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Komoditní zpravodajství 
 

Ceny zemědělských výrobců 

Ve 14. týdnu 2020 se snížila průměrná cena 
zemědělských výrobců (CZV) celeru o 0,40  
Kč/kg (tj. o 3,1 %) na 12,30 Kč/kg. Naproti tomu 
stoupla průměrná CZV petržele, a to o 1,10 Kč/kg 
(tj. o 4,5 %) na 25,40 Kč/kg. Průměrná CZV 
volného i baleného kysaného zelí se stabilizovala na 

17,30 Kč/kg, resp. na 18,30 Kč/kg. V nabídce 
producentů se také objevila lahůdková cibulka 
v cenovém rozpětí od 10,- do 11,50 Kč/sv. 

Podle exkluzivního šetření TISČR průměrná CZV 
konzumních brambor (balených ve 25 kg pytlích, 
nepraných i volných) ve 14. týdnu 2020 stoupla         
o 0,10 Kč/kg na 9,01 Kč/kg. Průměrné CZV se 
pohybovaly od 6,70 do 13,50 Kč/kg. Nejčastějšími 
odrůdami byly Adéla, Dali a Antonia. 

Velkoobchodní ceny 

Ve 14. týdnu tohoto roku vzrostla průměrná 
velkoobchodní cena (VC) importované brokolice 
(500 g), a to o 13,50 Kč/ks (tj. o 52,3 %) na 39,20 
Kč/ks. Stoupla také průměrná VC cuket z dovozu    
o 13,90 Kč/kg (tj. o 44,1 %) na 45,50 Kč/kg. 
V případě dovozových kedlubnů se průměrná VC 
zvýšila o 5,10 Kč/ks (tj. o 39,1 %) na 18,20 Kč/ks. 

K výraznému nárůstu průměrné VC došlo u květáku 
z dovozu, a to o 21,20 Kč/ks (tj. o 59,8 %) na 
56,70 Kč/ks. Naopak průměrná VC importovaných 
okurek hadovek poklesla o 15,20 Kč/kg na         
30,- Kč/kg, tj. o 33,6 %. Oproti 12. týdnu se zvýšila 
průměrná VC ledového salátu z dovozu o 7,40 Kč/ks 

(tj. o 42,1 %) na 25,- Kč/ks. Dále byl zaznamenán 
nárůst průměrné VC zázvoru, a to o 49,80 Kč/kg na 
160,10 Kč/kg, tj. o 45,1 %. 

Meziročně se zvýšila průměrná VC kadeřavé 
petrželové natě z dovozu (+ 137,3 %), zázvoru    
(+ 107,4 %), importovaného květáku (+ 94,2 %), 
dovozového česneku (+ 70,9 %) a kusových 
kedlubnů z dovozu (+ 61,1 %). Naproti tomu se 
snížila průměrná VC dovozové petržele (- 60,7 %), 
importovaného červeného zelí (- 49,0 %), bílého zelí 
z dovozu (- 46,3 %) a dovozové světlé suché cibule 

(- 30,8 %). 
Průměrná VC konzumních brambor oslabila 

oproti 12. týdnu o 0,02 Kč/kg na 10,60 Kč/kg. 
Obchodníci prodávali konzumní brambory v cenách 
od 7,20 do 15,90 Kč/kg (25 kg pytle, neprané i volně)               
s nejčastějším zastoupením odrůd Dali, Gala            
a Belana. 

TISČR SZIF 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Zpráva o trhu zeleniny 2.4.2020  

   

6 

 

 
13. - 14. týden 2020 
 

 

 

 

 
 

 
 

2 

Ceny zemědělských výrobců 
 

Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů zeleniny I. jakostní třídy 

Datum zjištění ceny: 14. týden 2020                                                 Kč/MJ 

Druh zeleniny MJ Ceny zemědělských výrobců 
Změna průměrné CZV 

proti 12. týdnu 

min. max. průměr v Kč v % 

Celer kg 11,00 13,00 12,30 - 0,40 - 3,1 

Cibulka lahůdková sv. 10,00 11,50 10,50 . . 

Cibule žlutá suchá kg   *   

Mrkev a karotka kg   *   

Petržel kg 20,00 30,00 25,40 + 1,10 + 4,5 

Pažitka kel.   *   

Zelí bílé kg   *   

kysané balené kg 14,00 22,00 18,30 0,00 0,0 

kysané volné kg 17,00 18,00 17,30 0,00 0,0 

Poznámka: Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez DPH a bez dopravy, MJ = měrná jednotka, . = údaj nebyl v předchozím období k dispozici, 

                   * = méně než 3 respondenti. 

Pramen: ZUČM 

 

Aktuální situace v prodeji zeleniny ve 14. týdnu 2020 

Zásoby tuzemské kořenové zeleniny, brambor, 
cibule a zelí jsou již skoro vyprodány. V nabídce je 
skleníková plodová zelenina (rajčata, okurky), 
kelímková pažitka, petržel kudrnka a nově se 
v nabídce objevuje lahůdková cibulka. Ceny začínají 

stoupat, v souvislosti s doprodejem tuzemské 
zeleniny a s obavami i situací ohledně šíření nemoci 
COVID-19 (problémy s dopravou, nedostatek levné 
pracovní síly v EU apod.). 

