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tel.: 222 871 871, fax: 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz 

 

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY 
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Komoditní zpravodajství 
 

Ceny zemědělských výrobců 
V 17. týdnu 2021 se zvýšila průměrná cena 

zemědělských výrobců (CZV) celeru o 0,10 Kč/kg 

(tj. o 0,8 %) na 12,70 Kč/g. Vzrostla také průměrná 

CZV suché žluté cibule, a to o 0,60 Kč/kg na      

8,70 Kč/kg, tj. o 7,4 %. Oproti 15. týdnu stoupla 

průměrná CZV mrkve a karotky o 0,70 Kč/kg        

(tj. o 6,4 %) na 11,70 Kč/kg. 

Podle exkluzivního šetření TISČR se průměrná 

CZV konzumních brambor v 17. týdnu 2021 zvýšila 

0,06 Kč/kg na 5,48 Kč/kg. Průměrné CZV se 

pohybovaly od 2,- do 8,- Kč/kg (25 kg pytle, 

neprané i volně). Nejčastějšími odrůdami byly 

Belana, Gala a Antonia. 

Velkoobchodní ceny 

V 17. týdnu tohoto roku se snížila průměrná 

velkoobchodní cena (VC) importované brokolice 

(500 g), a to o 7,90 Kč/ks (tj. o 22,3 %) na     

27,60 Kč/ks. Snížila se také průměrná VC svazkové 

cibulky o 3,60 Kč/sv. na 19,40 Kč/sv., tj. o 15,8 %. 

Naopak průměrná VC cibule šalotky z dovozu 

stoupla o 7,70 Kč/kg (tj. o 15,8 %) 56,30 Kč/kg. 

Dále se snížila průměrná VC dovozových vodních 

melounů, a to o 12,80 Kč/kg (tj. o 25,1 %) na 

38,10 Kč/kg. Oproti 15. týdnu poklesla průměrná VC 

bílé papriky z dovozu o 16,20 Kč/kg (tj. o 20,4 %) 

na 63,10 Kč/kg. Ke snížení průměrné VC došlo          

u importovaných rajčat, a to o 4,80 Kč/kg na     

30,70 Kč/kg, tj. o 13,4 %. V případě keříkových 

rajčat z dovozu průměrná VC klesla o 17,- Kč/kg (tj. 

o 30,1 %) na 39,30 Kč/kg. Dále oslabila průměrná 

VC cherry rajčat (250 g) z dovozu, a to o 6,90 Kč/ks 

(tj. o 24,0 %) na 22,10 Kč/ks. Ve sledovaném týdnu 

se zvýšila průměrná VC dovozového barevného 

salátu o 2,60 Kč/ks (tj. o 12,8 %) na 22,70 Kč/ks.        

Naproti tomu poklesla průměrná VC hlávkového 

salátu z dovozu, a to o 2,80 Kč/ks na 16,80 Kč/ks, 

tj. o 14,1 %. 

Meziročně vzrostla průměrná VC póru z dovozu 

(+ 134,0 %), importované petržele (+ 83,6 %), 

chřestu (500 g) z dovozu (+ 81,3 %) a dovozového 

pekingského zelí (+ 61,9 %). Naproti tomu klesla 

průměrná VC zázvoru (- 47,9 %), importovaných 

keříkových rajčat (- 37,2 %), brokolice (500 g)       

z dovozu (- 35,2 %) a petrželové kadeřavé natě 

z dovozu (- 30,3 %). 

Průměrná VC konzumních brambor vzrostla 

oproti 15. týdnu 2021 o 0,63 Kč/kg na 7,69 Kč/kg. 

Obchodníci prodávali konzumní brambory v cenách 

od 3,70 do 13,90 Kč/kg (25 kg pytle, neprané           

i volně) s nejčastějším zastoupením odrůd Dali, 

Antonia a Gala. 

TISČR SZIF 
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Ceny zemědělských výrobců 
 

Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů zeleniny I. jakostní třídy 

Datum zjištění ceny: 17. týden 2021                                                 Kč/MJ 

Druh zeleniny MJ Ceny zemědělských výrobců 
Změna průměrné CZV 

proti 15. týdnu 

min. max. průměr v Kč v % 

Celer kg 11,00 14,00 12,70 + 0,10 + 0,8 

Cibule žlutá suchá kg 7,00 10,00 8,70 + 0,60 + 7,4 

Cibulka lahůdková sv.   *   

Červená řepa kg   *   

Mrkev a karotka kg 11,00 12,00 11,70 + 0,70 + 6,4 

Pažitka kel.   *   

Petržel kg   *   

Rajčata malá skleníková kg   *   

Ředkvičky sv.   *   

Zelí kysané balené kg 14,00 22,00 19,00 0,00 0,0 

kysané volné kg 17,00 19,60 18,20 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 

 

Ceny zemědělských výrobců konzumních brambor 

Datum zjištění ceny: 17. týden 2021                                                                 Kč/kg 

