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Úvod 

Téma hodnocení ekonomické pozice malých a středních podniků (MSP) potravinářské výroby 

a posouzení rozvoje regionálních značek (soutěží) potravinářských produktů v ČR reaguje na aktuální 

trend a potřeby. MZe podporuje rozvoj regionální produkce např. projektem Regionální potravina.  

MSP, které jsou plošně rozmístěny v rámci regionů a svou tržní pozici zakládají na regionální 

produkci, významně přispívají k zaměstnanosti a rozvoji celého venkova. 

Předkládaný Bulletin ÚZEI je zaměřen na sledování, posuzování vývoje – a analýzu kategorie 

malých a středních podniků potravinářského sektoru. Dále je zevrubně hodnocen rozvoj regionálních 

značek (soutěží) potravinářských produktů v ČR, a to jak z hlediska jednotlivých krajů, tak také 

z pohledu soutěžních kategorií potravinářských výrobků.  Prostor je také věnován úspěšnému 

rakouskému projektu rozvoje nabídky regionálních potravin, fungující již od roku 2005.  

Předkládaný Bulletin ÚZEI vychází z výsledků výzkumného tematického úkolu (VTÚ) 

„Výkonnost potravinářského sektoru jako odvětví navazujícího na zemědělství se zaměřením na 

regionální potraviny a malé a střední podniky“
1
. 

 

1 Ekonomická pozice MSP výroby potravinářských výrobků a nápojů 

1.1 Vývoj produkčně-ekonomických charakteristik z hlediska velikostní 

struktury potravinářských podniků 

Rok 2008 byl v odvětví Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) bez odvětví Výroby 

nápojů  (CZ-NACE 11) v podstatě posledním rokem konjunktury měřeno tržbami za prodej vlastních 

výrobků a služeb (VV a S) v b. c. Objem těchto tržeb a dále účetní přidané hodnoty a počtu 

zaměstnaných osob podle kategorií podniků (členění vychází z dostupných údajů) je uveden v tab. 1.  

Jak je zřejmé z tab. 1 v roce 2009 již nastala deprese (měřeno indikátorem tržeb za prodej VV 

a S), která se projevila u všech uvedených kategorií podniků a souvisela s celkovým vývojem 

finančně-ekonomické situace v EU. V roce 2010 tato tendence pokračovala, i když mírnějším tempem 

u velkých a středních podniků, zatímco u malých firem již došlo k určitému oživení. Menší podniky 

potvrzují jednu z výhod těchto podniků, tj. flexibilitu na trhu a odolávání nepříznivým ekonomickým 

situacím, resp. větší pružnost při jejich překonávání. Pokles zaměstnanosti u těchto firem však dále 

pokračoval, takže nová pracovní místa se nevytvořila a jejich úbytek byl nahrazován vyšší pracovní 

intenzitou. 

 

                                                      
1
 VTÚ sestává ze dvou výstupů zpracovaných v roce 2011, které jsou řešeny na základě požadavků MZe v rámci TÚ. 

V rámci výstupů byl také zpracován Bulletin č. 12/2011, který je věnován problematice strukturálních a ekonomických 
aspektů mlékárenského oboru v ČR.  
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Tab. 1 - Produkčně ekonomická charakteristika odvětví výroby potravinářských výrobků 
(CZ-NACE 10) za období 2008 - 2010  podle velikostních skupin 

(mil. Kč, osob) Celkem 
Velké podniky 

(250 a více zam.) 
Střední podniky  
(50 – 249 zam.) 

Malé podniky  
(do 49 zam.) 

Tržby za prodej VV a S v b.c. 2008 227 591 88 031 85 275 54 285 

Účetní přidaná hodnota v b.c. 2008 53 758 24 882 17 804 11 072 

Počet zaměstnaných osob 2008 102 030 35 040 37 887 29 103 

Tržby  za prodej VV a S v b. c. 2009 204 495 80 067 77 346 47 082 

Účetní přidaná hodnota v b. c. 2009 54 908 23 278 19 846 11 784 

Počet zaměstnaných osob 2009 98 716 33 326 36 700 28 690 

Tržby  za prodej VV a S v b.c.2010 202 100 79 056 74 260 48 784 

Účetní přidaná hodnota v b. c. 2010 52 023 20 748 19 566 11 709 

Počet zaměstnaných osob 2010 94 019 32 614 33 570 27 835 

Pramen: ČSÚ z databáze MPO (odhad) 

 

1.2 Zhodnocení podílu velikostních kategorií podniků odvětví výroby 

potravinářských výrobků (CZ- NACE 10) na produkčně-ekonomických 

charakteristikách 

Podíl jednotlivých kategorií podniků na tržbách za prodej VV a S, účetní přidané hodnotě a na 

zaměstnanosti v letech 2008, 2009 a 2010 názorně ilustruje graf 1. Z něj je patrno, že největší objem 

účetní přidané hodnoty, představující přebytek výkonů vč. obchodní marže nad výkonovou spotřebou 

vytvářely velké podniky i když jde o početně slabě zastoupenou kategorii.  