Pramen: ZUČM 

 

Ceny zemědělských výrobců konzumních brambor 

Datum zjištění ceny: 14. týden 2020                                                                 Kč/kg 

Odrůda 
Varný 

typ 

Ceny zemědělských výrobců 
Změna průměrné CZV 
proti 12. týdnu 2019 

min. max. průměr v Kč v % 

Adéla B 7,00 11,05 8,24 + 0,08 + 0,92 

Antonia A 6,70 12,50 9,43 + 0,07 + 0,74 

Anuschka AB 8,00 11,05 9,52 - 0,17 - 1,75 

Belana BA-B 8,60 13,50 10,67 - 0,46 - 4,33 

Dali BA 7,00 9,00 7,89 + 0,09 + 1,14 

Gala B 7,00 12,00 9,03 - 0,15 - 1,66 

Laura B-BC 7,50 11,05 8,54 + 0,24 + 2,86 

Marabel BA-B 8,00 8,90 8,48  + 0,10 + 1,18 

Marena AB 9,90 11,00 10,35 + 2,32 + 22,38 

Red Anna BA-B 7,50 10,00 8,85 + 0,69 + 7,75 

Secura B 9,60 11,00 10,33 + 2,19 + 21,23 

Ostatní B 6,70 13,50 9,07 + 0,33 + 3,69 

Loupané - PE/přepravka, vakuované 14,60 22,00 16,37  + 0,04  + 0,27 

Poznámka: Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez DPH a bez dopravy, . = údaj nebyl v předchozím období k dispozici * = méně než 3 respondenti.   

Balení -  25 kg pytle i poloklece, úprava - neprané pokud není uvedeno jinak, Rané CZ** = mix domácích raných odrůd. 

Pramen: TISČR SZIF  

INFORMACE O CENÁCH ZELENINY 
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Velkoobchodní ceny vybraných druhů zeleniny I. jakostní třídy 

Datum zjištění ceny: 14. týden 2020                           Kč/MJ 

Druh zeleniny MJ 
z domácí produkce z dovozu 

min. max. průměr ±14./12. t. min. max. průměr ±14./12. t. 

Brokolice (500 g) ks   *  34,90 44,20 39,20 + 13,50 

Celer bez natě kg 16,90 19,90 18,80 + 2,90 11,50 19,90 15,40 + 2,40 

Cibule světlá suchá kg 10,90 12,90 12,30 - 0,20 9,90 22,90 13,70 + 1,90 

červená kg   *  14,00 25,90 19,10 + 1,40 

svazková sv.   *  13,90 15,90 14,80 - 1,20 

šalotka kg 33,20 49,90 43,00 - 1,00   *  

Cukety kg   *  25,00 59,90 45,50 + 13,90 

Čekanka salátová kg   *  46,90 109,90 69,90 - 2,30 

Červená řepa kg   *  8,20 12,50 10,60 + 0,50 

Česnek kg   *  81,70 119,90 100,50 + 15,80 

Dýně Hokkaido kg   *  54,90 64,90 58,60 + 3,60 

Hrachové lusky kg   *  59,00 127,90 88,80 - 13,70 

Kapusta hlávková kg   *  15,00 25,90 20,40 + 0,80 

Kedlubny ks   *  15,90 19,50 18,20 + 5,10 

Křen kg   *  95,80 119,90 103,90 - 0,70 

Květák ks   *  49,90 69,90 56,70 + 21,20 

Lilek kg   *  23,00 49,90 37,10 - 1,30 

Meloun cukrový kg   *  34,20 69,90 49,60 - 0,10 

vodní kg   *  23,90 29,90 26,50 . 

Mrkev a karotka kg   *  9,00 21,50 13,20 + 0,90 

Okurky hadovky kg   *  21,50 48,90 30,00 - 15,20 

Paprika bílá kg   *  79,90 99,90 84,40 + 14,00 

červená  kg   *  34,00 99,90 54,00 - 0,50 

zelená kg   *  31,00 59,90 47,70 + 0,40 

oranžová kg   *  30,00 69,90 52,10 - 4,40 

žlutá kg   *  35,00 59,90 51,10 + 1,70 

Pažitka v kelímku ks 15,80 25,90 20,60 - 4,60   *  

Petržel kg   *  15,20 26,90 20,30 + 1,50 

Petrželová nať kadeřavá kg   *  98,20 199,90 135,50 + 20,00 

Pór kg   *  13,90 39,90 24,20 + 2,20 

Rajčata kg   *  24,00 39,50 30,50 + 1,80 

keříková kg   *  27,50 99,90 59,10 - 8,90 

cherry (250 g) ks   *  16,50 29,90 23,70 + 3,90 

Ředkev bílá ks   *  18,90 24,90 21,70 - 1,70 

Ředkvičky sv.   *  9,50 12,90 10,70 + 0,90 

Salát barevný ks   *  14,00 23,90 21,30 - 1,80 

hlávkový  ks   *  12,60 19,50 14,90 - 4,70 

Poznámka: Nákupní cena je cena bez DPH. MJ = měrná jednotka; * = méně než 3 respondenti; . = Ceny nebyly v předchozím týdnu k dispozici. 

Pramen: TISČR SZIF 

 INFORMACE O CENÁCH ZELENINY 
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Velkoobchodní ceny vybraných druhů zeleniny I. jakostní třídy 

Datum zjištění ceny: 14. týden 2020                         Kč/MJ 

Druh zeleniny MJ 
z domácí produkce z dovozu 

min. max. průměr ±14./12. t. min. max. průměr ±14./12. t. 