Odrůda 
Varný 

typ 

Ceny zemědělských výrobců 
Změna průměrné CZV 

proti 15. týdnu 

min. max. průměr v Kč v % 

Adéla B 5,00 8,00 6,45 - 0,03 - 0,52 

Antonia A 3,90 6,90 5,39 - 0,06 - 1,16 

Ballerina AB 4,50 6,50 5,27 0,00 0,00 

Belana BA-B 5,10 7,00 6,22 - 0,02 - 0,37 

Bernina A 5,00 6,80 6,05 + 0,20 + 3,31 

Dali BA 2,00 6,70 5,33 + 0,04 + 0,70 

Esmee AB 2,50 6,00 4,33 + 0,17 + 3,85 

Gala B 2,50 6,80 5,21 + 0,14 + 2,62 

Krone B 2,50 5,60 3,63 + 0,10 + 2,75 

Marabel BA-B 3,90 5,60 4,90 - 0,73 - 14,80 

Marena AB 4,50 6,90 5,93 + 0,19 + 3,26 

Milva AB 4,00 7,20 5,77 + 0,08 + 1,40 

Princes AB 2,40 6,50 4,14 + 0,22 + 5,31 

Red Anna BA-B 2,20 7,90 5,48 + 0,04 + 0,73 

Secura B 4,50 6,20 5,23 - 0,15 - 2,87 

Ostatní B 2,00 8,00 5,43 + 0,05 + 0,98 

Loupané - PE/přepravka, vakuované 10,50 19,00 14,41  + 0,03  + 0,17 

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: 17. týden 2021                           Kč/MJ 

Druh zeleniny MJ 
z domácí produkce z dovozu 

min. max. průměr ±17./15. t. min. max. průměr ±17./15. t. 

Brokolice (500 g) ks   *  23,40 34,90 27,60 - 7,90 

Celer bez natě kg 15,90 16,90 16,40 . 9,00 19,90 14,90 - 0,20 

řapík ks   *  20,90 36,50 27,20 + 0,40 

Cibule světlá suchá kg 11,30 15,90 13,40 + 0,60 7,50 23,90 13,60 + 0,70 

červená kg   *  11,00 21,00 16,30 - 0,60 

svazková sv. 16,90 20,20 19,00 . 14,90 25,50 19,40 - 3,60 

šalotka kg   *  44,90 68,00 56,30 + 7,70 

Cukety kg   *  17,70 37,90 27,60 - 1,90 

Čekanka salátová kg   *  75,90 158,00 101,70 + 6,20 

Červená řepa kg   *  7,50 13,90 10,70 + 0,50 

Česnek kg   *  86,00 144,00 108,20 + 0,10 

Chřest (500 g) ks   *  80,10 158,00 115,70 . 

Kapusta hlávková kg   *  24,50 32,90 28,60 - 0,10 

Kedlubny ks   *  10,80 17,90 13,70 - 0,60 

Křen kg   *  99,40 103,90 100,80 + 0,50 

Květák ks   *  31,70 79,00 53,90 + 0,40 

Lilek kg   *  25,00 46,90 35,30 - 0,60 

Meloun cukrový kg   *  39,90 79,90 59,40 - 6,30 

vodní kg   *  24,90 53,90 38,10 - 12,80 

Mrkev a karotka kg   *  10,30 19,50 15,20 + 1,10 

Okurky hadovky kg   *  25,30 39,90 32,70 - 1,90 

salátové kg   *  21,00 31,00 26,00 - 1,50 

Paprika bílá kg   *  45,50 84,90 63,10 - 16,20 

červená  kg   *  38,00 89,90 77,70 - 7,00 

zelená kg   *  49,00 72,00 58,50 - 5,10 

oranžová kg   *  75,50 109,90 85,70 - 3,20 

žlutá kg   *  33,00 99,90 67,80 - 6,10 

Pažitka v kelímku ks. 15,80 41,00 27,50 + 1,40   *  

Petržel kg   *  31,00 48,90 40,40 + 4,20 

Petrželová nať kadeřavá kg   *  41,00 74,90 61,00 0,00 

Pór kg   *  44,50 89,90 60,60 + 5,50 

Rajčata kg   *  24,00 39,90 30,70 - 4,80 

keříková kg   *  28,50 69,00 39,30 - 17,00 

cherry (250 g) ks   *  13,00 47,90 22,10 - 6,90 

Ředkev bílá ks   *  11,40 29,90 22,50 + 0,20 

Ředkvičky sv. 10,90 12,90 11,90 . 10,90 15,90 13,30 - 1,30 

Salát barevný ks   *  19,90 26,90 22,70 + 2,60 

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 

INFORMACE O CENÁCH ZELEINY 
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Velkoobchodní ceny vybraných druhů zeleniny I. jakostní třídy 
Datum zjištění ceny: 17. týden 2021                         Kč/MJ 

Druh zeleniny MJ 
z domácí produkce z dovozu 

min. max. průměr ±17./15. t. min. max. průměr ±17./15. t. 

