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ČLR – Zákaldní údaje 
 

• Počet obyvatel: 1,4 mld 

• HDP (2015): 11.385 mld. USD (2. na světě) 

• HDP per capita (2015): 8.280 USD (75. na světě) 

• Největší světový exportér 



ČLR – Zemědělství 
 

• Problémy s půdou: eroze, znečištění 

• Politika soběstačnosti u základních zem. komodit 

• Podíl zemědělství na HDP: 8,9% 

• Podíl zemědělství na zaměstnanosti 33,6 % 

• Hl. zem. produkce: vepřové maso, rýže, zelenina (2012)  

• Hl. vývozní produkty: potravinové přípravky, česnek, 
konzervovaná zelenina a ovoce, drůbeží konzervy, sušená 
zelenina, čaj 

 



Agrární obchodní bilance 
 

Agrární zahraniční obchod ČR / ČLR 

• 2015: -2.247 mil. CZK 

• 2016 (1-6): -1.089 mil. CZK 

 

Export CZ: pektiny, chmel, pivo, minerální vody, krmivo 
pro zvířata, sušená syrovátka) 

 

 

 



Agrární obchodní bilance 
 

Agrární zahraniční obchod EU / ČLR 

• 2015: +2.693 mil EUR 

• 2016 (1-5): +1.789 mil EUR 

 

Export EU: mléčná dětská výživa, vepř.maso, droby, 
víno, ječmen, lihoviny, mléko, pivo)  

 



Specifika trhu 
 

• Odlišná obchodní kultura 

• Důvěryhodnost obchodních partnerů 

• Vhodný distributor / agent 

• Zaměření na bohatší klientelu  

• Propagace 

• Certifikace 



Exportní potenciál 
 

• Sílící střední třída 

• Problémy s kvalitou potravin 

• Ochota připlatit si za kvalitu/původ  

• Zákon o bezpečnosti potravin (2015) 

• Přes zpomalení ekonomiky se očekává další růst 
spotřeby 

 Největší kupní síla bude nadále soustředěna na 
pobřeží 

 Perspektivní komodity: mléko, maso, pivo 

 

 



Trh s pivem (2015) 
 

• ČLR - největší spotřebitel piva na světě (50,8 mld l) 

• Růst prodeje piva o 12.5% hodnotově (450 mld CNY) 

• Růst spotřeby piva na osobu o 4,92% (38 l) 

• Růst dovozu piva 59,2% = 538 mil l (např. 2014: 140% růst 
spotřeby belgického piva) 

 Maloobchodní prodej prémiového/dovozového piva tvořil 75 
mld CNY (16.6% trhu) 

 70% trhu rozděleno mezi 5 největších domácích pivovarů 

 



Exportní potenciál - pivo 
 

 

■ EU28 
■ Česká republika 



Spotřeba, produkce a dovoz mléka 



VÝVOZ - MLÉKO A SMETANA  
ZAHUŠTĚNÉ NEBO OBSAHUJÍCÍ PŘIDANÝ CUKR 
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Zdroj: Eurostat 
■ EU28 
■ Česká republika 



VÝVOZ - SYROVÁTKA 
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Zdroj: Eurostat 

■ EU28 
■ Česká republika 



VÝVOZ – MÁSLO 
A JINÉ TUKY A OLEJE ZÍSKANÉ Z MLÉKA; MLÉČNÉ POMAZÁNKY 
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Zdroj: Eurostat 
■ EU28 
■ Česká republika 



VÝVOZ – SÝRY A TVAROH 
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Zdroj: Eurostat 
■ EU28 
■ Česká republika 



Aktivity ZD 
 

• Certifikace (udělování vývozních povolení) 

• Informace 

• Propagace (veletrhy, propagační akce) 

• B2B 



 

 

 

 

Děkuji za pozornost! 
 

 