Salát ledový  ks   *  18,50 29,90 25,00 + 7,40 

Zázvor kg   *  126,30 199,90 160,10 + 49,80 

Zelí bílé kg   *  8,90 13,90 10,80 + 1,80 

červené kg   *  8,30 14,90 12,20 + 1,40 

kysané balené ks 11,90 24,90 16,90 - 0,40   *  

kysané volné kg 19,90 37,30 26,30 - 1,10   *  

pekingské kg   *  18,00 29,90 21,60 + 2,50 

Žampiony kg   *  50,70 56,90 53,70 - 0,80 

Poznámka: Nákupní cena je cena bez DPH. MJ = měrná jednotka; * = méně než 3 respondenti; . = Ceny nebyly v předchozím týdnu k dispozici. 

Pramen: TISČR SZIF 

 

Velkoobchodní ceny - konzumní brambory 

Datum zjištění ceny: 14. týden 2020                                                                 Kč/kg 

Odrůda 
Varný 

typ 

Velkoobchodní ceny 
Změna průměrné VC 
proti 12. týdnu 2019 

min. max. průměr v Kč v % 

Antonia A 8,20 13,50 10,34 - 0,11 - 1,06 

Anuschka AB 9,50 14,20 11,55 0,00 0,00 

Belana BA-B 8,50 12,90 10,68 + 0,02 + 0,19 

Dali BA 8,70 13,00 10,28 - 0,07 - 0,65 

Gala B 7,50 15,90 10,81 + 0,01 + 0,13 

Jelly B 9,50 14,00 11,83 0,00 0,00 

Laura B-BC 8,60 14,90 11,38 - 0,06 - 0,49 

Marabel BA-B 7,20 9,50 8,60 0,00 0,00 

Milva AB 7,80 12,90 9,82 0,00 0,00 

Princes  AB 8,50 15,90 10,93 0,00 0,00 

Ostatní B 7,20 15,90 10,59 - 0,03 - 0,26 

Loupané - PE/přepravka, vakuované 13,90 39,90 21,88 - 0,12 - 0,56 

Poznámka: Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez DPH a bez dopravy, . = údaj nebyl v předchozím období k dispozici * = méně než 3 respondenti.   

Balení -  25 kg pytle i poloklece, u nových brambor je velikost balení 15 - 25 kg, úprava - neprané pokud není uvedeno jinak.  

Pramen: TISČR SZIF 

 

Porovnání průměrných cen konzumních brambor v ČR        Kč/kg  

Období/ 
Marketingový rok 

Ceny zemědělských výrobců (CZV) Velkoobchodní ceny (VC) 

2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019  

10. týden 2020 8,71 9,30 10,34 11,15 

12. týden 2020 8,91 9,32 10,62 11,64 

14. týden 2020 9,01 9,79 10,60 11,74 

Poznámka: Ceny konzumních brambor bez rozdílu odrůdy, balení a tržní úpravy. CZV a VC jsou uváděny bez DPH a nákladů na dopravu. Marketingový rok 

brambor začíná od 1. 7. daného roku a konči 30. 6. následujícího roku. 

Pramen: TISČR SZIF 

INFORMACE O CENÁCH ZELENINY 

INFORMACE O CENÁCH ZELEINY 
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Spotřebitelské ceny 

Vývoj spotřebitelských cen konzumních brambor               Kč/kg 

Rok/měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

2018 13,43 13,65 13,89 14,32 14,09 18,25 14,28 14,62 12,95 15,54 15,48 20,46 

2019 21,03 22,87 23,31 22,86 26,23 26,85 22,04 19,47 16,93 18,64 17,93 19,55 

2020 20,45 19,86 21,78          

2020/19 v % - 2,8 - 13,2 - 6,6          

Poznámka: Spotřebitelské ceny jsou zjišťovány u malého souboru prodejen.  Uváděné ceny mají orientační charakter, - = údaj nebyl k dispozici. 

Pramen: ČSÚ 

 

Informace ze zahraničních trhů 

Obchodní ceny vybraných druhů zeleniny v Itálii 
              EUR/kg 

Druh zeleniny 13. týden 2020 12. týden 2020 
13.t./12.t. 
2020 (%) 

13.t.2020/ 
13.t. 2019 (%) 

Artyčoky (ks) 0,20 0,22 - 9,3 - 26,5 

Brambory 0,47 0,45 + 5,4 + 4,7 

Brambory rané 0,45 0,45 0,0 - 28,0 

Brokolice 0,80 0,45 + 77,8 + 128,6 

Celer 0,50 0,46 + 7,6 - 7,5 

Cibule 0,42 0,45 - 6,0 - 25,0 

Cukety ze skleníku 0,88 0,51 + 71,0 + 15,2 

Fazolky zelené ze skleníku 3,00 3,50 - 14,3 - 36,8 

Chřest 2,60 2,65 - 1,9 - 23,0 

Kapusta hlávková 0,43 0,41 + 4,5 + 26,4 

Květák 0,68 0,58 + 16,3 + 80,0 

Lilek ze skleníku 1,00 0,65 + 53,8 + 53,8 

Mrkev 0,46 0,41 + 12,1 - 14,9 

Okurky ze skleníku 0,40 0,35 + 14,3 - 30,4 

Papriky ze skleníku 1,18 0,85 + 38,2 + 56,7 

Rajčata ze skleníku 1,48 1,16 + 27,1 + 64,8 

Ředkvičky 0,92 0,97 - 5,2 + 10,5 

Salát hlávkový 0,66 0,64 + 3,8 + 6,2 

Špenát 0,79 0,79 0,0 + 11,4 

Zelí bílé 0,64 0,60 + 6,2 + 30,8 

Pramen: ISMEA, Servizi per il Mercato Agricolo Alimentace 
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Obchodní ceny vybraných druhů zeleniny ve Francii 
                EUR/kg 