Salát hlávkový  ks   *  12,00 20,90 16,80 - 2,80 

ledový ks   *  20,50 37,90 26,90 - 0,10 

Zázvor kg   *  62,00 109,00 85,70 + 2,30 

Zelí bílé  kg   *  6,90 12,90 9,20 + 0,40 

červené kg   *  8,80 17,50 12,50 + 0,90 

kysané balené ks 12,60 25,80 17,50 - 0,50   *  

kysané volné kg 19,90 38,90 26,20 - 1,20   *  

pekingské kg   *  33,00 53,90 40,00 - 0,10 

Žampiony kg 50,70 99,90 67,40 - 0,10 52,70 56,90 54,20 - 0,10 

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: 17. týden 2021                                                                 Kč/kg 

Odrůda 
Varný 

typ 

Velkoobchodní ceny 
Změna průměrné VC 

proti 15. týdnu 

min. max. průměr v Kč v % 

Antonia A 4,90 11,90 7,68 + 0,30 + 3,90 

Belana AB-B 4,90 13,90 8,14 + 1,02 + 12,50 

Bernina A 3,70 13,90 6,74 + 0,21 + 3,16 

Dali BA 5,90 11,00 7,97 + 0,43 + 5,42 

Gala B 5,30 11,90 7,06 - 0,20 - 2,83 

Laura B-BC 4,70 9,90 7,09 + 0,39 + 5,56 

Marabel BA-B 4,90 9,00 6,51 + 0,06 + 0,92 

Milva AB 5,20 6,50 6,00 + 0,20 + 3,33 

Princes AB 6,60 7,50 7,08 + 0,10 + 1,41 

Ostatní B 3,70 13,90 7,35 + 0,28 + 3,87 

Nové B 12,30 21,20 17,90 + 1,33 + 7,45 

Loupané - PE/přepravka, vakuované 10,90 32,80 20,27  + 0,07  + 0,35 

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) 

2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/2020  

11. týden 2021 5,45 8,91 7,06 10,62 

13. týden 2021 5,27 9,01 7,51 10,60 

15. týden 2021 5,42 9,20 7,06 10,61 

17. týden 2021 5,48 9,02 7,69 10,49 

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. 

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 20,71 20,99 24,07 16,52 13,89 14,11 14,13 14,18 14,59 

2021 14,69 16,62 16,76 16,27         

2021/20 v % - 28,2 - 16,3 -23,0 -21,4         

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

 

Informace ze zahraničních trhů 

Ceny zeleniny na Slovensku 

Datum zjištění ceny: 14. týden 2021                                                        EUR/MJ 

Druh zeleniny MJ 
Nákupní ceny od producentů Odbytové ceny z velkoobchodu 

cenové rozpětí průměrná cena cenové rozpětí průměrná cena 

 Brambory  kg 0,10 – 0,24 0,18 0,29 – 0,55 0,38 

 Brokolice D ks - - 0,69 – 1,55 1,23 

 Cibule kg 0,17 – 0,31 0,25 0,40 – 0,55 0,47 

 Celer  kg 0,35 – 0,45 0,39 0,59 – 0,75 0,66 

 Cukety D kg - - 1,19 – 1,50 1,29 

Červená řepa  kg 0,23 – 0,28 0,25 - - 

 Česnek D kg - - 3,15 – 4,50 3,72 

 Kapusta hlávková D kg - - 0,65 – 1,39 1,07 

 Kedlubny D ks - - 0,49 – 0,65 0,56 

 Květák D ks - - 2,29 – 2,80 2,50 

 Lilek D kg - - 1,32 – 1,89 1,50 

 Mrkev  kg 0,25 – 0,37 0,33 - - 

 Okurky salátové D kg - - 0,99 – 1,87 1,53 

 Paprika červená D kg - - 2,20 – 5,59 3,84 

 Petržel  kg 0,75 – 1,15 0,95 - - 

 Pór D kg - - 0,75 – 2,54 2,08 

 Rajčata D kg - - 1,48 – 2,90 1,82 

 Ředkvičky  sv. - - 0,50 – 0,65 0,57 

 Salát hlávkový D ks - - 0,59 – 1,23 0,79 

 Zelí bílé D kg - - 0,27 – 0,68 0,49 

       červené D kg - - 0,37 – 0,59 0,50 

 Žampiony kg - - 1,79 – 2,16 1,98 

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 O CENÁCH ZELENINY, INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 

INFORMACE O CENÁCH ZELEINY 



 
 

 

 

 

 

 

Zpráva o trhu zeleniny 29.4.2021  

   

9 

 

 
16. – 17. týden 2021  
 

 

 

 

 

 

 
 

6 

Velkoobchodní ceny zeleniny ve vybraných trzích SRN 

Datum zjištění ceny: 16. týden 2021                                  EUR/100 kg 

Druh zeleniny 
Země 

původu 
Frankfurt Hamburk Kolín Mnichov Berlín 

Brambory Německo 30 - 44 24 - 36 28 - 48 24 - 56 32 - 48 

Brambory rané Itálie 100 - 120 80 - 96 -   80 - 100   88 - 168 

Cibule Německo 44 42 54 - 50 

Cukety  Španělsko 87 88 118 88 96 

Chřest bílý Německo 981 716 929 947 790 

Květák (100 ks) Itálie 204 234 212 175 219 

Lilek Nizozemsko 117 117 165 140 153 

Mrkev Německo 77 72 77 67 110 

Okurky salátové (500-600 g) Nizozemsko 100 80 86 - 116 

Paprika červená Španělsko 274 244 - 195 242 

Pór Belgie 196 185 181 176 218 

Rajčata Nizozemsko 120 139 133 - 119 

Salát ledový (100 ks) Španělsko 86 87 110 82 79 

Pramen: fruchtportal.de 

 

Producentské ceny vybraných druhů zeleniny v Itálii 
              EUR/kg 

Druh zeleniny 15. týden 2021 16. týden 2021 
16.t./15.t. 

