
Cestující potraviny

Dovážíme spoustu potravin, 
které umíme vyrobit doma
Dovozové potraviny v nabídce obchodů 

nejsou už jen banány a pomeranče. 
Z celého světa se dovážejí i plodiny, 

které u nás běžně pěstujeme. 

Za kolik dovážíme 
a vyvážíme potraviny

Pro přepravu celkového 
množství brambor dovezeného 
v roce 2018 bylo potřeba 6390 
kamionů s nákladem 25 tun. 

Každé třetí jablko, které se prodá na českém 
trhu, pochází z dovozu. Naprostá většina 

dovážených jablek se na české pulty dostane 
z Polska, ale výjimkou nejsou ani dovozy 

z větších dálek - z Itálie nebo dokonce z Chile. 

24 % 25 % 62 %
Téměř čtvrtina české 

spotřeby brambor 
byla v roce 2018 kryta 

dovozem.

Každé čtvrté vejce 
spotřebované v České 
republice nepochází 

z českých chovů.

Téměř 2/3 vepřového 
masa, které bylo 
v České republice 
zkonzumováno, 

pochází z dovozu.

České potraviny 
nemusí být nutně 

levnější ani dražší než 
ty dovozové. 

Předmětem slevových 
akcí v supermarketech 

jsou ale častěji 
potraviny dovozové. 

Cenu každého 
produktu určuje 

obchodník a je jen na 
nás,  zda 

upřednostníme původ 
potraviny nebo její 

cenu. 

Vypěstování 1 kg brambor 
v Egyptě vyžaduje 2x více vody 

oproti tuzemsku. 

52,1 %

Tuzemský původ potravin vnímá pozitivně více než 
polovina spotřebitelů.

Statistické údaje  v této 
infogra�ce pocházejí z roku 
2018. Zdrojem dat jsou zprávy 
o trhu zemědělských komodit 
publikované v rámci Tržního 
informačního systému. 
www.szif.cz

6390 ×

226,4 mld. Kč

186,1 mld. Kč

- 40,3 mld. Kč

Značení českých potravin

Zdroj: Průzkum společnosti Nielsen, 2018

Hlavní bene�ty tuzemských potravin

Čerstvost
Potraviny, které neputují stovky či tisíce kilometrů jsou mnohem čerstvější
než ty dovozové.

Nižší zátěž z dopravy
Kratší přepravní vzdálenosti nezatěžují tolik životní prostředí nadměrnou
dopravou.

Udělována nezpracovaným potravinám  
100 % českého původu a zpracovaným 
s obsahem min. 75 % českých surovin 
a zpracování v ČR. Garantováno 
státními autoritami. 

Mimořádně kvalitní výrobky 
vyráběné v ČR a regionální 
potraviny. Uděluje ministr 
zemědělství a kvalita je 
kontrolována.

Evropské značky 
chráněného označení 
původu (CHOP) a 
chráněného 
zeměpisného 
označení (CHZO). U 
české mutace značek 
jde vždy o potravinu 
vyrobenou v ČR.

250 l 500 l×