Druh zeleniny Země původu 12. týden 2020 13. týden 2020 
13.t./12.t. 
2020 (%) 

13.t. 2020/ 
13.t. 2019 (%) 

Brambory Francie 0,42 0,51 + 21,6 - 7,3 

Cukety Španělsko 1,80 1,85 + 2,8 + 105,6 

Česnek Španělsko 3,00 3,00 0,0 + 30,4 

Chřest Francie 7,18 4,50 - 37,3 - 10,4 

Květák (ks) Francie 2,02 1,58 - 21,9 + 69,9 

Lilek Španělsko 1,83 1,30 - 28,9 + 30,0 

Mrkev Francie 0,60 0,60 0,0 - 7,7 

Okurky 500-600 g Španělsko 0,78 0,78 0,0 + 34,5 

Pór Francie 0,95 0,95 0,0 0,0 

Rajčata  Maroko 0,90 0,88 - 2,2 - 19,3 

Salát hlávkový (ks) Francie 0,75 0,75 0,0 + 11,9 

Pramen: RNM/FranceAgriMer 

 

Ceny zeleniny na Slovensku 

Datum zjištění ceny: 12. týden 2020                                                        EUR/MJ 

Druh zeleniny MJ 
Nákupní ceny od producentů Odbytové ceny z velkoobchodu 

cenové rozpětí průměrná cena cenové rozpětí průměrná cena 

 Brambory kg 0,24 – 0,33 0,26 0,45 – 0,57 0,49 

 Cibule kg 0,22 – 0,35 0,29 0,46 – 0,62 0,53 

 Celer D kg - - 0,52 – 0,70 0,63 

 Cukety D kg - - 1,04 – 1,50 1,32 

 Červená řepa D kg - - 0,35 – 0,49 0,43 

 Česnek D kg - - 2,60 – 4,50 3,33 

 Kapusta hlávková D kg - - 0,66 – 1,40 0,86 

 Květák D ks - - 1,45 – 3,10 2,00 

 Lilek D kg - - 1,25 – 1,95 1,51 

 Mrkev  kg - - 0,39 – 0,55 0,48 

 Okurky salátové D kg - - 1,19 – 1,75 1,59 

 Paprika červená D Kg - - 1,89 – 3,60 2,42 

 Petržel  kg - - 0,73 – 0,85 0,81 

 Rajčata D kg - - 0,99 – 1,95 1,52 

 Salát hlávkový D ks - - 0,49 – 0,99 0,72 

 Zelí bílé D kg - - 0,35 – 0,55 0,46 

       červené D kg - - 0,38 – 0,62 0,53 

 Žampiony  kg - - 1,79 – 2,16 1,91 

Poznámka: Odbytové ceny od producentů a z velkoobchodu jsou uváděny bez DPH. D = dovoz,  - = údaje nejsou k dispozici. 

Pramen: ATIS – Správa o trhu s ovocím a zeleninou 
 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 

INFORMACE O CENÁCH ZELEINY 
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Velkoobchodní ceny zeleniny ve vybraných trzích v Polsku 

Datum zjištění ceny: 23.3. - 25.3.2020                                         PLN/MJ 

Druh zeleniny MJ 

Bronisze Bydgoszcz Lódź Poznań Rzeszów 

25.3.2020 23.3.2020 25.3.2020 25.3.2020 25.3.2020 

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

Domácí produkce: 

Brambory kg 1,15 1,50 1,20 1,33 1,13 1,67 1,33 1,73 1,60 1,80 

Celer kg 1,85 2,30 2,00 2,60 2,00 3,00 2,00 3,20 2,00 3,00 

Cibule kg 1,15 2,00 1,50 2,00 1,20 1,67 1,60 2,00 1,50 1,80 

Červená řepa kg 0,70 0,90 1,00 1,20 0,70 1,40 1,20 1,60 0,80 1,50 

Mrkev  kg 1,10 1,50 1,80 2,00 1,50 2,00 1,30 1,80 0,80 1,40 

Petržel kg 1,60 2,75 3,00 4,00 2,40 3,80 2,00 3,60 2,50 3,00 

Ředkvičky sv. 1,30 2,00 2,00 2,50 - - 1,80 2,00 1,40 1,60 

Salát ks 2,50 3,50 1,80 2,80 2,50 3,50 2,50 3,00 - - 

Zelí bílé kg 0,65 1,00 - - 0,75 1,00 1,00 1,10 1,00 1,50 

Žampiony kg 4,50 7,00 5,00 6,00 7,00 9,50 7,00 8,00 6,00 750 

Dovoz: 

Květák ks 8,00 11,00 4,00 5,50 - - 9,00 9,50 7,00 8,00 

Paprika červená kg 11,00 14,00 7,00 9,00 - - 11,40 12,00 8,00 9,00 

Rajčata kg 4,50 8,00 8,00 12,00 - - 5,33 8,00 5,00 7,00 

Poznámka: - = údaj není k dispozici  

Pramen: Rynek owoców i warzyw świeżych 

 

Obchodní ceny zeleniny z domácí produkce v Maďarsku 

Datum zjištění ceny: 13. týden 2020                                                                                                                                HUF/kg 

Druh MJ 
Velkoobchod 

Budapest Debrecen Szeged 

Brambory  kg 190 240 250 

Celer kg 345 200 350 

Cibulka  sv. 155 180 120 

Červená řepa kg 160 250 180 

Kapusta hlávková kg 260 - 290 

Kedlubny ks 190 200 150 

Mrkev kg 200 200 150 

Okurky salátové kg 475 700 500 

Papriky kg 868 1 000 1 000 

Petržel kg 675 700 480 

Rajčata kg 733 900 1 200 

Ředkvičky sv. 150 170 120 

Salát hlávkový ks 167 150 110 

Zelí bílé kg 170 140 160 

Poznámka: Producentské ceny maďarského zeleniny na velkoobchodních trzích, - = údaj není k dispozici. 