2021 (%) 

16.t.2021/ 

16.t. 2020 (%) 

Brambory 0,37 0,37 - 1,1 - 18,5 

Brambory rané 0,48 0,48 0,0 - 25,5 

Brokolice 0,45 0,55 + 22,2 0,0 

Celer 0,49 0,49 0,0 0,0 

Cibule 0,33 0,35 + 7,3 - 9,8 

Cukety ze skleníku 0,82 0,75 - 8,2 + 52,5 

Chřest 3,60 3,59 - 0,2 + 24,9 

Kapusta hlávková 0,48 0,48 - 0,3 + 0,5 

Květák 0,60 0,63 + 5,1 - 25,4 

Lilek ze skleníku 0,40 0,45 + 12,5 - 18,2 

Mrkev 0,45 0,45 0,0 - 12,2 

Okurky salátové ze skleníku 0,40 0,75 + 87,5 + 114,3 

Papriky ze skleníku 1,03 1,10 + 7,3 - 13,7 

Rajčata ze skleníku 0,94 0,85 - 9,3 - 20,0 

Ředkvičky 1,42 1,42 0,0 + 54,5 

Salát hlávkový 0,72 0,73 + 1,8 - 1,5 

Pramen: ISMEA, Servizi per il Mercato Agricolo Alimentace 

 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 

INFORMACE O CENÁCH ZELEINY 
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Velkoobchodní ceny domácí zeleniny na vybraných trzích v Polsku 

Datum zjištění ceny: 16.4. - 22.4.2021                                         PLN/MJ 

Druh zeleniny MJ 

Bronisze Lublin Lódź Poznań Sandomierz 

22.4.2021 16.4.2021 19.4.2021 20.4.2021 20.4.2021 

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

Domácí produkce: 

Brambory  kg 0,47 0,67 0,67 0,80 0,43 0,80 0,53 0,67 0,40 0,45 

Celer kg 1,40 1,70 2,00 2,00 2,00 2,60 2,00 2,40 1,60 1,80 

Cibule kg 0,90 1,25 1,70 1,75 0,50 0,90 1,20 2,00 0,80 0,90 

Červená řepa kg 0,90 1,25 1,50 1,75 0,50 0,90 1,00 1,20 0,60 0,70 

Mrkev  kg 1,30 1,50 1,50 1,80 1,00 1,80 1,40 1,60 0,70 0,80 

Petržel kg 4,00 5,60 4,80 5,00 3,40 4,60 3,40 4,00 2,80 3,00 

Rajčata kg 6,00 7,50 5,80 8,30 6,67 9,17 8,00 8,33 8,00 9,00 

Ředkvičky sv. 1,75 2,50 1,50 2,20 2,50 3,00 1,70 2,00 2,00 2,00 

Salát hlávkový ks 1,85 3,75 2,50 2,90 2,40 3,00 2,67 2,92 2,00 2,00 

Zelí bílé kg 0,90 1,25 1,50 1,75 0,50 0,90 1,00 1,20 0,80 0,88 

Žampiony kg 6,50 8,00 6,67 6,67 7,00 9,50 6,50 7,50 6,50 7,00 

Dovoz: 

Květák ks 7,00 10,00 9,00 10,00 10,00 12,00 6,88 7,50 5,00 5,80 

Paprika červená kg 12,00 15,00 13,00 15,00 22,00 28,00 14,00 15,00 11,00 11,00 

Poznámka: - = údaj není k dispozici  
Pramen: Rynek owoców i warzyw świeżych 

 

Producentské ceny vybraných druhů zeleniny ve Španělsku 
          EUR/100 kg 

Druh zeleniny 15. týden 2021 16. týden 2021 
16. t./15. t.  

2021 (€) 

16. t./15. t.  

2021 (%) 

Brambory 36,58 40,26 + 3,68 + 10,05 

Brokolice 39,97 39,06 - 0,90 - 2,26 

Cibule 27,66 28,03 + 0,37 + 1,35 

Cukety 13,94 15,31 + 1,37 + 9,81 

Fazolky zelené 116,79 123,13 + 6,34 + 5,43 

Květák 52,64 53,74 + 1,09 + 2,08 

Lilek 22,05 33,03 + 10,97 + 49,76 

Mrkev 27,25 25,92 - 1,33 - 4,89 

Okurky salátové 25,42 39,73 + 14,31 + 56,29 

Papriky 115,66 86,76 - 28,90 - 24,99 

Pórek 70,27 73,22 + 2,95 + 4,19 

Rajčata 81,25 92,21 + 10,97 + 13,50 

Salát římský (100 ks) 21,76 22,65 + 0,89 + 4,11 

Špenát 99,02 101,08 + 2,07 + 2,09 

Pramen: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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Obchodní ceny zeleniny v Maďarsku 

Datum zjištění ceny: 16. týden 2021                                                                                                                                HUF/kg 

Druh MJ 
Velkoobchod 

Budapest Debrecen Szeged 

Domácí produkce: 

