
ČESKÝ TRH S BIOPOTRAVINAMI 
DYNAMICKY ROSTE
Spotřeba biopotravin v České republice vzrostla v roce 2018 o 33 procent 
a dosáhla obratu 4,43 miliardy korun. Průměrný Čech za biopotraviny 
ročně utratil 416 korun a podíl biopotravin na celkovém prodeji potravin a 
nápojů dosáhl 1,6 %. Za posledních pět let se biotrh více než zdvojnásobil 
a podobně dynamický růst je očekáván i v příštích letech.

Lékárny 
7,7 % (342 mil. Kč)

Gastronomická zařízení 
4,7 % (209 mil. Kč)

Nezávislé prodejny 
2,1% (92 mil. Kč)

Většina výrobců 
biopotravin prodává svoje 
výrobky na českém trhu, 
export však stále narůstá. 

Biopotraviny míří 
především na trhy EU, 

zejména do Německa (539 
mil. Kč). Mimo EU byly 
vyvezeny biopotraviny v 

hodnotě 403 mil. Kč.
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Ze Zprávy o trhu s 
biopotravinami v ČR 

zpracované ÚZEI (nejnovější 
dostupná data za rok 2018) 
vyplývá, že celkový obrat s 

biopotravinami českých 
subjektů v roce 2018 

dosáhl 7,0 miliard korun.

Z toho maloobchodní obrat 
tvořil 3,8 mld. Kč, přímý 

prodej 0,4 mld. Kč a veřejné 
stravování 0,2 mld. Kč. 

Do zahraničí byly vyvezeny 
biopotraviny v hodnotě 

2,6 mld. Kč.

Zpracovala PRO-BIO LIGA 
za finanční podprory hlavního města Prahy.


