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Předmluva k vydání překladové studie 
V následující publikaci prezentujeme podstatný výtah z rakouské studie „Dílčí analýza 

rakouského ovocnářství a zelinářství“ (Teilanalyse der österreichischen Obst- und 
Gemüsewirtschaft) pracovníků Ústavu pro agrární ekonomiku (AWI Vídeň), jmenovitě 
J. Hambrusche a E. Quendlerové. Byla vyhotovena na objednávku rakouského ministerstva 
zemědělství. Sloužila jako podklad pro rozpracování národní strategie dalšího rozvoje 
ovocnářství a zelinářství v souvislosti s reformou Společné organizace trhu s ovocem 
a zeleninou, která vstoupila v platnost k 1. 1. 2008.  

Není sporu o tom, že vstup ČR do EU velmi znatelně poznamenal produkční rozměr 
českého ovocnářství a zelinářství. Podle aktuální „Situační a výhledové zprávy za ovoce 
a zeleninu“ (MZe, příloha z prosince 2008) domácí produkce ovoce pokrývá průměrnou 
spotřebu z cca 45 % a u zeleniny klesla soběstačnost na 37 % v roce 2007. Je tomu tak za 
situace, kdy stávající koncentrace ploch produkčních sadů a intenzivně provozovaného 
zelinářství je u nás na nesrovnatelně vyšší úrovni než v sousedních zemích a docházelo 
k růstu spotřeby při klesajícím samozásobení. Údajů je zřejmé, že výpadek v krytí spotřeby 
ovoce a zeleniny nebyl nahrazován zvýšením tuzemské nabídky, ale výhradně rostoucími 
dovozy. Za zamyšlení jistě stojí, že soběstačnost Rakouska v zelenině vychází na cca 57 %, 
přičemž se ve studii konstatuje, že je tak nízká proto, že pěstování polní zeleniny je možné jen 
s časovým omezením. Soběstačnost u ovoce se v Rakousku pohybuje na úrovni 63 %. 

U ovoce se situace na trhu výrazně změnila zejména v důsledku masivních dovozů řady 
komodit, pro které u nás nejsou vhodné klimatické podmínky, v produkci zeleniny mírného 
zeměpisného pásma je postavení našich producentů ještě horší. Odbyt produkce na domácím 
trhu byl z jedné strany vážně ovlivněn zvyšujícím se důrazem na spotřebu čerstvé zeleniny 
a klesající poptávkou po zpracované zelenině, ale také celoroční nabídkou základního 
sortimentu zeleniny ať již dovozy z jednotného trhu nebo třetích zemí. 

Pro dokreslení celkové situace lze uvést, že za období 2002 až 2007 klesla produkce 
květáku o 52 %, hlávkového zelí o 34 %, cibule o 36 % a mrkve o 14 %. Dané komodity se na 
celkové produkci zeleniny aktuálně podílejí cca 50 %. Souběžně rostly ve srovnání s rokem 
2004 dovozy zeleniny v hodnotovém vyjádření o 134 % u cibule, o 87 % u mrkve, o 85 % 
u hlávkového zelí a o 30 % u květáku. 

Rostoucí spotřeba ovoce a zeleniny vyvolaná především zvýšením poptávky po 
čerstvém zboží spolu s klesajícím samozásobením formují určitý růstový potenciál, který 
zřetelně deklaruje i následující rakouská studie. Je zřejmé, že konkurenceschopnost bude 
rozhodujícím parametrem, do jaké míry se podaří zastavit ztráty podílu na trhu a čelit dovozní 
expanzi ať již na bezcelním vnitřním trhu unie tak v rámci světového obchodu. 

Studie potvrzuje, že posílení tržní síly producentů ovoce a zeleniny prostřednictvím 
organizací producentů, resp. sdružení těchto organizací je východiskem jak za pomoci 
společných investic naplňovat rostoucí nároky odběratelské sítě (především obchodních 
řetězců). Jedná se v zásadě o dodávky splňující nároky na pravidelnost, o zboží s vyrovnanou 
standardní jakostí a dodávky zboží v požadovaném sortimentu jak v druzích tak i typech 
balení. Vysoký počet subjektů organizujících prodej ve srovnání s neúměrně vyšší 
koncentrací odběratelů (obchodních řetězců) nemůže vést k jiné situaci, než že se nerovné 
podmínky na trhu zřetelně negativně projeví na dosažené úrovni cen. 

Publikovat obsáhlejší výtah z rakouské autorské studie považujeme za užitečné 
z následujících důvodů: 
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• Chceme podrobněji představit rakouskou studii, která podle našeho názoru v širších 
souvislostech analyzuje vyhlídky rakouského ovocnářství a zelinářství do budoucnosti. 

• Studie představuje užitečný výchozí podklad při dalším rozpracování národní strategie 
rozvoje českého ovocnářství a zelinářství. V rámci rozsáhlé rešeršní činnosti čerpají 
rakouští autoři zejména z německé jazykové oblasti. Studie přináší řadu jednoznačně 
aplikovatelných poznatků, aniž by bylo nutno organizovat vlastní nákladná výběrová 
šetření. 

• Autoři přebírají řadu zahraničních poznatků s vědomím, že ve středoevropském 
prostoru co do demografických a sociálně kulturních rámcových podmínek se jednotlivé 
země zásadně neodlišují. Faktory ovlivňující poptávku po ovoci a zelenině včetně změn 
ve stravovacích zvyklostech působí globálně. Studie vychází z předpokladu, že 
analyzované vývojové tendence, deklarované především výběrovými řízeními 
organizovanými v Německu se budou prosazovat obecně. 

• Studie důkladně analyzuje změny ve výživě v souvislosti s postupující migrací 
evropského obyvatelstva, stárnutím populace, s narůstající obezitou aj. Jsou sledovány 
změny ve struktuře evropských domácností, ve stravovacích zvyklostech a detailně 
charakterizovány nejnovější trendy ve výživě včetně rychle rostoucí poptávky po 
bioproduktech. 

• Studie hodnotí rozvoj organizací producentů působících v rakouském ovocnářství 
a zelinářství. Daná forma kooperace se považuje za východisko jak dospět k určitému 
vyrovnání tržních sil mezi producenty, resp. zpracovateli a distribuční maloobchodní 
sítí. Dosažený pokrok v tomto úsilí je pro nás příkladný. 

• Za rozhodující faktory budoucnosti sledovaných odvětví jsou považovány disponibilita 
a kvalita produkce. Komodity nabízené v dostatečně velkých objemech a kvalitě jsou 
jedinou cestou jak čelit narůstající koncentraci potravinářského maloobchodu. 

• Je zřejmé, že řada cenných informací může nalézt uplatnění v „Situačních 
a výhledových zprávách“ za dané komodity, přičemž za pozornost stojí, do jaké míry 
podrobnosti jsou rakouskou statistickou službou zachycovány informace (např. 
sledovaných druhů, ale i v odrůdové struktuře). V Rakousku, obdobně jako v celé řadě 
dalších zemí je náročné plošné sledování nahrazováno detailním výběrovým šetřením. 

• Základní strategické východisko studie směřuje k posílení pozic rakouského ovocnářství 
a zelinářství, jednoznačně volá po růstu soběstačnosti zejména v zelenině a spatřuje 
odbytové příležitosti především v sousedních zemích. K posílení soběstačnosti 
a prodloužení vegetačního období navrhuje odpadní teplo získané při výrobě bioplynu 
využít v temperovaných sklenících a účelnou kombinací biomasy a skleníkové 
produkce zvýšit konkurenceschopnost domácích producentů. Narůstající problémy 
s dostatkem vody v jižních členských zemích EU vytvářejí do budoucnosti nové 
příležitosti středoevropskému regionu. 