Brambory  kg 120 90 88 

Brambory rané kg 800 - 850 

Celer ks 245 200 260 

Cibule svazková sv. 180 150 150 

Červená řepa kg 180 180 140 

Česnek kg - 1 200 1 500 

Kapusta hlávková kg 270 280 320 

Mrkev kg 200 170 160 

Okurky salátové kg 450 450 780 

Papriky kg 749 800 950 

Petržel kg 600 600 540 

Rajčata kg 573 580 560 

Ředkvičky sv. 178 180 150 

Salát hlávkový ks 200 180 150 

Zelí bílé kg 140 150 160 

Dovoz: 

Květák kg 480 450 480 

Poznámka: Producentské ceny maďarského zeleniny na velkoobchodních trzích, - = údaj není k dispozici. 
Pramen: AKII, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet 

 

 

Velkoobchodní ceny vybraných druhů zeleniny ve Francii 
                EUR/kg 

Druh zeleniny Země původu 15. týden 2021 16. týden 2021 
16.t./15.t. 

2021 (%) 

16.t. 2021/ 

16.t. 2020 (%) 

Brambory Francie 0,34 0,34 0,0 - 19,0 

Cukety Španělsko 0,70 0,70 0,0 - 61,1 

Česnek Španělsko 3,80 3,80 0,0 + 26,7 

Chřest Francie 6,50 6,60 + 1,5 - 20,0 

Květák (ks) Francie 2,28 2,48 + 8,8 + 57,0 

Lilek Španělsko 0,84 0,90 + 7,1 - 33,3 

Mrkev Francie 0,70 0,70 0,0 + 16,7 

Okurky 500-600 g Francie 0,54 0,59 + 9,4 - 21,3 

Pór Francie 2,48 2,26 - 8,9 + 137,9 

Rajčata keříková Francie 2,16 1,57 - 27,3 - 59,7 

Salát hlávkový (ks) Francie 0,83 0,83 0,0 + 11,4 

Pramen: RNM/FranceAgriMer, Rungis 
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Řetězce a vysoká DPH šponují ceny zeleniny v obchodech, tvrdí zelináři 

Pěstitelé zeleniny prodávají své zboží obchodním 

řetězcům za zhruba poloviční cenu, než jakou zaplatí 

spotřebitelé v obchodech. Na pondělní tiskové 

konferenci to řekl předseda Zelinářské unie Čech      

a Moravy Petr Hanka. Na vině je podle něj kromě 

marží řetězců i vysoká daň z přidané hodnoty.  

DPH je v Česku 15 procent, v jiných evropských 

státech je ale podle Hanky nižší.  Zelenina se            

v Česku pěstuje na více než 11 tisíci hektarech, 

podobně jako loni. Mezi nejoblíbenější druhy patří 

kromě celoročně pěstovaných skleníkových rajčat     

a okurek jarní zelenina. Počasí podle Hanky letos 

zpozdí sklizně zhruba o deset dní. Dodal, že zelináři 

nemají dostatečné skladovací kapacity, chybí jim 

zhruba na 100 tisíc tun zeleniny. 

Studené počasí, které letos na jaře převládalo, 

mohlo také některé druhy ovoce a zeleniny 

poškodit, například meruňky. Na druhou stranu kvůli 

studené zimě a chladnému jaru má vegetace 

zpoždění a třeba ovocné stromy jsou většinou ve 

fázi, kdy jsou schopné mráz přečkat. 

„Naštěstí expozice mrazu nebyla tak dlouhá - od 

tří do pěti hodin. Určitý dopad by to mohlo být do 

produkce zejména meruněk, které jsou v plném 

květu,“ řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin 

Ludvík.  

Studené počasí mohlo ovlivnit také 

produkci třešní či hrušek, ale je třeba zatím počkat 

na vyhodnocení. Velkou výhodou je ale to, že byla 

letos chladná zima a jaro. „Vegetace je zpožděná      

u peckovin zhruba o tři týdny, u jádrovin o dva 

týdny, takže jsme ve fázi, kdy jsou ovocné stromy 

schopny mráz přečkat,“ dodal.  

I zelenina bude mít zpožděné termíny 

sklizní. „Největší zpoždění predikujeme u raných 

brambor, kde by mohlo dojít k deseti až 

čtrnáctidennímu zpoždění, pokud se počasí umoudří 

a teploty začnou odpovídat normálu,“ řekl Petr 

Hanka.  

Doplnil, že je většina porostů zeleniny krytá 

netkanou textilií, mrazy do třech stupňů pod nulou 

většinu zeleniny proto nepoškodí, tudíž nečekají 

škody. „Jedinou výjimkou může být celer, kde hrozí 

vykvetení,“ dodal. Většina pěstitelů bude podle něj 

letos zakládat porosty na podobné výměře jako loni, 

oproti loňsku očekávají mírný nárůst. 

Zelenina z dovozu 

V současné době je ve skladech zhruba 13 tisíc 

tun jablek, které dodají ovocnáři na tuzemský trh      

v horizontu příštích dvou až tří měsíců. Do nové 

sklizně bude český trh poptávat zhruba 30 tisíc tun 

konzumních jablek, bude tedy nutné více než 

polovinu dovézt. 

