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ČLR – Základní údaje 
 

• Počet obyvatel: 14,1 mld 

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

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

• Největší světový exportér 

• Problémy s půdou: eroze, znečištění 

• Politika soběstačnosti u základních zem. Komodit (hl. zem. 
produkce: vepřové maso, rýže, zelenina) 

• Podíl zemědělství na HDP: 8,9% 

• 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: -2.088 mil. CZK 

• Export CZ: chmel, šťávy a výtažky z rostlin, pivo 
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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 

• Překážky dovozu (vet+fyto schválení) 



Exportní potenciál 
 

• Sílící kupní síla 

• Problémy s kvalitou potravin 

• Ochota připlatit si za kvalitu/původ  

• Přes zpomalení ekonomiky se očekává další růst 
spotřeby 

• Největší kupní síla bude nadále soustředěna na 
pobřeží 

• Perspektivní komodity: pivo+ingredience, maso  

 

 



Aktuální situace žádostí o 
schválení  

 

 

SCHVÁLENO 

 

• Mléko a mléčné výrobky (s výjimkou kojeneckého mléka) 

• Aquatic products (treska) 

• Krmiva pro zájmová zvířata (Pet Food) 

 

 



Aktuální situace žádostí o 
schválení  

 

V ŘÍZENÍ  

• Vepřové maso 

• Hovězí maso 

• Drůbeží maso 

• Hovězí sperma  

• Živí (sportovní) koně 

• Živé ptactvo (jiné než drůbež) 

• Slad 

• Třešně/višně 

• Krmivová aditiva (s výjimkou mléčných derivátů) 
 

 



Trh s pivem (2015) 
 

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

• Spotřeba piva na osobu 38 l/rok 

• Pokles spotřeby domácí produkce 

• 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 

 

 



Vývoz českého piva a 
pivovarnických surovin  

• Kolísající vývoz českého piva  
• 2014 – 22.240 hl 

• 2015 – 40.150 hl 

• 2016 – 34.370 hl 

• Vzrůstající vývoz českého chmele 
• 2014 – 872 t / 168 mil. Kč 

• 2015 – 963 t / 193 mil. Kč 

• 2016 – 928 t / 206 mil. Kč 

• 2017 – růst 

• Očekávání otevření trhu pro vývoz českého sladu 

 

 



Úspěch prezentace BB na pivním 
festivalu v Qingdao  

 

 

 



Úspěch prezentace BB na 
pivním festivalu v Qingdao   

 

 



Aktivity ZD 
   Vztahy se státními institucemi (G2G) 



Aktivity ZD 
   Certifikace (vyřizování vývozních povolení) 



Aktivity ZD 
   Certifikace (vyřizování vývozních povolení) 



Aktivity ZD 
Informace (státní i komerční subjekty) 



Aktivity ZD 
  Propagace 



Aktivity ZD 
  Komunikace (B2B/G2B) 



Aktivity ZD 
  Propagace - veletrhy 



 

 

 

 

Děkuji za pozornost! 
 

 