• Aktuálnost studie zvyšuje závěrečný obecný námět směřující ke vzniku 
středoevropského hospodářského prostoru, kde by se na ose Vídeň, Mnichov a Praha 
otevřel trh pro odbyt ovoce a zeleniny pro zhruba 13 milionů účastníků. 

• Na základě těchto dvou komoditních skupin bychom rádi připomenuli obecně platný 
strategický princip tržní ekonomiky, udržet si podíl na trhu, resp. si ještě pozici na trhu 
posílit. Tedy ani Rakousko jako země s klimatickými podmínkami nepochybně horšími 
ve srovnání s rozhodujícími pěstitelskými zeměmi neztrácí ze zřetele základní 
národohospodářský axiom zachovat sledovaným komoditám perspektivu dalšího 
rozvoje. Hospodářsky vyspělé země neopomíjejí kvantifikovat míru soběstačnosti 
a zvolená země i analyzované komodity jsou zřetelným projevem naznačené strategie. 
Klesající podíly na trhu jsou základním signálem ztráty konkurenční pozice sledované 



3 

komodity a přijímaná opatření směřují obvykle k závěru danou vysoce negativní 
tendenci zvrátit. 

 

Závěrem bych si dovolil vyjádřit poděkování rakouským autorům – DI J. Hambruschovi 
a DI Dr. E. Quendlerové za zpracování této inspirativní studie, řediteli 
DI Dr. H. Pfingstnerovi za její zpřístupnění české odborné veřejnosti a předsedovi 
Ovocnářské unie ing. M. Ludvíkovi za závěrečný komentář ke studii. 
 

Ing. Václav Bašek, CSc. 
ředitel ÚZEI 
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Předmluva 
Ovoce a zelenina a jejich zpracované výrobky jsou významnou součástí vyvážené 

a zdravé výživy. V Rakousku se spotřeba ovoce a zeleniny v posledních desetiletích zvýšila, 
také vlivem rostoucí pestrosti nabídky a lepší, často celoroční disponibility. Kromě změn 
v objemu poptávky jsou odrazem procesu společenských změn také přesuny relativní 
poptávky po jednotlivých druzích ovoce a zeleniny. Kritičtější postoje spotřebitelů 
k potravinám vedly k tomu, že vznikly nové trendy jako „Nature Food“, „Health Food“ nebo 
„Slow Food“1. Také na producentech ovoce a zeleniny se stále více požaduje, aby 
odpovídajícím způsobem reagovali na tyto trendy. 

Kromě toho, podstatný význam z hlediska výrobního zaměření producentů ovoce 
a zeleniny mají rámcové podmínky agrární politiky. Od zavedení Společné organizace trhů 
(dále SOT) v roce 1962 byla tato organizace trhu, jíž Rakousko od vstupu do EU v roce 1995 
podléhá, podrobena několika reformám. Zavedení reformy SOT počátkem roku 2008 má plnit 
požadavek zlepšení konkurenceschopnosti a tržní orientace na základě dalšího posilování 
organizací producentů. Stabilní rámcové podmínky mají vytvářet dlouhodobou plánovací 
jistotu a tím napomáhat budoucnosti odvětví produkce ovoce a zeleniny v EU. V souladu 
s prováděcím nařízením byly jednotlivé členské státy EU požádány, aby rozpracovaly národní 
strategie, které by v podstatě zformulovaly rámec operačních programů (OP) využívaných 
organizacemi producentů. Předložená studie Spolkového ústavu agrární ekonomiky (AWi) má 
posloužit odpovědným pracovníkům v Rakousku jako východisko pro zpracování 
strategického dokumentu. „Dílčí analýza rakouského ovocnářství a zelinářství“ (Teilanalyse 
der österreichischen Obst- und Gemüsewirtschaft2) poskytuje informativní přehled 
o ovocnářství a zelinářství v Rakousku a přispívá ke kritické diskusi v zájmu politiky zacílené 
do budoucnosti a přizpůsobené podmínkám trhu. 

Studie vychází z rozsáhlé literární rešerše a krátkého dotazníkového šetření 
organizovaného organizacemi producentů a je důkladným přehledem popisujícím jednotlivé 
stránky rakouského trhu s ovocem a zeleninou. Odvětví ovoce a zeleniny je zpětně hodnoceno 
nejen za časové období 1996-2006, ale i ve výhledu, podle rýsujících se trendů. Výsledky 
dotazníkového šetření jsou ve studii prezentovány agregovaně a anonymně. 

Poděkování náleží všem, kteří umožnili vznik této studie, zejména organizacím 
producentů, zástupcům zájmových skupin a rozhodujícím představitelům ve státní správě 
a politice. 

 
H. Pfingstner 

ředitel 
Vídeň, září 2008 

                                                 
1  Vysvětlení následují v textu. 
2  Studie J. Hambrusche a E. Quendlerové, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft (AWi), Wien, 2008, 154 s. 
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1 ÚVOD 
Ovoce a zelenina zaujímá ve výživě Rakušanů významné místo. Dokládají to nejen 

empirické studie, ale také statistická data informující o plynule rostoucí spotřebě za minulá 
desetiletí. K příznivému image ovoce a zeleniny přispívají také rozšiřující se znalosti obyvatel 
o výživě, wellness a trendy zdravé výživy. Ostatní prvky společenského vývoje (např. změny 
klasické pracovní doby, snižující se rozsah vaření v domácnostech aj.) vedou k tomu, že 
dochází k přesunu poptávky v rámci jednotlivých potravinových skupin. Např. v oblasti 
zeleniny se za posledních 5 let zvýšila spotřeba plodové zeleniny na úkor košťálové zeleniny. 
U ovoce se zase zvýšila poptávka po exotických plodech. V neposlední řadě také proto se 
zásobování obyvatel z domácí produkce pohybuje kolem 45 %. Většina rakouských 
spotřebitelů dává při nákupu ovoce a zeleniny stále přednost čerstvému zboží, přičemž roste 
význam předpřipravených výrobků typu „konvenience“3 (např. hluboce zmrazené ovoce 
a zelenina, krájené a prané ovocné a zeleninové produkty, „smoothies“). 

U odbytových cest došlo v průběhu posledního desetiletí ke zřetelným přesunům. 
Zhruba 90 % čerstvé zeleniny a ovoce se dnes prodává prostřednictvím potravinářského 
maloobchodu, z toho asi jedna třetina prostřednictvím diskontů. Na tradičních týdenních 
trzích nebo v rámci přímého prodeje na farmě se nyní prodá zhruba 10 % produkce. Bez 
ohledu na příznivý vývoj poptávky jsou rakouští výrobci ovoce a zeleniny trvale pod 
konkurenčním tlakem. Jsou vytlačováni z trhu, protože v důsledku pokračující globalizace 
trhů se změnilo zásobování ovocem a zeleninou od regionálního k nadregionálnímu, u ovoce 
dokonce k světovému zásobování. K tomu přistupuje koncentrace potravinářského 
maloobchodu a jeho rostoucí požadavky na producenty z hlediska nabídky dostatečně velké 
jednotné šarže s úzce vymezeným tříděním, vysokých nároků na kvalitu a zabezpečení 
požadované kvality za co nejnižší ceny. 

Rakouští výrobci ovoce a zeleniny jsou dnes, jako nikdy před tím, vyzýváni, aby 
zaujímali patřičné pozice na domácím i zahraničních trzích, využívali existujících 
konkurenčních výhod a osvojovali si nové trhy. Relativně malé průměrné velikosti podniků 
a ve srovnání s jihoevropskými zeměmi silně časově redukovaná vegetační období způsobují, 
že se cenová soutěž u většiny komodit jeví jako málo účelná. Budoucnost rakouského 
ovocnářské a zelinářské výroby bude zřejmě spočívat větší měrou na vysoce kvalitních 
výrobcích se silnou regionální vazbou a na kumulaci nabídky prostřednictvím organizací 
producentů. Potenciál k tomu nepochybně existuje a jak ukazují četné příklady, je již také 
zčásti využíván. Např. oblast Marchfeldu je známa pěstováním chřestu, v jižním Štýrsku se 
získává tmavý tykvový olej, oblast Wachau je známa meruňkami. Mnohdy tato regionální 
produkční centra dávají dokonce své jméno krajům jako např. „Mostviertel“ nebo „Steirischer 
Apfelgürtel“. 