Zásoby naskladněné české zeleniny se tenčí, už 

jen několik pěstitelů má na skladech českou 

kořenovou zeleninu a cibuli, většina zeleniny pochází 

z dovozu. Nabídku celoročně doplňuje domácí 

produkce skleníkových rajčat, kdy padesá hektarů 

produkčních ploch stačí pokrýt kolem 10 procent 

spotřeby. 

Letošní rok vyhlásila Organizace spojených 

národů Rokem ovoce a zeleniny. Zemědělský       

svaz ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR            

a Zelinářskou unií ČR připravili kampaň na podporu 

tuzemské zeleniny a ovoce. 

Půjde o pět druhů ovoce a pět druhů zeleniny, 

konkrétně o ředkvičky, rané brambory, kořenovou 

zeleninu, rajčata, listovou zeleninu, jahody, třešně, 

meruňky, švestky a jablka. V době sklizně těchto 

plodin budou k dispozici informace o významu 

těchto potravin. Cílem je zvýšit zájem o tuzemské 

ovoce a zeleninu a podpořit pěstitele v jejich 

podnikání. 

Právě kombinace špatného počasí a dovozu jsou 

podle řetězců důvodem, kvůli kterému je zelenina 

dražší.  „Veškeré ceny na volném trhu určuje 

nabídka a poptávka. Snažíme se ale zákazníkům 

nabízet produkty za ty nejlepší ceny,“ reaguje na 

vyjádření Hanky mluvčí Kauflandu Renata Maierl.  

Podle Kauflandu jsou totiž vyšší ceny některé 

zeleniny dány nižší nabídkou, kterou ovlivňuje třeba 

chladné počasí a opožděné lokální zboží, které je 

nutné nahradit zbožím z dovozu, což se promítne       

i do cen. 

Pramen: iDNES.cz, 26.4.2021 

 

Chladné počasí pole se zeleninou zatím nepoškodilo, úroda není ohrožena 

Nezvykle chladné jarní počasí porosty rané 

zeleniny na tuzemských polích zatím nepoškodilo     

a na úrodu by nemělo mít zásadní vliv. Nízké teploty 

ale mohou zpozdit sklizeň některých druhů zeleniny. 

ČTK to dnes řekl předseda Zelinářské unie Čech      

a Moravy Petr Hanka, podle kterého sklizeň první 

polní zeleniny čeští pěstitelé zahájili minulý týden     

a výpěstky už míří na pulty obchodů. 

„Většina nejranější zeleniny je kryta netkanou 

textilií a tam nám mrazy do minus tří stupňů 

problémy moc nedělají, pouze zpozdí vegetaci. 

Jediná plodina, která je nyní trošku ohrožena, jsou 

nejranější výsadby celeru, ale těch není moc," uvedl 

Hanka. U některých druhů zeleniny pěstitelé už kvůli 

chladnému začátku jara hlásí desetidenní zpoždění, 

v případě raných brambor činí prodleva 14 dní.        

U brambor lze ale zpoždění vegetace při příznivém 

vývoji počasí ještě dohnat, podotkl Hanka. 

Zelináři minulý týden zahájili na polích sklizeň 

lahůdkové cibulky, pažitky, ředkviček a chřestu.      

Z krytých ploch sklízejí saláty. V dalších týdnech se 

podle Hanky budou přidávat další druhy, například 
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kedlubny, špenát či saláty. „Po skutečně dlouhé 

zimě můžeme našim zákazníkům konečně nabídnout 

čerstvě sklizenou českou zeleninu,“ řekl Hanka. 

Zelenina se v Česku pěstuje bezmála na 11 000 

hektarech. Mezi nejoblíbenější patří kromě celoročně 

pěstovaných skleníkových rajčat a okurek právě 

jarní druhy zeleniny. Tržní produkce zeleniny v ČR 

loni podle předběžných odhadů Českého 

statistického úřadu mírně klesla na 230 835 tun       

z 232 082 tun v roce 2019. Loňská sklizeň zeleniny 

v Česku podle Hanky patřila k průměrným až slabě 

podprůměrným. 

Z pohledu zemědělství je loňský rok sice 

označován za srážkově a teplotně příznivý, 

zelinářům ale podle Hanky přinesl významné rozdíly 

mezi jednotlivými lokalitami a také mezi druhy 

zeleniny. Zelenině neprospělo už suché jaro. 

„Chladnější průběh léta se srážkami zpomalil vývoj    

a růst zeleniny a zapříčinil silný infekční tlak 

houbových chorob. Deštivý podzim negativně 

ovlivnil i kvalitu skladované produkce, své udělali      

i hraboši přemnožení v porostech kořenové 

zeleniny,“ dodal Hanka. 

Kvůli preventivním opatřením souvisejícím          

s pandemií koronaviru měli letos tuzemští farmáři 

omezené možnosti prodávat vypěstovanou zeleninu 

do restaurací a na farmářské trhy, které začínají být 

postupně organizovány až nyní. Některé 

samosprávy pořadatelům poskytnou dotace. 

Například Olomoucký kraj letos podpoří pořádání 

farmářských trhů v regionu i regionální značky         

z produkce místních výrobců. Podle rozhodnutí 

krajských radních, které dnes projednalo krajské 

zastupitelstvo, půjde na oba dotační tituly 650 000 

korun. 