Naopak na zaměstnanosti se nejvíce podílela kategorie středních podniků. Malé podniky se při 

nejmenším podílu na tržbách za prodej VV a S a na účetní přidané hodnotě, relativně významně 

podílely na zaměstnanosti, což je pozitivní zejména pro venkovské regiony. MSP celkem se v roce 

2010 na tržbách za prodej výrobků a na účetní přidané hodnotě podílely 60 %, zatímco na 

zaměstnanosti 66 %. 

 

Graf 1 - Podíl kategorií podniků CZ-NACE 10 v % na vybraných indikátorech za období 2008 
až 2010 

 
Pramen: Zpracováno z databáze MPO. 
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1.3 Komparace podílu MSP odvětví Výroby potravinářských výrobků 

(CZ - NACE 10) na produkčně-ekonomických charakteristikách 

zpracovatelského průmyslu 

Porovnání malých podniků CZ-NACE 10 se zpracovatelským průmyslem (ZP = C) z hlediska 

výkonnosti ukazuje tab. 2, z níž je zřejmé, že na objemu výkonů tohoto odvětví se hodnocené podniky 

v roce 2009 podílely 9,4 % a na průmyslu 8,2 %. Poněkud nižší podíly byly vykázány v rámci 

hodnoceného odvětví u ukazatele objemu mzdových nákladů bez ostatních osobních výdajů (OON), 

což souvisí s nižší úrovní mezd v tomto odvětví v relaci ke zpracovatelskému průmyslu celkem. 

Meziroční pokles u tohoto ukazatele v roce 2010 dokládá, že jsou hledány úspory v oblasti nákladů. 

V porovnání s podílem výkonů (na úrovni 9,4 %, resp. 8,2 %) je podíl objemu investic ve výši 6,7 %, 

resp. 3,8 %, výrazně nižší. Tato odlišnost je dána jak menší velikostí hodnocených firem, tak nižší 

technologickou náročností potravinářského odvětví na rozdíl od klíčových rozvíjejících se 

průmyslových odvětví. Přesto podíl investic, i když meziročně jejich objem roste, by bylo žádoucí 

zvýšit. Růst investiční činnosti by měl směřovat k posilování růstu technologických, ale i produktových 

inovací. Současně přidaná hodnota na 1 zaměstnance jako ukazatel produktivity u malých podniků 

CZ-NACE 10 v roce 2009 meziročně vzrostla v souvislosti s poklesem zaměstnanosti. 

 

Tab. 2 - Podíl vybraných indikátorů za malé podniky a střední podniky odvětví výroby 
potravinářských výrobků ( CZ-NACE 10) na zpracovatelském průmyslu a průmyslu 
celkem v letech 2008 a 2009 (v mil. Kč, přidaná hodnota/zam. v tis. Kč, %) 

 

1 malé podniky: do 49 zaměstnanců 

2 střední podniky: 50 - 249 zaměstnanců  

Pramen: Výpočet z databáze ČSÚ (B= Těžba a dobývání, C= Zpracovatelský průmysl, D= Výroba a rozvod elektřiny, plynu,   
tepla a klimatizovaného vzduchu); podíl je vyčíslen za rok 2009 

 

Obdobné porovnání bylo provedeno za střední podniky CZ-NACE 10. Z tab. 2 vyplývá, že na 

objemu výkonů se zmíněná kategorie podniků CZ-NACE 10 v roce 2009 podílela 14,9 % a na 

průmyslu celkem 11,4 %. Jde tedy o vyšší podíly v porovnání s malými podniky daného odvětví, což 

dokumentuje význam této střední kategorie podniků v potravinářské podnikatelské bázi. Vyšší jsou 

i objemy a podíly objemu mzdových nákladů. Výrazně vyšší jsou však objemy investic a podíly 

investic, ale i tak zůstávají za úrovní podílů vyplývajících z objemu výkonů. Vyšší u kategorie středních 

podniků je rovněž úroveň přidané hodnoty na jednoho zaměstnance, která v roce 2010 meziročně 

vzrostla a byla dána dalším úbytkem zaměstnanců. 