Aby bylo možné lépe zvládat výzvy trhu s ovocem a zeleninou, dohodli se ministři 
zemědělství EU v červnu 2007 na rozsáhlé reformě SOT ovoce a zeleniny. Reforma si klade 
za cíl zlepšit konkurenceschopnost producentů a jejich orientaci na potřeby trhu, zmírňovat 
krizemi způsobované kolísání příjmů, podporovat odbyt ovoce a zeleniny a tím přispívat ke 
zlepšování tzv. „veřejného zdraví“ jakož i podporovat metody pěstování, šetrné k životnímu 
prostředí. Konečně posílit postavení organizací producentů vůči obchodu a stimulovat je 
k tomu, aby výrobci ovoce a zeleniny vstupovali do organizací producentů. V rámci 

                                                 
3  Koncept konvenience prodejen je definován jako „výhodné“ prodejny, ve kterých může zákazník v dané chvíli 

pohodlně nakoupit vše, co právě potřebuje, jsou pro zákazníky časově dostupné v kteroukoliv dobu a jsou 
tedy výhodné jak nabízeným sortimentem, tak i prodejní dobou. 
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operačních programů (OP) orientovaných na národní strategii, se organizacím producentů 
dává do rukou více nástrojů krizového managementu. 

V tomto smyslu má předkládaná dílčí studie (oblast prodeje zůstává mimo pozornost) 
sloužit jako výchozí databáze pro zpracování národního strategického dokumentu za 
Rakousko. Kromě toho jsou vyslovovány výpovědi k budoucímu vývoji na straně nabídky 
i poptávky. 

Těmto cílům také odpovídá struktura studie. V kap. 2 jsou nejprve popsány rámcové 
podmínky odvětví produkce ovoce a zeleniny. Spolu s vývojem poptávky po jednotlivých 
segmentech ovoce a zeleniny je obsahem kap. 3 odhad budoucího vývoje poptávky. 
Narůstajícímu významu potravinářského maloobchodu jako distribučního kanálu (asi 90% 
podíl na trhu) ovoce a zeleniny je věnována kap. 4. V kap. 5 a 6 jsou charakterizovány trhy 
s ovocem a zeleninou za časovou řadu 1996 až 2006. Těžiště studie spočívá na popisu 
rakouské produkce ovoce a zeleniny. Zvláštní pozornost je věnována následujícím 
zvláštnostem rakouského zemědělství: regionalitě a struktuře produkce a mnohotvárnosti 
různých produkčních postupů (intenzivní versus extenzivní, konvenční versus alternativní 
produkce). Vlivem rostoucího významu globálních vlivů jsou jednotně počátkem kapitol vždy 
popsány světové a evropské trhy a mezinárodní obchodní vztahy. Kap. 7 se zabývá výlučně 
rozvojem organizací producentů, nejvýznamnějších aktérů v procesu kumulace nabídky ovoce 
a zeleniny. V závěrečné kapitole jsou shrnuty nejvýznamnější výsledky a závěry studie. 

2 RÁMCOVÉ PODMÍNKY PRO ODVĚTVÍ PRODUKCE OVOCE 
A ZELENINY 

2.1 Ekonomické rámcové podmínky 
Rakousko je se svou výměrou zhruba 83 860 km2 a zhruba 8,24 mil. obyvatel menší 

evropský stát. HDP se v roce 2006 zvýšil o 12,6 mld. EUR na 257,9 mld. EUR; HDP na 
jednoho obyvatele činil 31 140 EUR (Statistik Austria, 2007). Podíl zemědělství a lesního 
hospodářství na hrubé přidané hodnotě (HPH) v běžných cenách činil v roce 2006 1,66 % 
(3,87 mld. EUR). Z několikaletého vývoje HDP vyplynulo, že podíly prvovýroby 
a sekundárního sektoru na celkové přidané hodnotě klesají, naopak roste podíl terciární sféry. 

Podle spotřebitelského šetření4 2004/05 činily průměrné měsíční celkové výdaje 
domácnosti 2 540 EUR měsíčně (1999/00: 2 440 EUR a 1993/94: 2 260 EUR). Z porovnání 
mezi jednotlivými spolkovými zeměmi je zřejmé, že v Horních Rakousích (2 730 UR) 
a Salcburku (2 720 EUR) dosáhly výdaje nejvyšších hodnot a pohybují se zhruba 7 % nad 
rakouským průměrem. Nejnižší výdaje byly zaznamenány ve Vídni (2 330 EUR) 
a Korutanech (2 400 EUR). 

Z porovnání spotřebitelských šetření 1993/94, 1999/00 a 2004/05 vyplývá, že zatímco 
celkové výdaje rostou, klesají relativní výdaje za potraviny a nealkoholické nápoje. Tento 
trend platí i pro ostatní průmyslově vyspělé země a je charakteristickým znakem hospodářsky 
rozvinutých zemí, srovnatelným s vývojem podílu zemědělství na HDP a zaměstnanosti. Je 

                                                 
4  Výsledky spotřebitelského šetření informují o výdajích na spotřebu, příjmech a výdajích soukromých 

domácností a poskytují představu o spotřebitelských zvyklostech, životních podmínkách a životní úrovni. 
Spotřebitelská šetření jsou výběrovými šetřeními za soukromé domácnosti. Kromě běžných spotřebitelských 
výdajů jsou šetřeny také pořizovací náklady (např. auto, vybavení), ale i příjmy domácností a relevantní 
charakteristiky členů domácnosti (např. stáří, profese), bytové poměry (velikost, právní vztah) a domácnost 
samostatná. Spotřebitelské šetření se provádí od spotřebitelského roku 1993/1994 každých 5 let (dříve 10letá 
periodicita). 
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nutno poznamenat, že se vznikem nových segmentů (např. Internet, e-mail), vznikají nové 
potřeby, za něž jsou spotřebitelé také ochotni zaplatit. 

Na základě statistických šetření 11,7 % (2004/05) nebo 297 EUR (1993/94: 474 EUR 
a 1999/00: 289 EUR) ze spotřebitelských výdajů připadá měsíčně na potraviny. Dále je 
vynaloženo na stravování mimo dům 137,1 EUR (1993/94: 90,9 EUR a 1999/00: 131 EUR). 
 

Graf 1 - Průměrné měsíční výdaje domácnosti (v EUR) za potravinové skupiny – porovnání 
výsledků spotřebitelských šetření 2004/05 a 1999/00. 
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Pramen: Statistik Austria, 2006 

 

Maso, chleba a výrobky z obilovin a také mléko a mléčné výrobky patří k potravinám, 
za něž spotřebitelé vydávají měsíčně nejvíc (graf 1). Největší měsíční výdaje za uvedené 
potraviny (celkem 183 EUR měsíčně, resp. 61,6 %) připadají na maso (74 EUR za měsíc), 
chleba a výrobky z obilovin (61 EUR/měs.) a mléko a mléčné výrobky včetně vajec 
(48 EUR/měs.). Ovoce (23 EUR/měs.) a zelenina (29 EUR/měs.) zaujímají 17,5% podíl 
(62 EUR/měs.) Ve srovnání s předcházejícím šetřením se výdaje za ovoce mírně snížily 
(-3 %) a za zeleninu naopak podstatně vzrostly (+17 %; viz graf 1). 