Pramen: AKII, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 
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Průměrné ceny vybraných druhů zeleniny ve Španělsku 
          EUR/100 kg 

Druh zeleniny 12. týden 2020 13. týden 2020 
13. t./12. t.  

2020 (€) 
13. t./12. t.  
2020 (%) 

Brambory 33,39 40,99 + 7,59 + 22,74 

Cibule 11,73 14,71 + 2,97 + 25,32 

Cukety 85,84 99,83 + 13,99 + 16,30 

Fazolky zelené 181,14 197,15 + 16,01 + 8,84 

Chřest 234,91 234,09 - 0,82 - 0,35 

Květák 47,40 60,31 + 12,91 + 27,23 

Lilek 50,09 44,75 - 5,33 - 10,65 

Mrkev 26,73 31,83 + 5,10 + 19,08 

Okurky salátové 31,49 17,50 - 13,99 - 44,42 

Papriky 112,70 134,21 + 21,51 + 19,09 

Pórek 60,38 57,79 - 2,58 - 4,28 

Rajčata 73,70 59,03 - 14,67 - 19,90 

Salát římský 27,45 27,55 + 0,10 + 0,38 

Špenát 72,98 70,59 - 2,39 - 3,27 

Zelí bílé 29,22 30,72 + 1,50 + 5,13 

Pramen: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 

Přehled cen zeleniny v Chorvatsku 

Datum zjištění ceny: 12. týden                                                          HRK/kg 

Druh zeleniny  
Velkoobchod Maloobchod Tržnice 

min. max.  průměr  min.  max.  průměr   min.  max.  průměr   

Brambory 2,00 4,50 3,20 2,80 9,99 5,06 2,50 10,00 5,30 

Brambory rané 5,00 9,00 6,54 4,99 9,99 8,49 5,00 15,00 9,55 

Cibule 2,00 9,99 5,13 2,60 9,99 6,11 4,00 15,00 8,55 

Česnek 15,00 60,00 27,27 23,99 86,60 41,46 20,00 80,00 43,20 

Kapusta hlávková 2,00 8,00 5,75 6,99 16,99 9,32 6,00 25,00 10,86 

Květák 5,00 10,00 8,89 16,99 32,97 22,46 10,00 25,00 14,97 

Lilek 9,00 14,00 11,17 9,99 24,99 15,71 10,00 30,00 16,83 

Mrkev 3,00 9,00 6,07 5,99 11,89 7,59 5,00 17,00 10,32 

Okurky salátové 10,00 12,00 11,00 6,99 29,98 15,54 10,00 22,00 18,00 

Papriky 10,00 26,00 18,26 10,99 29,99 21,92 10,00 30,00 20,34 

Rajčata 10,00 20,00 17,07 9,99 19,99 15,55 10,00 25,00 17,47 

Salát ledový 3,00 20,00 9,77 8,37 29,95 20,89 8,00 22,00 15,66 

Zelí bílé 1,00 8,00 3,55 1,99 8,99 4,94 3,00 25,00 7,82 

Žampiony 17,00 28,00 20,75 17,58 39,98 30,01 16,00 30,00 24,08 

Poznámka: - = údaj není k dispozici. 

Pramen: TISUP, Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi - Tržište voća i povrća 

 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 

INFORMACE O CENÁCH ZELEINY 
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AK ČR navrhuje opatření na podporu zemědělství a potravinářské výroby 

Krátkodobé opatření pro zajištění potravin 
Není možné zastavit chod zemědělství                

a potravinářství, obzvláště když v této době je 
dovoz velmi komplikovaný a došlo by k tomu, že by 

nechyběly v obchodech pouze roušky a kvasnice, ale 
i základní potraviny, a tím by došlo k destrukci 
fungování našeho státu. Potraviny jsou základní 
životní nutností a nejvíce působí na psychickou 
pohodu lidí. I proto nyní zemědělci a potravináři při 
nedostatku pracovních sil ze zahraničí pracují           
v prodloužených směnách, řeší obrovské problémy     
s distribucí, nevyrovnané jsou dovozy ze zahraničí, 
ale i samotná doprava k zákazníkům. 

Jako potřebná opatření vidíme: 
• Zajištění ochranných pomůcek. Po pokrytí potřeb 

zdravotnictví a dalších složek prvního sledu by 

mělo být ve druhé prioritě pro rozdělování 
ochranných prostředků potravinářství                
a zemědělství. 

• Dezinfekce, AK ČR je připravena zajistit distribuci 
potřebného množství. 

• Pokud by se zpřísňovala karanténa a volný pohyb 
osob proti současnému stavu na definovaném 
území ČR – je třeba dát výjimky pro zemědělce    
a potravináře. Jinak dojde k zastavení dodávek 
potravin pro občany a k ohrožení hospodářských 
zvířat. Využít lze zkušenosti v oblasti Litovle. 