2 Posouzení rozvoje regionálních značek potravinářských produktů v ČR 

2.1 Regionální značky v ČR 

V ČR se začaly postupně rozvíjet iniciativy ve prospěch regionálních soutěží a udělování 

krajských a regionálních značek kvalitním místním zemědělským a potravinářským produktům. Cílem 

je upozornit spotřebitele na kvalitní místní produkci a „přitáhnout“ ho více k danému regionu. 

Ukazatel

Velikost podniků malé střední malé střední malé střední malé střední malé střední

Objem výkonů 50 638 99 840 44 285 93 793 87,5 93,9 9,4 14,9 8,2 11,4

Objem mzdových nákladů bez OON 4 698 8 052 4 257 8 275 90,6 102,8 8,1 9,7 7,7 9,3

Objem investic (DHM) 1 631 4 104 1 606 4 115 101,6 100,3 6,7 12,0 3,8 10,3

Přidaná hodnota na 1 zaměstnance 365 463 387 550 106,0 118,9 . .              .             .

Podíl na průmyslu 

(B+C+D)
Rok 2008 Rok 2009 Index 2009/2008

Podíl na 

zpracovatelském 

průmyslu 
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Do roku 2010 v ČR fungovaly především dva systémy soutěží a značení. 

 Prvním systémem je spolupráce příslušné krajské samosprávy s regionální AK, jako příklady 

lze uvést ocenění: „Chutná hezky. Jihočesky“, „Perla Zlínska“ apod.  

Druhým systémem je systém Domácí výrobky – systém regionálních značek. Systém „Domácí 

výrobky” zavedlo Regionální environmentální centrum Česká republika, o. s. (REC ČR), od června 

2008 funguje pod názvem Apus. Zájem o značení regionálních výrobků značně rostl, vyvrcholením 

této snahy je vznik Asociace regionálních značek, o. s. (ARZ). Regiony
2
 zapojené do systému značení 

„Domácí výrobky“ vstoupily  do ARZ, získaly právo rozhodovat a převzaly tak zodpovědnost za celý 

systém. V roce 2010 byl zahájen Ministerstvem zemědělství ČR celostátní projekt „Regionální 

potravina“ na podporu malých a středních producentů na  krajské úrovni. Na projektu se podílejí 

Agrární komora a Potravinářská komora. 

Cílem tohoto projektu je usnadnit spotřebiteli přístup k regionálním potravinám a zlepšit obecné 

povědomí o těchto produktech a také posilovat vazbu spotřebitele k danému regionu. Součástí 

projektu je i nově vytvořená značka „Regionální potravina“ (viz logo), kterou si mohou úspěšní lokální 

výrobci umisťovat na své výrobky. 

 

 
 

Do prvního ročníku projektu se v roce 2010 v jednotlivých krajích zapojilo celkem 

318 producentů s 927 produkty. Právo užívat značku „Regionální potravina“ v roce 2010 získalo 

71 produktů. Celkový přehled o počtu vítězů a počtu přihlášených v jednotlivých krajích uvádí graf 2. 

 

                                                      
2
  Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí, 

Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko a Broumovsko. 
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Graf 2 - Přehled počtu vítězů, přihlášených výrobků a výrobců „Regionální potravina 2010“ 
v jednotlivých krajích ČR 

 

Pramen: vlastní zpracování z databáze MZe – Úřadu pro potraviny 

 

 

Více jak 100 přihlášených výrobků vykázaly kraje Jihočeský, Plzeňský a Zlínský. 

V roce 2010 se výrobci se svými výrobky ucházeli o ocenění v kategoriích: 

 mléko a mléčné výrobky,  

 pekařské a cukrářské výrobky,  

 ovoce a zelenina,  

 alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína),  

 masné výrobky a produkty z masa, 

 ostatní potravinářské produkty.  

Krajské hodnotitelské komise vybírají vždy jeden výrobek, vítěze v každé kategorii. 