V roce 2004/05 připadala z celkových měsíčních výdajů na ovoce více než jedna pětina 
(23 %), v roce 1999/00 to bylo ještě více než jedna čtvrtina (26 %) výdajů na jablka a hrušky. 
Následovalo drobné ovoce a banány s 15 % (1999/00: drobné ovoce 18 % a banány 12 %) 
a citrusové plody s 13 % (1999/00: 11 %). Z grafu 2 vyplývá, že výdaje za banány a citrusové 
plody se zvýšily a naopak výdaje za jablka, hrušky, drobné ovoce a peckoviny se snížily. 
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Graf 2 - Průměrné měsíční výdaje domácnosti (v EUR) na ovoce v členění podle druhů nebo 
skupin ovoce a na sušené a konzervované ovoce (porovnání výsledků 
spotřebitelského šetření 2004/05 a 1999/00) 

3,0

3,6

4,5

0,8

2,4

3,6

2,3
2,1

0,9

2,7
3,0

5,4

0,9

3,0

4,4

1,7
2,0

0,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

C
itr

us
ov

é
pl

od
y

B
an

án
y

Ja
bl

ka

H
ru

šk
y

Pe
ck

ov
é 

ov
oc

e

D
ro

bn
é 

ov
oc

e
(b

ob
ul

ov
in

y)

O
st

at
ní

 o
vo

ce

Su
ch

é 
ov

oc
e

K
on

ze
rv

ov
an

é
ov

oc
e

Vý
da

je
 d

om
ác

no
st

i (
v 

EU
R

)
2004/2005 1999/2000

 
Pramen: Statistik Austria, 2006. 

 

Ze sledování měsíčních výdajů 2004/05 za zeleninu (graf 3) vyplývá, že 45 % (1999/00: 
44 %) výdajů připadlo na plodovou zeleninu a hluboce zmrazenou zeleninu. Dále následovaly 
výdaje za listovou zeleninu a kuchyňské bylinky (17 %; 1999/00: 16 %) a kořenovou zeleninu 
a houby (14 %; 1999/00: 13 %), za výrobky z hlíznatých plodin (14 %; 1999/00: 13 %), 
košťálovou zeleninu (6,6 %; 1999/2000: 6,3 %) a sušenou zeleninu (1,23 %; 1999/00: 
1,16 %). Ačkoliv u košťálové zeleniny zůstaly výdaje v absolutním vyjádření konstantní (na 
úrovni 1,5 EUR), snížil se jejich podíl na měsíčních výdajích. Ve spotřebitelském roce 
2004/05 bylo vydáno celkově více za „Ostatní zeleninu“. Výdaje za zeleninu celkem se v roce 
2004/05 zvýšily, což bylo dáno z jedné strany zvýšením spotřeby na obyvatele, ale z druhé 
strany výdaje jsou ovlivňovány také úrovní cen. 
 

Graf 3 - Průměrné měsíční výdaje domácnosti (v EUR) na zeleninu v členění podle druhů 
nebo skupin zeleniny a na mraženou a sušenou zeleninu (porovnání výsledků 
spotřebitelského šetření 2004/05 a 1999/00 
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V červnu 2007 přispěl cenový vývoj u potravin a nealkoholických nápojů zhruba jednou 
čtvrtinou k rostoucí míře inflace. Od vstupu Rakouska do EU do 1. pololetí 2007 se 
všeobecná cenová úroveň zvýšila průměrně téměř o jednu čtvrtinu (24,8 %), cenová úroveň 
u skupiny výdajů za potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšila jen o 18,4 %. Zhruba na 
úrovni 118 bodů byly v roce 2006 téměř shodné indexy spotřebitelských cen potravin 
a nealko nápojů a celkový index spotřebitelských cen (viz graf 4). 
 

Graf 4 - Vývoj cenového indexu za spotřebitelské výdaje celkem a skupinu výdajů 
na potraviny a nealkoholické nápoje za období 1996-06 
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2.2 Demografické a sociálně kulturní rámcové podmínky 
Se změnami ve společnosti se také mění spotřebitelské a stravovací zvyklosti, přičemž 

příčiny změn lze hledat v celé řadě faktorů. Např. zpravidla s růstem příjmů roste poptávka po 
zboží. Existuje ale také zboží, u něhož vede zvýšení příjmů ke snížení spotřeby (jedná se např. 
o tzv. inferiorní, tj. méně kvalitní zboží). Do této zbožové skupiny patří také mnohé základní 
potraviny, jako např. výrobky z obilovin nebo brambor, které jsou s rostoucími příjmy 
substituovány jinými potravinami. Tento fenomén lze pozorovat v zemích s rychle se 
rozvíjející ekonomikou, např. v Číně, kde spotřeba masa v posledních letech výrazně vzrostla. 
V západních průmyslových zemích se výdaje domácností na potraviny snížily a v roce 2005 
činily zhruba 11,7 %. Současně se mění také struktura spotřeby potravin. Např. s růstem 
příjmů roste poptávka po exotickém ovoci a zelenině nebo po výrobcích vysoké kvality, 
vyráběných speciálními technologickými postupy (např. bioprodukty). 

V globálním kontextu představuje rozvoj národního hospodářství základní faktor 
ovlivňující poptávku po potravinách. V souvislosti s růstem počtu obyvatelstva lze predikovat 
rozdíly v dílčím regionálním vývoji a následné účinky, jež z daného vývoje vyplývají. Proti 
průmyslovým státům se stagnujícím nebo dokonce klesajícím počtem obyvatel bude dále 
silně růst počet obyvatel v jižních zemích. Vznikají nové hospodářské velmoci, jiné státy 
ztrácejí na významu. V důsledku těchto procesů dochází k migračním pohybům, které mají 
vliv na všechny oblasti každodenního života a také na stravovací zvyklosti. 

V důsledku růstu obyvatelstva a důchodů dochází k navýšení příjmů v Číně, Indii 
a Rusku, přičemž v Rusku je očekáván úbytek počtu obyvatel. V těchto zemích by měly 
příjmy obyvatel také v příštích letech růst. V Rakousku lze očekávat obdobný vývoj jako 
v Německu. 
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V následujících subkapitolách jsou představeny ty z faktorů společenského vývoje, 
které hrají významnou úlohu ve stravovacích zvyklostech a zejména ovlivňují spotřebu ovoce 
a zeleniny. 

2.2.1 Nezdravá výživa – nadváha 
Přebytečná nabídka energeticky bohatých potravin v kombinaci s nedostatečným 

pohybem vedla od 80. let k tomu, že se v mnoha částech Evropy více než ztrojnásobil počet 
obyvatel s nadváhou nebo obézních obyvatel. Obrat ve vývoji se neočekává, naopak, právě 
u dětí roste počet postižených, což se týká Rakouska. 

Podle odhadu Světové zdravotnické organizace je nadváha v některých regionech 
příčinou 10-13 % úmrtí. Byla-li nadváha u dětí do začátku 90. let 20. století známa převážně 
v západních státech, pak v současné době se týká např. Číny nebo Brazílie. Ve smyslu zdravé, 
uvědomělé výživy Evropská komise (EK) hodlá podporovat prostřednictvím různých opatření 
spotřebu ovoce a zeleniny u dětí a mládeže. 

2.2.2 Migrace 
Podle současných odhadů předpokládaného vývoje počtu obyvatel provedených 

rakouským statistickým úřadem počet obyvatel v Rakousku do roku 2050 poroste na zhruba 
9 mil. obyvatel. Motorem tohoto vývoje je přistěhovalectví, protože míra úmrtnosti bude 
dlouhodobě převyšovat míru porodnosti. V roce 2006 připadalo zhruba 101 000 přistěhovalců 
na zhruba 73 500 odstěhovaných, z čehož rezultuje aktivní saldo na úrovni 27 500 osob. 
Téměř dvě třetiny přistěhovalců pochází ze zemí EU 25. Současně došlo ke snížení migrace 
z Turecka a států západního Balkánu. Rakousko se v posledních desetiletích permanentně 
vyvíjelo v přistěhovaleckou zemi. Rakousko pro období 1961 až 2006 uvádí celkem 860 000 
přistěhovalců. 