• Při výskytu koronaviru v zemědělském podniku    
a v potravinářském podniku je třeba uvalit 
karanténu jenom na skupinu lidí, která se           
s dotyčným přímo potkala. Nedělat to na celý 
závod, či středisko, manažeři se velmi intenzivně 
snaží rozdělit pracovníky do menších skupin, 
které jsou od sebe oddělené a velmi tvrdě chtějí 
dodržet ochranu svých lidí. Tento požadavek 
rozhodne o tom, aby došlo k plynulému zajištění 
potravin a současně aby nevznikli škody jak        
v zemědělské výrobě, tak ve výrobě potravin. 

• Automatické prodloužení pobytu a pracovních 

povolení pro zahraniční pracovníky, které 
nastavila vláda je důležité pro udržení chodu 
provozů, protože není šance přivést jiné lidi. 

• Stejně tak racionální je snížení kontrol pro 
zemědělce a potravináře ze strany organizací 
spadající pod MZe na nezbytné minimum. Trvání 
povinnosti by zvyšovalo riziko nákazy. 

• Odložit zavedení nových nástrojů – v současné 
době není čas a prostor, jak zavádět nová 
opatření, není možné lidi proškolit a není to 
podle našeho názoru priorita, zmínit chceme 
například nastavení velikosti honu na 30 ha        

a další. 
• Jednáme o prodloužení termínů na realizaci 

investic, jak z PRV, tak z národních zdrojů.        
V některých případech je zastavená možnost 
dodávek ze zahraničí, komplikuje se i doprava     
a najíždění systémů. 

• Udržení výjimky pro možnost příjezdu servisních 
techniků ze zahraničí na stroje a technologie       
v potravinářství při dodržení bezpečnostních 
zdravotních předpisů. 

• Zajištění systému přednostní dopravy pro 
potraviny a krmiva a zemědělství v souvislosti     
s organizováním včasné dopravy a velkým 
výkyvům v jednotlivých dnech je nezbytné 
tolerovat překročení současného omezení výkonu 
práce řidiče nad současný zákonný rámec 9 hod. 

• Zajištění fondu pro okamžitou pomoc 
potravinářským podnikům. 

• SSHR by měla co nejrychleji nakoupit zboží, 
které by vytvořilo rezervu pro občany v případě 
prohloubení krize s co nejnižší administrativní 
zátěží. Začít můžeme u těch komodit, kde díky 

přerušení zahraničního obchodu není odbyt         
a může stát nakoupit za dobrou cenu a pomůže    
i potravinářským podnikům, příkladem je sušené 
mléko, máslo, cukr, mouka a další. 

• Aplikovat urychleně vládou navrhovaná opatření 
Kurzarbeitu, úspory daní a pojištění i na sektor 
zemědělství a potravinářství. 

Dlouhodobé nástroje k zajištění soběstačnosti 
Je třeba jednoznačně systémově pracovat na 

dosažení co největší soběstačnosti v základních 
potravinách. V dnešních dnech se ukazuje, že to byl 

oprávněný požadavek a povídání o jednotném trhu    
v EU nefunguje. To lze dokázat na mnoha 
příkladech, chybí ochranné prostředky, plicní 
ventilátory, léčiva atd. Potřeby každé země jsou 
nyní důležitější než evropská solidarita. Za tímto 
účelem se musí vytvořit strategie, jak toho 
dosáhnout. Hlavní nástroje jsou podpora       
investic v zemědělství a potravinářství a regulace 
prodeje v obchodních řetězcích. Je nutné přijmout 
návrh novely zákona, kterým se mění zákon           
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích, kde navrhujeme do § 9b odst. 4) 

zapracovat povinnost prodejce umístit na trh 
minimální objem 55 % českých potravin z domácích 
surovin v roce 2021. Tento podíl následně 
každoročně zvyšovat o 5 procentuálních bodů až do 
roku 2027. 

Návrh dalších opatření: 
• Formou kofinancování navýšit rozpočet opatření 

PRV na podporu investic. Je jasné, že nebude 
možné pokrýt veškeré investice v zemědělství. 
Doporučujeme se prioritně věnovat opatřením 
pro komodity, kde je nejnižší soběstačnost a kde 
hrozí nedostatek těchto potravin v ČR. Například 

odvětví chovu prasat, výkrmu drůbeže, produkce 
vajec, ovoce, zeleniny a brambor. Na toto 
opaření předpokládáme navýšení o 3 mld. Kč. 

• Dále by mělo PRV podpořit investice u menších 
zemědělců. 

• Na ostatní investice by se měla navýšit alokace 
na podporu úvěrů (dotace úroků) přes PGRLF, 
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kde je třeba upravit některé podmínky, například 
maximální úvěr na IČ 50 mil. Kč. Celkový 
předpoklad navýšení o 1,5 mld. Kč. 

• Podporu úroků ještě doplnit daňovou úlevou, 
když bude podnik investovat, jako to mají země 
z EU 15. 

• Investice pro potravináře zajistit zvýšením 

alokace o 400 mil. Kč v dotačním titulu č. 13        
v národních dotací. 

• Pro stabilizaci sektoru mléka doporučujeme 
navýšit alokaci v rámci národních dotací             
v opatření Q-CZ. Zvýšit platbu na jeden litr          
a v rámci krize zavést paušál a tím snížit 
administrativní náklady. Tím dojde k podpoře 
českých mlékáren, které nyní dodávají mléčné 

výrobky do obchodů a dlouhodobě budou schopni 
platit lepší cenu chovatelů a tím více mléka 
zůstane v ČR a zvýší se naše bezpečnost. 
Celkové navýšení v objemu 1,3 mld. Kč. 

• Zapracovat do zákona č. 586/1992 Sb. o daních 
z příjmů ve znění pozdějších předpisů do § 19 
odst. (1) osvobození od daní příjmy z provozních 

dotací od Státního zemědělského intervenčního 
fondu. 