„Farmářské trhy jsou skvělým způsobem, jak 

propojit farmáře a jejich zákazníky. Důležitá je 

regionální produkce potravin, což mimo jiné souvisí   

i se zaměstnaností. Proto je pro Olomoucký kraj 

podpora farmářských trhů důležitá,“ komentoval 

dotace náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jan 

Šafařík (Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj). 

Pramen: ČTK, 27.4.2021 

 

Bramboráři vyrážejí do boje. Musí se zbavit zásob, zahájili proto výprodej 

Tři až čtyři koruny za kilo brambor 

vypěstovaných našimi zemědělci. Za takovou cenu 

jsou v těchto dnech k mání ve čtyřech velkoskladech 

v České republice. Na svých facebookových 

stránkách o tom informovala Česká agrární komora. 

„České zemědělství dostává na frak. 

V tuzemských skladech totiž aktuálně leží tisíce tun 

brambor a jablek. Čeští pěstitelé mají ohromný 

přebytek kvůli epidemickým opatřením, protože 

restaurace a školní jídelny nefungují tak jako 

v běžném provozu. Situaci nepomáhá ani brutální 

tlak obchodních řetězců na nízké ceny,“ uvádí 

Agrární komora České republiky. 

Bramboráři proto vyrážejí do boje a v dubnu 

zahájili výprodej ze dvora. „Ve čtyřech 

velkoskladech v Česku je možné nakoupit brambory 

za minimální cenu tři až čtyři koruny za kilogram. 

Do těchto velkoskladů brambory běžně vozí i menší 

producenti,“ dodali zástupci agrární komory. 

Kilogram za tři koruny  

Jeden z velkoskladů se nachází ve Fryčovicích    

na Frýdecko-Místecku, v Moravskoslezském kraji. 

„Prodáváme kilogram za tři koruny. Zaznamenali 

jsme zvýšený zájem,“ dozvěděli jsme se od 

pracovnice velkoskladu. Brambory jsou baleny 

v pětadvacetikilogramových pytlech, což je 

minimální množství odběru. 

„Sklady nejsou jediným místem, kde lze koupit 

brambory za nízkou cenu. Za nákladovou cenu se 

budou prodávat i v síti prodejen  Rynek,“ dodali 

představitelé agrární komory.  

Pramen: Denik.cz, 26.4.2021 

 

Zvýšená opatření proti šíření viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete trvají  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

(ÚKZÚZ) již od konce roku 2019 průběžně informuje 

o výskytu a realizovaných opatřeních EU proti 

zavlečení viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete 

(ToBRFV) na našem území. Doposud otestoval na    

1 700 vzorků osiv a sadby rajčat a paprik,               

a v případě potvrzených výskytů nařizuje 

mimořádná rostlinolékařská opatření proti šíření 

tohoto nebezpečného viru. 

Virus hnědé vrásčitosti plodů rajčete (Tomato 

Brown Rugose Fruit Virus = ToBRFV) napadá rajče   

a papriku a způsobuje snížení výnosu a kvality 

plodů. Šíří se hlavně osivem a sadbou, ve sklenících 

velmi snadno mechanicky, závlahovou vodou 

(hydroponie) a opylovači. Rizikem je zejména 

roubovaná sadba. 

Od konce roku 2019 ÚKZÚZ nepřetržitě testuje 

zásilky osiv rajčete a papriky dovážené ze třetích 

zemí a veškeré partie osiv ve skladech českých 

dodavatelů osiv. Rovněž provádí průzkum výskytu 

viru v zelinářských provozech. 

Celkem již bylo otestováno na 1 700 vzorků, 

virus byl dosud potvrzen ve 26-ti partiích osiv 

původem ze zahraničí, a to ve 12-ti partiích rajčete 

(původ Čína, Indie) a  14-ti partiích papriky (původ 

Čína, Tchaj-wan). 
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Ve dvou případech byl potvrzen v porostech 

rajčete k produkci plodů a dále ve dvou 

semenářských porostech papriky. 

Pozitivně testované osivo a sadba z nich vzešlá 

jsou likvidovány.  Hrozí-li riziko mechanického 

přenosu viru, jsou likvidovány i porosty 

hostitelských rostlin pěstované v sousedství. Ostatní 

porosty v místě pěstování sadby z infikovaného 

osiva jsou rovněž sledovány a testovány na 

přítomnost viru. 

Při výskytu viru v produkčních porostech      

rajčat a paprik nařizuje ÚKZÚZ mimořádná 

rostlinolékařská opatření k likvidaci ohnisek výskytu 

a k zamezení dalšího šíření viru v místech pěstování. 

Součástí těchto  opatření je nejen samotná 

likvidace napadených porostů určených k produkci 

plodů, ale i nařízení dezinfekce skleníku, použitého 

nářadí či omezení pohybu osob a další. ÚKZÚZ 

provádí kontroly realizace nařízených opatření. 

V současnosti šetří ÚKZÚZ situaci u odběratelů 

napadených partií osiv. 

Podmínkou dovozu osiv a sadby rajčete a paprik 

ze třetích zemí, a jejich uvádění na trh v EU (získání 

rostlinolékařského pasu), je negativní výsledek 

testování. 