Na úrovni spolkových zemí se ukazuje dominance Vídně jakožto cíle mezinárodního 
přistěhovalectví do Rakouska. Téměř polovina salda přistěhovalců (44 %, resp. 12 165 osob) 
připadlo v roce 2006 na samotné hlavní město. Zvlášť výrazné je přistěhovalectví v okolních 
obcích velkoměst s dobrou dopravní obslužností. Okolí měst více lákají, protože mnoho 
obyvatel, kterým se dobře daří, opouští město a stěhují se do příměstských území. Příslušně 
tomu obce v blízkosti Vídně, Štýrského Hradce a Lince mají největší přírůstky indexu kupní 
síly. Celkově se ale rozdíly v kupní síle v rámci Rakouska snižují, každý Rakušan disponoval 
v roce 2006 průměrně kupní silou na úrovni 17 000 EUR. Mezi zeměmi EU je tak Rakousko 
na čtvrtém místě za Lucemburskem, V. Británií a Dánskem. 

V souvislosti s mezinárodním přistěhovalectvím mají mnozí imigranti zájem, aby 
zůstali sociálně a kulturně spojeni se svou zemí původu. Toto upevňování tradičních elementů 
platí také pro zachování výživových zvyklostí. V multikulturních společnostech může jídlo 
znamenat jistou rekonstrukci „domova“. Tato představa zachování vlastní identity je 
vyjadřována principem sounáležitosti, bezpečnosti, stability a přehlednosti. V této souvislosti 
byly v Německu šetřeny stravovací zvyklosti nejsilněji zastoupených migračních skupin 
(pouze ženy) italského, řeckého a tureckého původu. Dodržování tradičních řeckých 
stravovacích zvyklostí se projevuje např. vysokou spotřebou zeleniny a mletého masa 
k přípravě tradičních pokrmů. Vyšší spotřeba oříšků a vysoký podíl spotřeby zeleniny je 
příznačný pro dodržování tureckých stravovacích zvyklostí stejně jako vyhýbání se alkoholu 
a vepřovému masu. U Italů zaujímají ústřední pozici ve stravě těstoviny, víno je nejčastějším 
alkoholickým nápojem. Rozdíly ve struktuře stravování dané původem se projevují také 
v uspořádání jídel. Např. u Italek má snídaně, pokud jde o pestrost a množství podřadnou 
úlohu. Naproti tomu Řekyně a Turkyně snídají vydatněji. Právě u posledně jmenovaných 
přispívá tradiční konzumace oliv nebo jiné syrové zeleniny, např. rajčat a okurek při snídani 
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k celkově vysoké spotřebě zeleniny. Na druhé straně nové prostředí vede ale také ke změnám 
stravovacích zvyklostí. Ve srovnání s původní vlastí klesá např. spotřeba skopového 
a jehněčího masa a také se výrazně snižuje spotřeba ryb a plodů moře. 

Lze konstatovat, že také v Rakousku je struktura spotřeby ovoce a zeleniny ovlivňována 
mezinárodním migračním pohybem. V grafu 5 se porovnává roční spotřeba nejžádanějších 
druhů zeleniny v různých zemích na jednoho obyvatele. Data vycházejí z databáze FAO 
a reprodukují odhadovaná čísla spočívající na výživových bilancích. Je třeba mít na zřeteli, že 
skutečný konzum se od uvedených dat může lišit, protože není brán zřetel na ztráty (např. při 
skladování, přípravě). Nápadně vysoká je spotřeba rajčat v Turecku, která dosahuje zhruba 
85 kg, což je 3,5 krát více než je rakouská spotřeba. Vysoká spotřeba cibule a okurek 
v Turecku je potvrzením významu zeleniny v turecké kuchyni. Polsko vykazuje tradičně 
vysokou spotřebu košťálových druhů zeleniny, řepy a brambor. V Makedonii, vybrané za 
reprezentanta bývalé Jugoslávie, v důsledku omezeného množství disponibilních dat, hrají 
rajčata, košťálová zelenina a cibule rovněž významnou úlohu. Za Čínu je třeba uvést, že 
sledované druhy zeleniny představují jen část spotřeby. Spotřebu by bylo nutno doplnit 
o mnohé u nás málo rozšířené druhy zeleniny (např. melouny, tykve, bambusové výhonky, 
lilky, …). Údaje o spotřebě salátu v Polsku a Makedonii nebyly k dispozici. Vzhledem 
k mnoha odhadovaným údajům by neměly být v popředí zájmu absolutní data o spotřebě, ale 
v daleko větší míře zásadní odlišnosti v poptávce po jednotlivých druzích zeleniny. 
 

Graf 5 - Spotřeba zeleniny ve vybraných zemích v roce 2005 (v kg na obyvatele) 
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Spotřeba rajčat na obyvatele v Turecku se pohybovala zhruba na úrovni 84,8 kg 
Pramen: FAOSTAT, 2007 

 

2.2.3 Věková struktura 
Změnu struktury obyvatelstva ovlivňuje kromě míry porodnosti, úmrtnosti a migrace 

demografický vývoj v Rakousku. Ve stručnosti lze konstatovat, že vlivem zvyšující se střední 
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délky života bude docházet k nárůstu obyvatel v důchodovém věku a v důsledku nižší míry 
porodnosti vstoupí méně mladých lidí na trh práce. 

Obyvatelstvo v produktivním věku zůstává sice střednědobě na konstantní úrovni, 
dlouhodobě ale ubývá. Silně bude narůstat skupina obyvatel „v raném stáří“ (65-79 let) 
a vlivem dosažené životní úrovně a výrazně lepšího zdravotního stavu bude představovat 
významnou ekonomickou cílovou skupinu. Nejsilnějšího přírůstku v dlouhodobém výhledu se 
dočká věková skupina od 80 let a starší. Hlavním důvodem je trvale se zvyšující střední délka 
života, silné ročníky narozených kolem roku 1940 a 1960, které dnes přicházejí do penzijního 
věku, ale i za nimi následující generace, které zůstaly uchráněny před válečnými ztrátami. Jak 
vyplývá z grafu. 6, měl by se podíl osob nad 65 let zvýšit ze 16 % v roce 2005 na 25 % v roce 
2035. 
 

Graf 6 - Prognóza věkové struktury obyvatelstva za roky 2005, 2015, 2025 a 2035 
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Pramen: podle dat Statistik Austria 

 

V dnešní individualizované kultuře dochází k destrukci starého „životního vzoru“ 
a vznikají nové životní etapy. U mladých lidí se často přesouvá před vstup do povolání 
a rodinného života fáze orientace (viz graf 7). V této době mladí lidé hodně cestují, ověřují 
různá povolání a modely života, navazují různá partnerství. Ukončení vzdělání pak zasahuje 
až do třetí dekády života. Druhý zlom nastává ve věku 50 let. V této fázi stoupá počet 
rozvodů, především ženy zpochybňují svou úlohu, zatímco muži se rozhodují, zda pokračovat 
v nastoupené kariéře nebo zvolit nový začátek. Být starý se dnes již nespojuje s nečinností 
a „neužitečností“. V důsledku prodlužující se střední délky života a zlepšující se kvality 
života dochází k nové životní orientaci v této etapě. Rozvíjejí se nové fáze života a nové 
možnosti. Hodnotové systémy „nových starších občanů“ se v současnosti liší od poválečné 
generace. Zvláštní význam je přisuzován udržování vitality, mobility a cílené minimalizace 
rizik onemocnění. Pro trh to znamená pokrýt nově vznikající poptávku, zvláště když kupní 
síla „starších“ výrazně překračuje cílovou skupinu obyvatel ve věku mezi 14 až 20 lety. 
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S diferenciací životních fází se mění také stravovací zvyklosti. Mladí lidé ve fázi 
postadolescentů jsou připraveni nabývat nové zkušenosti, poznávají při svém cestování 
nejrůznější „kuchyně“ a část svých zkušeností přebírají do dalšího života (např. konzumace 
exotického ovoce). Obdobně působí na poptávku po potravinách delší průměrná doba 
starobního důchodu. V důsledku diferenciace různých životních stylů v dnešní aktivní 
generaci nebudou senioři „zítřka“ již představovat jednoznačně definovanou cílovou skupinu. 
Společenské změny ovlivňují chování spotřebitelů a působí tím také na stravování 
spotřebitelů. Zejména u občanů starší generace roste poptávka po výrobcích, které jsou 
přizpůsobeny nemocem stáří nebo jsou vhodné pro udržení zdraví. 
 