 

Kategorie masné výrobky a produkty z masa 

V této kategorii soutěžilo nejvíce přihlášených výrobků (284) při druhém nejvyšším počtu 

výrobců (84) viz graf č. 3. 
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Graf 3 - Počet přihlášených výrobků a výrobců v kategorii masné výrobky a produkty z masa 
v jednotlivých krajích ČR 

 

Pramen: vlastní zpracování z databáze MZe - Úřadu pro potraviny 

 

Největší počet přihlášených výrobků byl shodně v kraji Jihočeském a Zlínském, následoval 

Plzeňský kraj. Vítězové v uvedených krajích:  

 Mauzů myslivecká paštika, MAUZ – výroba s. r. o., České Budějovice; 

  Labužnická kýta v bylinkovém koření, Řeznictví a uzenářství Oldřich Bořuta,Trnava;  

 Dětské párky, Drůbežářský závod Klatovy a. s. 

Kategorie pekařské a cukrářské výrobky 

V této kategorii soutěžil druhý nejvyšší počet přihlášených výrobků (235) při nejvyšším počtu 

výrobců (86) viz graf č. 4. 

 

Graf 4 - Počet přihlášených výrobků a výrobců v kategorii pekařské a cukrářské výrobky 
v jednotlivých krajích ČR 

 

Pramen: vlastní zpracování z databáze Mze- Úřadu pro potraviny 
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Největší počet přihlášených výrobků byl v kraji Jihočeském, následoval Zlínský kraj 

a Plzeňský kraj. Vítězové v těchto krajích:  

 Boubín - žitno-pšeničný chléb bez éček, Pekařství Vladimír Cais, Vlachovo Březí;  

 Soubor frgálů, Cyrilovo pekařství s. r. o., Valašské Meziříčí; 

 Krchlebský koláč, Helena Konopíková, Staňkov. 

Kategorie mléko a mléčné výrobky 

V této kategorii soutěžil třetí nejvyšší počet přihlášených výrobků (131) od 41 výrobců viz graf 5. 

 

Graf 5 - Počet přihlášených výrobků a výrobců v kategorii mléko a mléčné výrobky 
v jednotlivých krajích ČR 

 
Pramen: Vlastní zpracování z databáze MZe – Úřadu pro potraviny 

 

Nejvyšší počet přihlášených výrobků byl v kraji Jihočeském, následoval shodně Liberecký a 

Plzeňský kraj. Vítězové v těchto krajích: 

 Zlatá Niva, Madeta a. s., České Budějovice;  

 Pivník jako od babičky, Jiří Vrkoslav, Zlatá Olešnice;  

 Šumaváček, Minimlékárna JOMA – Josef Martínek, Dolní Lhota. 

 

Kategorie ostatní potravinářské výrobky 

V této kategorii soutěžilo 125 přihlášených výrobků od 60 výrobců (graf č. 6). 

 

19

15 15
14

13
12 12

9
7

5
4

3 3
4 4

3
5

2

5

2
3

2

5
3

1
2

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

p
o

č
e

t

kraj

počet výrobků počet výrobců



8 

Graf 6 - Počet přihlášených výrobků a výrobců v kategorii ostatní potravinářské výrobky 
v krajích ČR 

 
Pramen: vlastní zpracování z databáze MZe - Úřadu pro potraviny. 

 

Největší počet přihlášených výrobků byl v kraji Jihočeském, následoval kraj Olomoucký 

a Plzeňský. Vítězové v těchto krajích:  

 Kapr uzený – porcovaný, Blatenská ryba, spol. s. r. o., Blatná;  

 Troubecké těstoviny, Troubecká hospodářská a. s., Troubky;  

 Pstruh uzený, filet s kůží, Zpracovna ryb Klatovy a. s., Klatovy. 

Kategorie alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína) 

V této kategorii soutěžilo 120 přihlášených výrobků od 45 výrobců (graf č. 7). 

 
Graf 7 - Počet přihlášených výrobků a výrobců v kategorii alkoholické a nealkoholické 

nápoje (s výjimkou vína)v jednotlivých krajích ČR 

 
Pramen: vlastní zpracování z databáze Mze- Úřadu pro potraviny.  
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Největší počet přihlášených výrobků byl v Plzeňském kraji, následoval shodně kraj Karlovarský 

a Zlínský. Vítězové v těchto krajích:  

 Dobřanský Sekáč, Pivovar - restaurant MODRÁ HVĚZDA s. r. o., Dobřany; 

 Madam - bylinný likér, ARNIKA Josef Šmerda a synové, Drmoul u Mariánských Lázní;  

 Medovina od pana Jaroslava Háby, Jaroslav Hába, Vizovice. 