• V rámci EU velmi důrazně bojovat proti 
nesmyslným zeleným opatřením, které by 
výrazným způsobem snížili výrobu potravin           
v Evropě a snížili i konkurenceschopnost 
evropských zemědělců. 

Pramen: AK ČR, 25.3.2020 

 
Jarní mrazy tuzemským zelinářům zatím velké škody nezpůsobily 

Mrazivé počasí zatím tuzemským pěstitelům 
zeleniny nezpůsobilo velké škody. Kvůli výraznému 
ochlazení by ale mohly být opožděny první jarní 
dodávky zeleniny na pulty obchodů. ČTK to dnes 
řekl předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr 
Hanka. 

„Mrazy nám dělají problém, protože místy teploty 
klesly na pět až šest stupňů pod nulou, což už je 
docela extrém,“ uvedl Hanka. Většinu ploch se 

zeleninou chrání před nízkými teplotami speciální 
netkaná textilie, přesto některé výsadby tento týden 
silné mrazy poškodily. 

„Lze očekávat, že to bude mít nějaký dopad na 
zahájení sklizní a první zásobování tuzemskou 
zeleninou. Dopady ale nejsou až tak velké jako        
v ovocnářství,“ uvedl Hanka. 

Hanka odhadl, že první sklizeň zeleniny bude 
zřejmě opožděna o týden či deset dní. „Není to 
ovšem nic zásadního, počasí to ještě může dohnat. 

Zelináři to zatím za zvýšeného úsilí a nákladů 
zvládají. Netkaná textilie nám v tom hodně 
pomáhá,“ podotkl Hanka. 

Čeští farmáři zeleninu pěstují na celkové výměře 
zhruba 11 000 hektarů. Tuzemská produkce 
zeleniny pokrývá zhruba třetinu spotřeby ČR. Do 
Česka musí být ročně dovezeno zhruba 700 000 tun 
zeleniny. 

Tuzemští zelináři se po zavedení preventivních 

opatření kvůli šíření nákazy koronavirem začínají 
potýkat s nedostatkem brigádníků pro jarní práce. 
Značnou část brigádníků tvořili zahraniční 
pracovníci, kteří nyní do Česka kvůli bezpečnostním 
opatřením nemohou přijet. 

Zelináři se snaží výpadek nahradit s pomocí 
ministerstva práce a sociálních věcí a personálních 
agentur. Rozloha polí se zeleninou by se ale letos 
kvůli nedostatku pracovníků neměla snížit, dodal 
Hanka. 

Pramen: ČTK, 3.4.2020 

 

Sázení raných brambor v Česku se kvůli mrazům zpozdilo o týden 

Sázení raných brambor v Česku nabralo kvůli 
mrazům asi týdenní zpoždění. Podle předpokladu 
předsedy Českého bramborářského svazu Josefa 
Králíčka by to na termín jejich sklizně nemělo mít 
vliv, důležitější bude vývoj počasí v dalších týdnech. 
Obchody teď většinou prodávají dovážené 

brambory, protože domácí z loňské produkce jsou 
vyprodány. To se touto dobou ale opakuje 
pravidelně, řekl ČTK Králíček. 

„Musíme mít na paměti, že jsme soběstační ze 
70 procent,“ řekl předseda svazu k domácí produkci 
brambor. Sběr raných brambor pěstovaných hlavně 
v Polabí a na jižní Moravě se zpravidla ve větší míře 
rozbíhá první týden v červnu. Na Vysočině, kde se 

pěstuje nejvíc brambor v ČR, sázejí zemědělci 
později sklízené odrůdy, mají proto ještě čas. 

Konzumních brambor se do Česka podle Králíčka 
ročně dováží okolo 150 000 tun, přibližně dvě 
třetiny z Německa. Nejvíc zahraničních brambor je 
na trhu v jarních měsících. Čeští pěstitelé nemají 

dost klimatizovaných skladů, brambory proto 
většinou prodají do konce roku nebo zkraje nového. 
Bramborářský svaz nemá informace o tom, že by 
teď dovoz brambor zásadně ztěžovala omezení na 
hranicích vyhlášená vládou kvůli šíření koronaviru. 

Vloni se v Česku sklidilo 622 600 tun brambor,     
v meziročním porovnání skoro o sedm procent víc, 
uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Jde o brambory 
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včetně sadby a hlíz určených na výrobu škrobu. 
Podle bramborářů to byla průměrná úroda, místně 
se lišila podle toho, jak kde pršelo. Rané brambory 
loni podle ČSÚ rostly na 1 078 hektarech polí, 

urodilo se jich 25 900 tun. Bramborářský svaz se 
chystá osázet své pokusné plochy v Polabí ranými 
bramborami koncem tohoto týdne. 

Pramen: ČTK, 2.4.2020 

 

Zeleniny a ovoce bude v Evropě méně, může zdražit, varují pěstitelé 

Zásobování ovocem a zeleninou je plynulé. 
Zástupci pěstitelů však tvrdí, že zásoby v Evropě se 
tenčí a může se stát, že v obchodech zdraží. 
Vyloučit se nedají ani výpadky. Třeba někteří 
pěstitelé zeleniny v regionu Lombardie už omezili 
produkci a celá Evropa bojuje o sezónní levnou 
pracovní sílu. 

Ovoce a zelenina jsou dotacemi štědřeji 
podporované zemědělské komodity. U obou se 
soběstačnost pohybuje kolem 30 procent a Česká 

republika je tak závislá na importech. Kromě Polska 
především na Itálii a Španělsku, tedy dvou zemích, 
nejvíce v Evropě sužovaných pandemií koronaviru. 