Graf 7 - Změny v životních etapách 1960 a 2000 
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Pramen: Horx, 2002 

 

Proces stárnutí začíná mezi 20. a 30. rokem života. Dispozice a individuální životní styl 
rozhodují o rychlosti, jíž procesy stárnutí postupují. Věková skupina výkonných (zdatných) 
seniorek se přitom ve způsobu chybné výživy podobá mladším generacím a nadváha ze 
zvýšeného příjmu kalorií a nedostatku pohybu je důsledkem daného životního stylu. Jinak je 
tomu u starých, často nemocných lidí. Problémy při konzumaci potravin, snížené čichové 
a chuťové vjemy a snížení kapacity střev často vedou k nedostatečné výživě. Strava se 
obvykle skládá z lehce stravitelných a dostupných uhlohydrátů, jako jsou housky, toastový 
chléb nebo suchary. Změny ve způsobech výživy shrnuje tab. 2. Starší lidé kromě toho 
přijímají některé živiny v nedostatečném množství, např. kyselinu listovou. Kyselina listová 
je obsažena především v čerstvé zelené zelenině (salát, zelí, špenát, okurky), pomerančích, 
klíčcích pšenice, sojových bobech, rajčatech a vícezrnných a mléčných výrobcích. Zelenina 
představuje cenný zdroj kyseliny listové, v syrovém stavu ji často starší lidé ale obtížně 
konzumují. Příprava zeleniny, např. pokrájení na kousky nebo zpracování na kaši může 
spotřebu zeleniny zvýšit. Na tomto příkladu je zřejmé, že s rostoucím podílem starších 
spotřebitelů na celkovém počtu obyvatelstva porostou do budoucnosti požadavky na 
adekvátně upravované výrobky. 
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Tab. 2 - Změny relevantní pro výživu ve stáří 

Nižší spotřeba energie • snížení bazálního metabolismu 
• snížení tělesné aktivity 
• úbytek aktivní svalové hmoty 
• zvýšení tělesné váhy 

Zpomalení procesu trávení • snížení tvorby slin 
• nižší sekrece žaludku 
• snížená resorpce tuků a vápníku 
• redukovaná tolerance uhlovodanů 

Snižující se schopnost přizpůsobení • snížení čichových a chuťových vjemů 
• zmenšený pocit žízně 
• zvyšující se obtíže se žvýkáním 
• nemoci (dna, cukrovka, vysoký krevní tlak) 

Pramen: Forum. Ernährung heute, 2007. 

 

Preference ve výživě a způsoby stravování souvisejí se stářím. Specifické rozdíly dané 
stářím se projevují jak při konzumu jednotlivých výrobků a jídel, tak i u rozdělení a významu 
jídla během dne. Výklad rozdílných stravovacích zvyklostí mladých a starých lidí se opírá 
o šetření provedené v Německu. Čím je člověk starší, tím typičtější je teplé jídlo. Občané 
starší 60 let definují z 80 % oběd jako hlavní jídlo, naproti tomu 40 % 35-59letých uvádí jako 
hlavní jídlo večeři. Zatímco děti a mladiství konzumují v poledne nejraději nudle, pizzu nebo 
řízek, starší preferují klasické „třísložkové“ jídlo, spočívající např. na rybě, zelenině 
a škrobové příloze, zejména na sezónní zelenině. Senioři dávají večer přednost chlebu, salátu 
a ovoci, zatímco děti kromě chleba jedí často hotové pokrmy. Celkově se ukazuje, že děti 
konzumují příliš málo celozrnných výrobků a ovoce. Teprve s pokračujícím stářím dbají 
zejména ženy na konzumaci ovoce. 

2.2.4 Vývoj domácností 
V Rakousku existovalo v roce 2006 zhruba 3,5 mil. domácností. Ve vztahu k počtu osob 

žijících v soukromých domácnostech (8,18 mil.) činila průměrná velikost domácnosti 
2,33 osob (v roce 1971 stejný ukazatel vychází ještě na 2,88 osob). Snížení velikosti 
domácnosti je dáno silným nárůstem počtu jednočlenných domácností (single domácnosti), 
jak ukazuje tab. 3. Podle prognózy rakouského statistického úřadu poroste dlouhodobě počet 
domácností o jedné osobě zhruba šestkrát silněji než počet vícečlenných domácností. 
Odhaduje se, že v roce 2050 dosáhne počtu 1,70 mil. domácností a bude tedy představovat 
41,5% podíl. Počet manželských, resp. partnerských dvojic bez dětí by se měl do roku 2041 
zvýšit z 0,77 mil. v roce 2001 o 40 % na 1,08 mil. Naopak počet rodin s dětmi a paralelně 
k tomu počet dětí v rodinách se v současné době snižuje. 
 

Tab. 3 - Rakouské domácnosti a jejich rozdělení do jednotlivých typů (v %) za rok 1996 
a 2006 

Typ domácnosti 1996 2006 
Bezdětný pár 22,76 23,67 
Dvojice s dětmi 35,36 30,62 

Svobodní otcové  1,09 1,17 
Svobodné matky 7,16 6,47 
Domácnosti jednotlivců bez dětí 29,35 34,76 
Vícečlenné domácnosti bez dětí 1,89 1,37 
Dvou a vícečlenné domácnosti 2,40 1,94 
Počet domácností (v tis.) 3 128 3 507 
Pramen: Statistik Austria, 2007d 
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Kromě ostatních sociálně demografických faktorů jako je stáří, pohlaví, vzdělání nebo 
příjem má aktivní způsob života velký vliv na stravovací postoje. Co, kdy a jak se konzumuje, 
je ovlivněno způsobem soužití. Jednočlenné domácnosti disponují větším prostorem, pokud 
jde o stravovací postoje, než např. dvojice s dětmi, které musejí plnit pečovatelské povinnosti 
k dětem. Denní a stravovací rytmy se ve srovnání s jednočlennými domácnostmi výrazněji 
projevují. Na příkladu podrobnější typizace jednočlenných domácností se ukázalo, že více než 
polovina všech osob žijících v jednočlenné domácnosti jsou starší 55 let, většinou seniorky, 
žijící samy v důsledku smrti jejich partnera. Na druhé straně škály žijí mnozí mladí lidé ve 
fázi, kdy si utvářejí životní orientaci sami. Relativně velký podíl jednočlenných domácností 
tvoří také ženy a muži, kteří ještě, resp. již nežijí v partnerství. 

Potvrzuje se, že v malých domácnostech, jejichž členové vykonávají nějakou profesi, se 
vaří méně často a nepravidelně, zato se však jí častěji mimo domov a stále častěji se používá 
hotových pokrmů. Rodina již není centrem společných jídel. V důsledku dvojí zátěže 
z povolání a vedení domácnosti jsou u samoživitelů a v malých domácnostech často omezené 
časové rezervy na přípravu jídla. 