Kategorie ovoce a zelenina 

V této kategorii soutěžilo 33 přihlášených výrobků od 18 výrobců  (graf č. 8). 

 

Graf 8 - Počet přihlášených výrobků a výrobců v kategorii ovoce a zelenina v jednotlivých 
krajích ČR 

 
Pramen: vlastní zpracování z databáze Mze-Úřadu pro potraviny 

 

Největší počet přihlášených výrobků byl v Jihočeském kraji, následoval kraj Jihomoravský 

a Plzeňský. Vítězové v těchto krajích:  

 Kysané zelí červené, Zemědělský podnik Malše a. s., Rudné;  

 Česnek z Bořitova, Jaroslav Crhák, Bořitov; J 

 Jablko odrůda Julia, ALIMEX NEZVĚSTICE a. s., Nezvěstice. 

Cílem informační kampaně projektu „Regionální potravina“, která proběhla v roce 2010, bylo 

zavedení, zvyšování a posilování pozitivního vnímání značky „Regionální potravina“ a oceněných 

produktů. V rámci těchto aktivit  jde o:  

 zlepšení povědomí spotřebitelů o regionálních potravinách, poukázání na jejich tradici a kvalitu, 

 prezentování výhod, které regionální potraviny přinášejí a zejména posilování vazby veřejnosti 

k danému regionu a zdůraznění výhodnosti spotřeby místních potravin ve vztahu k rozvoji regionu, 

a v zájmu podpory zaměstnanosti, cestovního ruchu apod., 

 zaměření se více na poskytování informací spotřebitelům o místech, kde mohou regionální 

potraviny koupit. 

Podpora informační kampaně činila 50 mil. Kč. 
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Z výsledků výzkumu zaměřeného na chování a priority zákazníků v oblasti spotřeby potravin 

produkovaných regionálními či místními výrobci provedeného na výstavě Země Živitelka České 

Budějovice 2010 vyplývá, že nakupování od regionálních výrobců upřednostňuje 95 % dotázaných, 

povědomí o regionálních výrobcích má 90 % dotázaných a vznik nové značky „Regionální potravina“ 

vítá 87 % dotázaných. Je patrné, že preference potravin s domácím, regionálním původem jsou 

aktuálním spotřebitelským trendem, který nabývá na významu. 

Z reprezentativního dotazníkového šetření společnosti DEMA a.s., konaného v září 2010 

(1 034 dotazovaných ve věku od 18 let), vyplývá, že možnost nakupovat zemědělské produkty přímo 

na farmě vyvolává zájem široké veřejnosti. Zájem deklaruje každý druhý respondent (viz graf 9). Ze 

sortimentního hlediska vyvolává největší zájem možnost kupovat přímo od zemědělců zeleninu 

(49 %), ovoce (37 %), maso (41 %), mléko (39 %) a mléčné výrobky (30 %). 

 

Graf 9 - Výsledky výzkumu dotazníkového šetření DEMA a.s. 

 

 

Z analýzy prvního roku fungování projektu „Regionální potravina“ plyne, že největší zájem byl 

zaznamenán u masných výrobků a produktů z masa (kategorie s největším počtem přihlášených 

výrobků a druhým největším zájemcem byl obor pekařských a cukrářských výrobků. 

2.2 Regionální potraviny v Rakousku 

V Rakousku od roku 2005 funguje velice úspěšný projekt s označením „GENUSS REGION 

ÖSTERREICH“. 

 

 

Značka GENUSS REGION ÖSTERREICH je registrovaná ochranná známka společnosti 

Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH. a Ministerstva zemědělství, lesního hospodářství, životního 

prostředí a vodního hospodářství. Tato značka zviditelňuje regionální zemědělské produkty 

a speciality. Důraz je kladen na poskytování informací pro turisty a spotřebitele o specifických 

kulinářských nabídkách v každém regionu. 

Pramen: DEMA a.s.
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Propojení potravin s jejich regionálním původem a způsobem výroby, ve vztahu ke krajině 

a kultuře regionu, kde vznikají je maximálně transparentní. 

