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Exportní potenciál  
 

• Problémy s půdou: eroze, znečištění + neefektivita místní 
zem.produkce (podíl na HDP: 8,9% / podíl na 
zaměstnanosti 33,6 %)  

 → nesoběstačnost + nižší kvalita potravin 

• Sílící střední třída  

 → ochota připlatit si za kvalitu/původ 

 → vytrvalý růst spotřeby (x zpomalení ekonomiky) 

• Nezávislý obchodní potenciál dovozových výrobků 

 

 



Veřejné mínění v ČLR o bezpečnosti potravin 

Zdroj: www.pewresearch.org (2015) 

http://www.pewresearch.org/


Obchodní překážky 
 

• Odlišná obchodní kultura 
• počáteční investice bez záruky návratu 

• tvrdá vyjednávání (vysoké koncové ceny X nízké výkupní ceny) 

• odlišné stravovací návyky a preference 

• Nalezení vhodného importéra 
• důvěryhodnost 

• omezení exkluzivity 

• přidaná hodnota a investice ze strany distributora 

• Necelní překážky obchodu ze strany státu 

 



Obchodní překážky (státní úroveň) 
 

• Necelní překážky obchodu (veterinární a 
fytosanitární schválení)  

→ nereciprocita (EU x ČLR) 

→ nerovný přístup k jednotlivým státům 

→ nerovný přístup k vlastní produkci a dovozu 

 



Veřejné mínění v ČLR o bezpečnosti potravin 

Zdroj: Mze ČLR (2016) 



Obchodní překážky (státní úroveň) 
 

Schválené produkty (rizikové) pro export z ČR: 

• Mléko+mléčné výrobky (s výjimkou koj.výživy) 

• Krmivo pro domácí mazlíčky (Pet Food) 

• Ryby a výrobky z ryb 

• Hovězí kůže 



Obchodní překážky (státní úroveň) 

General Administration for Quality Supervision, Inspection, and 
Quarantine (AQSIQ) 

Certification and Accreditation Administration of the People´s 
Republic of China (CNCA)  

Ministry of Agriculture of the People´s Republic of China (MoA) 



Schvalovací procedura pro dovoz vybraných 
(rizikových) zemědělských výrobků do ČLR 

Schválení 
komodity na 

st.úrovni 
(AQSIQ) 

 

Schválení 
výrobního 

závodu (CNCA) 
 

Distribuce 

• Žádost  
• Dotazník  
• (Možná) on-site expertní mise AQSIQ 
• Protokol 

• Žádost 
• (Možná) on-site inspekce výr. závodu 

(CNCA) 
• Zařazení na seznam schválených 

výrobních závodů CNCA 



Obchodní překážky (státní úroveň) 
 

Podané žádosti (ČR):  

 

• Hovězí maso 

• Vepřové maso 

• Masné výrobky 

• Živé ptactvo (mimo 
drůbeže) 

 

 

 

• Koně 

• Slad 

• Višně/třešně 



http://madb.europa.eu 

http://madb.europa.eu/


Agrární obchodní bilance 
ČR / ČLR 

• 2015: -2.247 mil. CZK 

• 2016 (1-6): -1.089 mil. CZK 

(pektiny, chmel, pivo, minerální vody, krmivo pro zvířata, sušená 
syrovátka) 

 

EU / ČLR 

• 2015: +2.693 mil EUR 

• 2016 (1-5): +1.789 mil EUR 

(kojenecká výživa na bázi mléka, vepř.maso, droby, víno, ječmen, 
lihoviny, mléko, pivo)  

 

 

 

 



Doporučení 
• Osobní návštěvy, tvrdé vyjednávání a trpělivost 

• Zvolení obchodní strategie (cena, atd.) 

• Přizpůsobení sortimentu 

• Inovace (receptury, obaly) 

• Investice do propagace 

 

 



 

 

 

 

Děkuji za pozornost! 
 

 