Vaření se stává obtížnou povinností. Hotové výrobky, které lze připravit rychle 
a jednoduše, nabývají na významu. Ve všedním pracovním dni se často musí osobní 
stravovací zvyklosti přizpůsobit určitým konkrétním okolnostem. Pokud je přestávka na oběd 
časově omezena, s větší pravděpodobností se využívá nabídky Fast food nebo se konzumují 
studené pokrmy nebo se jí při práci. Platí to také, pokud se v zaměstnání požaduje vysoká 
míra mobility. Ve volném čase se naproti tomu „hříchy stravování“ kompenzují. Zvyšující se 
flexibilita pracovních struktur (častější střídání zaměstnání a rostoucí požadavky v práci a ve 
veřejném životě) vede k delším pobytům mimo domov (např. služební cesty do zahraničí). 
Dochází tak zčásti ke stírání hranic mezi pracovní dobou a pracovním volnem. Průběh dne se 
přizpůsobuje požadavkům povolání. Časové rezervy se v důsledku daného prolínání omezují 
a jsou vnímány jako vzácné. Strava a její příprava z hlediska spotřeby času si stále více 
konkuruje s ostatními volnočasovými aktivitami. Vyplývá to i ze snižujícího se denního 
časového rozvrhu určeného pro přípravu pokrmů. V roce 2001 byla v Německu využívána 
denně 1 hodina a 6 minut na přípravu pokrmu, o 19 minut méně než ještě před deseti lety. Na 
druhé straně, ve volném čase je jídlu a jeho přípravě přikládána stále větší váha. Nákladná 
jídla, připravovaná z vysoce kvalitních komponentů jsou výsledkem této nové záliby ve 
vaření. Vedle konzumace speciálních jídel jsou zvláště ceněny hodnoty jako např. „možnost 
jíst s požitkem a v klidu“ nebo „jíst a komunikovat společně se členy rodiny nebo s přáteli“. 

2.2.5 Urbanizace a vzdělání 
Na základě dat z projektu EU „Data Food Networking“ (DAFNE) byla propočtena 

disponibilita potravin v rakouských domácnostech. Z hlediska stupně urbanizace bylo možné 
zjistit mírný gradient, tj. pokles u disponibility zeleniny směrem od města k venkovu. Ve 
městech s vysokou hustotou obyvatel bylo pro jednu osobu zhruba k dispozici 150 g zeleniny 
na den, ve venkovských obcích to bylo 133 g. Výsledky projektu nepodávají bližší 
zdůvodnění daného zjištění, je možné, že aktuální trendy ve výživě (lehká strava, mezinárodní 
jídla) a demografické trendy (jednočlenné domácnosti) vedly ve městech k větší poptávce po 
zelenině. Na venkově je naopak více rozšířena tradiční kuchyně. Pokud jde o disponibilitu 
ovoce, neexistují rozdíly mezi městem a venkovem, na osobu činilo denní disponibilní 
množství ovoce 189 g. 

Jednoznačný výsledek není patrný z hlediska vlivu stupně vzdělání u vedoucí osoby 
domácnosti na spotřebu ovoce a zeleniny. Disponibilita zeleniny byla nejnižší 
v domácnostech, v nichž osoba vedoucí domácnost absolvovala vzdělání druhého stupně 
(140 g), a nejvyšší u domácností, kde vedoucí osoba absolvovala nižší stupeň vzdělání 
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(193 g). V této kategorii byla také disponibilita ovoce na úrovni domácnosti nejvyšší (260 g). 
V obou ostatních kategoriích činila zhruba 191 g na osobu a den. Zajímavá je rovněž klesající 
spotřeba brambor s přibývajícím stupněm urbanizace a vzdělání. 

2.3 Přirozené stanovištní faktory 
Ačkoliv je Rakousko menší zemí, je rozmanitost produkce ovoce a zeleniny značná. 

Toto široké spektrum je zrcadlovým obrazem klimatických a topografických podmínek 
a zahrnuje jak extenzivně obhospodařované regiony, tak i příznivé panonské nížiny. Každá 
krajina má své vlastní geografické zvláštnosti (mikroklima, půdy, svažitost atd.), které 
umožňují, že se v jejich rámci daří zcela typickým druhům ovoce a zeleniny. Nicméně všem 
těmto oblastem konkurují jednotlivé regiony v Evropě nebo ve třetích zemích, které jsou pro 
pěstování určitých druhů zeleniny nebo ovoce stejně vhodné nebo ještě vhodnější. 

Vlivem relativně dlouhého období vegetačního klidu se v Rakousku nedaří všem 
druhům ovoce a zeleniny, které spotřebitelé žádají. V tomto ohledu mají rakouští pěstitelé 
nevýhodu vůči jižním zemím. Dodávají své produkty na trh většinou později a mohou tyto 
čerstvé produkty nabízet po kratší dobu. Mírné klima poskytuje ale po určitou dobu také 
výhody, např. v jižní Evropě je letní počasí příliš extremní pro pěstování hlávkového salátu. 

Nejvýznamnější stanoviště pro pěstování ovoce a zeleniny v Rakousku se vyznačují 
malou vzdáleností od spotřebitelských center, např. Vídně. Pro snadno zkazitelné ovoce 
a zeleninu je to výhodné, i když v důsledku pokroku ve způsobech přepravy a skladování se 
význam polohy snižuje. V každém případě je regionální původ výhodou ve vztahu k diskusi 
o „klimatických změnách“. 

2.4 Vliv agrárně politických opatření 
Zásahy agrární politiky lze změnit rámcové podmínky ve prospěch nabídky ovoce 

a zeleniny a vytvářet stimuly k podpoře této produkce. Vývoj odvětví přitom silně závisí na 
tom, které oblasti nebo činnosti jsou regulovány a podporovány. Politicko právní rámcové 
podmínky jsou utvářeny množstvím zákonů a nařízení. Za odvětví ovoce a zeleniny je 
speciálně Společná organizace trhu (SOT) určujícím regulativem. V tomto tržním řádu je brán 
zřetel také na uzavřené dohody a vývoj v rámci WTO (konkrétně vstupní ceny5 WTO pro 
určité druhy ovoce a zeleniny). 

Do SOT spadající ovoce a zelenina se podílí 15,8 % na celkové zemědělské produkci 
EU (pro srovnání daný podíl u obilovin činí 9,3 % nebo u hovězího masa 9,8 %). Ve srovnání 
s jinými organizacemi trhů vykazuje SOT s ovocem a zeleninou některé specifické rysy, mj. 
heterogenní sortiment produktů (různé druhy ovoce a zeleniny), je doprovázena existencí 
organizací producentů a charakterizována vlastními normami kvality. 

2.4.1 Novelizace SOT s ovocem a zeleninou v roce 2007 
SOT s ovocem a zeleninou byla v roce 2007 novelizována a nabyla účinnosti 

k 1. 1. 2008. Podstatný obsah novelizace je shrnut v tab. 4 
Cílem SOT je zlepšit konkurenceschopnost a tržní orientaci odvětví a přispět k dosažení 

trvale udržitelné produkce, konkurenceschopné jak na vnitřním trhu, tak i na zahraničních 
trzích. Dále je cílem zmírnit kolísání důchodů producentů ovoce a zeleniny v krizových 

                                                 
5  Tzv. vstupní ceny (Entrypreis) stanovila WTO pro určité druhy ovoce a zeleniny v sezónních časových 

intervalech (NR (ES) č. 2200/96). Při nižší ceně než je vstupní cena, se při dovozu vedle hodnotového cla 
platí dodatečné proporcionálně přizpůsobené specifické clo. Tento postup platí celoročně pro rajčata, 
okurky, cukety, citrony a konzumní jablka. Pro jiné druhy ovoce např. pomeranče, stolní hrušky, meruňky, 
třešně, broskve a švestky jsou vstupní ceny uplatněny jen sezónně v rámci přesně vymezeného období. 
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situacích, zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny v EU a také pokročit v úsilí po zlepšení situace 
v oblasti ochrany životního prostředí. V souladu s těmito cíli přináší reforma SOT tyto 
podstatné změny: 

Organizace producentů nadále fungují jako nejvýznamnější aktéři této zákonné regulace 
pro ovoce a zeleninu. Podpůrná sazba v rámci podnikového fondu organizací producentů má 
nadále zůstat na úrovni 50 %. U akcí přesahujících rámec členského státu a u opatření 
přesahujících odvětví, pro organizace producentů v nových spolkových zemích, ve 
strukturálně slabých oblastech a pro ekologickou výrobu má do budoucnosti platit podpůrná 
sazba na úrovni 60 %. Všeobecně má horní hranice podpory činit nadále 4,1 % hodnoty 
obchodovatelné produkce. Tato procentní sazba se dokonce zvyšuje na 4,6 % hodnoty 
obchodovatelné produkce, pokud částka přesahující sazbu 4,1 % je použita výlučně na 
preventivní protikrizová opatření a opatření krizového managementu. 