Nabízí se proto logicky otázka, zda může 
docházet k výpadkům zásobování ovocem              
a zeleninou. Obavy o dodávky se už v médiích 
objevily. Zástupci zelinářů a ovocnářů redakci 
iDNES.cz popsali, že zásobování je do současné 
chvíle bezproblémové, možné potíže ovšem 
připouštějí z několika důvodů. 

„Reálně může nastat, že v nadcházejících 

měsících bude ovoce na trhu nedostatek. Je otázka, 
jak bude Evropa fungovat. Dá se čekat, že Španělé 
a Italové budou přednostně zásobovat vlastní 
obyvatele. Prioritu budou mít bohatší trhy jako je 
Německo, ale do střední a východní Evropy už 
kamiony nemusejí dojet,“ řekl předseda Ovocnářská 
unie České republiky Martin Ludvík. 

Z Itálie se dovážejí zejména jablka, meruňky, 
broskve a hrušky. Ze Španělska jsou to broskve, 
jahody a drobné plody jako maliny a borůvky. 

Zároveň podotkl, že zatím žádné 
protekcionistické pokusy v tomto duchu 

nezaznamenal. Ve světě už se objevily u jiných 
komodit. Vietnam, který je třetím největším 
vývozcem rýže na světě, dočasně zastavil její 
export. Rusko a některé další země jako Kazachstán 
a Srbsko, omezily vývozy obilí. Prioritou je 
zásobovat vlastní obyvatele 

Hlavní problém je nedostatek lidí 
Výpadků v zásobování se neobává Potravinářská 

komora ČR. „Jsme sice opravdu v řadě oblastí závislí 
v různé míře na dovozu, ale stejně jako my se 
budeme snažit dovážet, budou se produkční země 
snažit vyvážet,“ uvažuje Miroslav Koberna, ředitel 

pro strategii. K výpadkům by podle něj mohlo 
docházet v okamžiku, kdy by karantény                   
v jednotlivých zemích trvaly delší dobu. 

Z Itálie se do ČR dováží nejen řada čerstvých, 
ale také trvanlivých potravin. Například těstoviny, 
ale v 80 procentech i rýže. 

Ovocnáře ale momentálně víc trápí silné jarní 
mrazy, které zničily většinu úrody meruněk. Podle 
Ludvíka jich zbude deset, možná dvacet procent. 
Dopad na ostatní druhy ovoce ještě není zřejmý. 

Riziko pro budoucí zásobování představuje 
výpadek pracovníků na farmách v celé Evropě. 
Jižanské státy využívají pro sezónní práce nejen 

Afričany, ale třeba také Ukrajince, Bulhary či 
Rumuny. 

Ti jsou momentálně zapotřebí zejména                
u pěstitelů zeleniny pro zakládání porostů a údržbu. 
Jejich nedostatku se obávají i čeští farmáři. „U nás 
někteří pracovníci ze zahraničí avizují, že chtějí 
odjet domů na Velikonoce za blízkými. Hrozí, že 
někteří tam zůstanou, a to je pro nás noční můra,“ 
říká předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr 
Hanka. Nedostatek je i v zahraničí. Někteří pěstitelé 
v Itálii a Španělsku už omezují pěstební plochy, 

protože nevěří, že práce zvládnou. Dá se proto 
očekávat nižší nabídka. Otázka je, jak se to projeví 
v cenách,“ řekl zástupce zelinářů. 

„Hraje se o čas. Nedostatek pracovní síly je          
v celé Evropě a všechny státy začaly bojovat            
o pracovní sílu z východní Evropy. Pokud to 
zaspíme, může se stát, že budeme mít obrovský 
problém,“ míní Hanka. Podle něj by pomohlo, kdyby 
stát uvolnil vízovou politiku a umožnil vykonávat 
větší objem práce na dohodu o provedení práce. Ta 
je nyní zastropována 10 tisíci korunami hrubého 
měsíčně a tři sta hodinami ročně. Jiné země v čele      

s Německem už podmínky narychlo uvolnily. 

Zelenina zdraží 
Současná situace navíc zřejmě podle Hanky 

povede k výraznějšímu růstu cen zeleniny včetně 
cibule, brambor a kořenové zeleniny. „S tím, jak se 
vyprazdňují sklady, se zvedá cena zeleniny. 
Zákazníci budou muset vydržet, až do začátku nové 
sklizně budou ceny poměrně vysoké,“ shrnul. 

Pandemie koronaviru však přes všechna negativa 
může mít na české zemědělství do budoucna 
pozitivní dopad, protože se naplno ukazuje, že 
zemědělství a potravinářský sektor mají strategický 

význam. Tomu neodpovídá realita. Soběstačnost je 
nízká také u produkce vepřového a kuřecího masa, 
ovsa a dalších komodit. Právě na zvýšení 
soběstačnosti ministerstvo zemědělství minulý týden 
narychlo slíbilo uvolnit 4,3 miliardy korun, učených 
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na investice malých a středních podniků. Cílem je 
snížit závislost na dovozech. To může v budoucnu 
pokračovat. 

„Zvýšení soběstačnosti je opravdu zásadní 
otázkou a nyní vidíme, jak snadno mohou být 

dodávky potravin ohroženy. Regionální produkce 
jistě pro mnoho politiků přestane být jenom prázdné 
heslo,“ věří Koberna z Potravinářské komory. 

Pramen: iDNES.cz, 1.4.2020 
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