biopotravin (na rozdíl od podpory ekol. zemědělců).

Sekce pro biopotraviny PK ČR
Analýza českého trhu s biopotravinami

Příležitosti


Rychle rostoucí poptávka: noví zákazníci z řad matek, kojenců, děti, mládeže a VŠ studentů



Nezaplněný trh: malý výběr biopotravin na českém trhu.



Vzdělávání zákazníků: Využití médií ke vzdělávání lidí a vysvětlování dezinformací, důraz na
osobní výhody, ochranu životního prostředí, důvěryhodný systém, jednoznačná pravidla.



Možnost rozšíření na další odbytové kanály: prodejny zdravé výživy, školy a školky, hotely a
restaurace, nemocnice, podnikové jídelny.



Zlepšení image firmy: biopotraviny jako nástroj boje proti klimatickým změnám, ochrana živ.
prostředí, welfare zvířat, drobných rodinných farem, udržitelného rozvoje venkova.



Diverzifikace sortimentu, snížení ekonomického ohrožení.



Možnost vyvážet biopotraviny



Vůdčí role v oblasti udržitelnosti a ekologie: šance stát se „zeleným modelem“ na všech úrovních



Avizovaný zájem a poptávka MO řetězců především o tuzemskou bio-proddukci.

Sekce pro biopotraviny PK ČR
Analýza českého trhu s biopotravinami

Rizika/Ohrožení
 Významná tržní síla nadnárodních obchodních řetězců na trhu: špatná platební

morálka, tlak na cenu u českých výrobců, preference nízké ceny před domácím
výrobkem.
 Konkurence ze zahraničí.
 Nedostatek některých českých bio surovin a jejich vysoká cena.
 Nedostatečná politická podpora biopotravin a jejich výrobců.
 Nedůvěra spotřebitelů ve „skutečnou“ BIO kvalitu: málo informovaní spotřebitelé, lidé

jsou zmateni, neví, co „biopotravina“ znamená, vysvětlení příliš technické Slabá
propagace bioproduktů. Riziko ztráty důvěry podvody.
 Dlouhodobé udržení rostoucí poptávky.
 Těžko odhadnutelné objemy prodeje, počáteční i cílové.

Obrat a spotřeba bio-potravin na obyvatele ve vybraných evropských
státech v r. 2009 – postavení ČR (zdroj: Greenmarketing)
Země

Obrat v mld. Spotřeba na
€
obyvatele v €

Německo

5,8

70,5

Francie

2,6

43,2

Velká Británie

2,3

38,3

Švýcarsko

0,94

118,7

Rakousko

0,85

102,9

Česká republika

0,068

6,5

Vyhodnocení potenciálu uplatnění bio-potravin
české provenience na domácích maloobchodních
trzích.
Cílem hodnocení, které musí proběhnout je:
 objektivně posoudit avizovaný zájem a poptávku maloobchodních řetězců,
 posoudit růst poptávky po bio-potravinách (noví zákazníci z řad matek, kojenců, dětí,

mládeže a VŠ studentů),
 posoudit zaplněnost trhu (malý výběr biopotravin na českém trhu),
 posoudit vzdělávání zákazníků (využití médií ke vzdělávání lidí a vysvětlování

dezinformací, důraz na osobní výhody, ochranu životního prostředí, důvěryhodný
systém, jednoznačná pravidla),
 posoudit možnost rozšíření na další odbytové kanály (prodejny zdravé výživy, školy a

školky, hotely a restaurace, nemocnice, podnikové jídelny),
 posoudit možností zlepšení image producenta (biopotraviny jako nástroj boje proti

klimatickým změnám, ochrana životního prostředí, welfare zvířat, drobných rodinných
farem, udržitelného rozvoje venkova),
 posoudit potenciál další diverzifikace sortimentu, snížení ekonomického ohrožení.

Děkuji za pozornost
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