Dovážené osivo a sadbu rajčete a papriky bude 

ÚKZÚZ i nadále kontrolovat a testovat na 

přítomnost viru. 

V rámci Evropské unie se virus vyskytuje            

v různém rozsahu také v Belgii, Francii, Itálii, Kypru, 

Nizozemí, Německu, Polsku, Řecku, Španělsku a mj. 

i Velké Británii. 

„Vzhledem k tomu, že je ToBRFV závažným 

škodlivým organismem, který byl na území EU 

potvrzen a významně ohrožuje produkci rajčat          

a paprik, žádáme pěstitele této plodové zeleniny      

o maximální dodržování preventivních 

fytosanitárních opatření proti zavlečení viru do míst 

produkce,“ uvedl ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka. 

Podrobné informace včetně preventivních 

opatření a kontaktu jsou k dispozici na webu 

ÚKZÚZ. 
Pramen: MZe ČR, 23.4.2021 

 

V Hostíně u Vojkovic začala sklizeň chřestu, letos bude průměrná 

V Hostíně u Vojkovic na Mělnicku dnes za účasti 

ministra zemědělství Miroslava Tomana oficiálně 

začala sklizeň chřestu, letos bude průměrná. Prodej 

pro veřejnost začne koncem týdne. Sezona začala 

oproti minulému roku později, důvodem je nejen 

počasí, ale i problém s odbytem, řekl novinářům 

jednatel společnosti Český chřest Jiří Šafář.  

Loni sklizeň začínala v prvních dubnových dnech. 

Kdyby v podobném termínu začala i letos, nebylo by 

chřest kde a komu prodávat, protože se nekonaly 

farmářské trhy a lidé nemohli cestovat mezi okresy, 

aby si chřest koupili přímo v Hostíně. „Místo dvou 

měsíců budeme mít na prodej měsíc a půl,“ uvedl 

Šafář k aktuální sezoně. Původně ji očekával 

rekordní, ale nyní podle odhadů spíše průměrnou se 

sklizní do 300 tun chřestu. 

Zásadní problém jsou zavřené či jen částečně 

fungující restaurace. „Odhaduji, že to bude dvacet 

třicet procent odběru chřestu,“ srovnal jednatel 

objem prodeje chřestu restauracím s minulým 

rokem. Doufá, že český chřest budou nabízet 

všechny české supermarkety. 

Podle ministra zemědělství by státní instituce 

jako školy, nemocnice či úřady mohly lokální trh 

nyní více podpořit, umožní jim to minulý týden 

sněmovnou schválená novela zákona o potravinách, 

která dovoluje upřednostnit v tendru tuzemské 

potraviny. 

Toman dnes také apeloval na obchodní řetězce, 

aby upřednostňovaly sezonní tuzemskou zeleninu       

a ovoce, ale ani podle ministra to neznamená, že by 

zákazník neměl mít na výběr i zahraniční produkty. 

Pramen: Zemedelec.cz, 19.4.2021 

 

Z potravin v obchodech od začátku roku nejvíce zdražily papriky 

Z potravin v obchodech letos od začátku roku 

nejvíce zdražily papriky, dále mrkev a česnek. Za 

kilogram paprik zákazníci v březnu zaplatili 

průměrně téměř 75 korun, zatímco v lednu necelých 

60 korun. Zlevnila naopak rajčata a brokolice,          

v poklesu pokračovaly i ceny vepřového. Cena 

kostky másla klesla letos ke 33 korunám, kde byla 

naposledy v červnu 2016. Vyplývá to z údajů, které 

poskytl Český statistický úřad.  

Růst cen paprik po zimě je podle dat ČSÚ 

tradiční. Maxima dosahuje obvykle v květnu,           

v posledních dvou letech to bylo přes 90 korun za 

kilogram, v květnu 2015 dokonce přes 100 korun. 

Jde o průměrné ceny, v obchodech se nyní třeba 

červené papriky prodávají i kolem 130 korun za 

kilogram. 

Kromě paprik platili lidé v obchodech více také za 

mrkev, která zdražila z lednových 20,57 Kč za 

kilogram na březnových 23,28 Kč/kg. Loni v březnu 

stála méně než 20 korun. Výrazně stoupá i cena 

česneku. Loni v březnu za něj spotřebitelé platili       

v průměru zhruba 130 korun za kilogram, letos           

v březnu už přes 172 korun. Jen od ledna do března 

česnek na kilogramu podražil o více než 13 korun. 

Výkyvy cen ovoce a zeleniny jsou podle ředitele 

pro programování a strategii Potravinářské komory 

AKTUALITY 

INFORMACE O CENÁCH ZELEINY 



 
 

 

 

 

 

 

Zpráva o trhu zeleniny 29.4.2021  

   

9 

 

 
16. – 17. týden 2021  
 

 

 

 

 

 

 
 

12 

Miroslava Koberny před novou sklizní obvyklé 

zejména u komodit, jejichž dlouhodobé skladování 

je obtížné. U vysokých cen paprik jsou důvodem 

problémy s dostupností. „Je hodně studené jaro, 

papriky nestačí dozrát, produkce z jarních sklizní 

například ve Španělsku, Itálii a možná i v severní 

Africe se opozdila,“ řekl. 

Pramen: Zemedelec.cz, 19.4.2021 
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