Základní cíle tohoto projektu: 

 zviditelnit Rakouské zemědělské produkty pro konzumenty a podpořit turismus, 

 cílené poskytování informací o tom, jaké zemědělské produkty jsou v Rakousku produkovány, 

 zvýšit spolupráci mezi prvovýrobci, zpracovateli, obchodem, pohostinstvím a turismem, 

 zkrácení transportních vzdáleností zemědělských produktů a potravin, 

 zachovat čerstvost produktů, 

 posílit přidanou hodnotu nabízených produktů, 

 zvýšit zaměstnanost ve venkovských regionech. 

Zásadou je, že region musí být geograficky definován. Výrobek musí být pro tento region 

typický, v regionu se tradičně vyrábí a má vyšší kvalitu. V oblasti jsou pořádány pravidelné kulturní 

akce celonárodního významu. Užívání ochranné známky je poskytnuto bezplatně. 

V Rakousku je již 113 tzv. GENUSS REGION ÖSTERREICH (viz příloha závěrem). Z obrázku 

je patrné jejich rovnoměrné rozložení po celém území Rakouska. 

Příkladem je sousední dolnorakouský region Waldviertel, jenž je známý řadou lokálních 

potravinářských specialit: kapry, bramborami, mákem šedým a žitem, ale také bylinkami, čaji 

a kořením. Tyto výrobky jsou prezentovány v místní gastronomii s autentickým historickým příběhem, 

který deklaruje, že jejich konzumace je mimořádným zážitkem. Region, který se prezentuje krásnou 

přírodou, kulturními památkami a respektem k životnímu prostředí, je sice sám o sobě lákavou 

turistickou lokalitou, avšak spolupráce potravinářských výrobců s gastronomickými, hotelovými 

a turistickými provozy dokáže využít této regionální výhody k většímu prospěchu konzumentů, turistů, 

podnikatelů i regionu samotného. 

Zatímco v ČR se začínáme tématem regionálního původu potravin ve zvýšené míře zaobírat 

zhruba v posledních pěti letech, v Rakousku se politika prosazování domácích potravin a typických 

regionálních potravinářských produktů praktikuje již několik desetiletí. U našich jižních sousedů je 

kladen důraz především na propagaci určité oblasti (na rozvoj této oblasti např. z hlediska turistického 

atd.), která je charakteristická či zajímavá svými specifickými produkty. Tuto oblast 

marketingově  podporují také rakouští hoteliéři a restauratéři, kteří se výrazně orientují na regionální 

potravinářské produkty. 
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Závěr 

Z analýzy výkonnosti potravinářských firem vyplynulo, že i přes probíhající hospodářskou krizi 

v roce 2009, došlo v roce 2010 u malých firem tohoto odvětví k určitému oživení (meziročně v celém 

odvětví), v důsledku jejich větší flexibility na trhu. Na zaměstnanosti se však nejvíce podílely střední 

firmy.  

Příznivý je růst produktivity práce vyjádřený v ukazateli přidané hodnoty. V roce 2009 platil tento 

závěr pro malé a zejména středně velké potravinářské firmy.  

Perspektivu regionálních potravin do značné míry ovlivňuje spotřebitel a to tím, zda je bude 

kupovat. Globalizace včetně evropské integrace i v oblasti potravin přinesla pro spotřebitele v ČR mj. 

nárůst zboží na našich pultech ze všech koutů světa a to i takového, o jehož čerstvosti a kvalitě se dá 

přinejmenším pochybovat. V mnohých případech je pro spotřebitele takřka nemožné zjistit původ 

zboží. Označení typu, např. vyrobeno v EU jsou toho důkazem.  

To, že spotřebitelé si tuto anonymitu a leckdy i ne vysokou kvalitu některých potravin začínají 

uvědomovat, svědčí např. i vzkříšení a boom farmářských trhů, kde se právě „regionální produkty“ 

úspěšně především ve městech prodávají. 

Regionální produkce by měla být přirozenou součástí produkce potravin. Základní důvody jsou 

např.: potřeba udržení určité regionální soběstačnosti ve výrobě potravin, rozvoj podnikání v regionu, 

posilování zaměstnanosti v regionu, výroba kvalitních a leckdy specifických potravin, snadná 

dohledatelnost původu potraviny, posilování turistického ruchu v regionu apod.  

Prameny – panely dat 

Databáze ČSÚ a MPO o malých a středních podnicích (výběr dat pro ÚZEI). 

Databáze MZe – regionální produkce. 
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PŘÍLOHA 

Rozmístění 113 regionálních výrobků v Rakousku 
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Příklady požitkových balíčků specialit Rakouska „Genuss Region Österreich“ pro rok 2011   
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