V zájmu zjednodušení byly všechny dosavadní podpory na zpracování ovoce a zeleniny 
zrušeny. Ovoce a zelenina je plně zahrnuta do regulace v rámci podnikových prémiových 
podpor (NR č. 1782/2003). 
 

Přechodné platby na bobulovité ovoce: 
Aby se výrobci jahod a malin určených k dalšímu zpracování mohli přizpůsobit 

podmínkám trhu, budou dostávat na přechodnou dobu (do 31. 12. 2012) z rozpočtu EU na 
stanovený počet ha přímé platby ve výši 230 EUR/ha. Členské státy mohou tuto částku 
navýšit maximálně na 400 EUR/ha. 

Organizace producentů získají větší flexibilitu a jejich právní předpisy se zjednoduší. 
Výrobci mohou s každým produktem vstoupit do jiné organizace producentů, na rozdíl od 
dosavadní situace, kdy nabízené produkty různých druhů museli prodávat prostřednictvím 
jedné organizace producentů. Kromě toho se uvolňuje rozsah přípustných přímých prodejů 
(alespoň 10 %), platí rozšíření platných regulací i pro nečleny a zmocnění asociací organizací 
producentů (výkon činností členů a rušení činností). 

Do budoucnosti nutno počítat s nejméně 10 % podnikového fondu na opatření ve 
prospěch ochrany životního prostředí nebo se dvěma i více environmentálními opatřeními 
v rámci operačních programů (OP). Doposud sice musela být environmentální opatření do OP 
zahrnuta, nebyl ale stanoven žádný minimální podíl. Kromě toho, se zařazením produkce 
ovoce a zeleniny do pravidel pro poskytování přímých podnikových podpor platí pro 
zemědělce, kteří dostávají tyto platby, povinnosti plynoucí z cross compliance (tj. povinné 
dodržování předpisů na ochranu životního prostředí). 

Krizový management je zahrnut jako nový prvek do katalogu opatření v rámci 
operačních programů. Nástroje zahrnují zelenou sklizeň nebo zřeknutí se sklizně, opatření 
k podpoře trhu nebo stažení z trhu a informace k řešení krizových situací, zvyšování 
kvalifikace, pojištění úrody a financování administrativních nákladů pro zřízení společného 
fondu. Nástroje krizového managementu nesmí překročit jednu třetinu výdajů v rámci OP. 
Aby bylo možno tyto nástroje financovat, mohou organizace producentů získat zvýhodněné 
úvěry k podmínkám na trhu, přičemž příslušné splátky jistiny včetně úroků je možné zahrnout 
do OP a mohou připadat v úvahu k proplacení finanční podpory ze zdrojů Společenství. 
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Tab. 4 SOT s ovocem a zeleninou na základě NR (ES) č. 1182/2007 

Titul Opatření/Nástroje SOT s ovocem a zeleninou 
Hlava I Úvodní ustanovení – Oblast působnosti: 

Produkty společných organizací trhů s ovocem a zeleninou a zpracovaným 
ovocem a zeleninou a určité kuchyňské bylinky; 

Hlava II Třídění produktů – Obchodní normy: 
Zejména pokud jde o vymezení pojmů, kvalitu, třídění podle obchodních 
tříd, třídění podle velikosti, balení, obaly, uskladnění, přepravu, obchodní 
úpravu, uvádění na trh a označování (etiketování) a zvláštní opatření 
(metody rozborů, ...) ke stanovení charakteristik vymezených dotyčnou 
normou; 

Hlava III Organizace producentů: 
 Zlepšení postavení výrobců na trhu prostřednictvím podpory organizace 

producentů, 
zajištění poptávané produkce z hlediska množství a kvality, 
zlepšení kvality výrobků, 
podpora jejich uvádění na trh (odbytu), 
podpora prodeje produktů v čerstvém a zpracovaném stavu, 
podpora environmentálních opatření a pěstitelských postupů šetrných 
k životnímu prostředí, včetně ekologického zemědělství, 
prevence krizí a krizový management, 
stahování produktů z trhu, 
sklizeň na zeleno nebo zřeknutí se sklizně ovoce a zeleniny, 
podpora trhu a komunikace, 
vzdělávací opatření a opatření ke zvyšování kvalifikace, 
pojištění úrody, 
reciproční finanční pomoc na administrativní náklady související se 
zřízením rizikového fondu.  

Hlava IV Oborové svazy a dohody: 
(v Rakousku neexistují; např. „Produktchappen“ v Nizozemsku) 

Hlava V Obchod se třetími zeměmi: 
Stanovení cen a objemu produktů na reprezentativních trzích a určení 
příslušných cel, dovozních a vývozních licencí pro třetí země 

Hlava VI Prováděcí, pozměňovací a závěrečná ustanovení: 
Pravidla pro kontroly včetně analýz rizik 

Pramen: Rada EU. 
 

Maximální hranice pro stažení produkce z trhu je pro každou organizaci producentů 
omezena na 5 % realizované produkce. Stažení z trhu prostřednictvím organizace producentů 
financuje Společenství obecně z 50 %, při bezplatném přidělování do škol, dětských táborů, 
nemocnic, benefičních (dobročinných) svazů, domovů pro seniory a vězeňských zařízení ze 
100 %. 

Světová zdravotnická organizace doporučuje spotřebu 400 g ovoce a zeleniny denně. 
Této spotřeby je v současné době dosahováno pouze v Řecku a Itálii. Organizace producentů 
mohou do svých OP zahrnout podpůrná opatření na podporu prodeje ovoce a zeleniny. Pro 
podporu spotřeby u školních dětí a mládeže platí zvýšený příplatek Společenství na úrovni 
60 %. Produkty stažené z trhu lze bezúplatně rozdělovat do dobročinných svazů, škol 
a dětských táborů. 
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Další zjednodušení vyplývají z harmonizace základních ustanovení o zrušení podpor na 
zpracování a norem prodeje pro všechny agrární produkty včetně ovoce a zeleniny. 

V EU 25 byly pro rok 2004 využity celkové disponibilní prostředky podnikových fondů 
(962 mil. EUR) hlavně na technická opatření jak v prodeji (29 %), tak i v produkci (25 %). 
Další významné oblasti použití jsou kontrola kvality a opatření v ochraně rostlin (13 %) 
a speciální opatření k ochraně životního prostředí (11 %) (viz graf 8). 
 

Graf 8 - Užití podnikového fondu EU 25 u ovoce a zeleniny v % za rok 2004 
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2.5 Trendy ve výživě 
Kromě měnících se konkurenčních podmínek v oblasti produkce, zpracování, v obchodě 

s potravinami a v gastronomii dochází také ke stále větší fragmentaci trhů. Ta přináší pro 
podniky zaměřené na produkci ovoce a zeleniny nové výzvy. Pochopení sociálně 
ekonomických procesů vedoucích ke změnám je pro budoucí orientaci podniků stále 
významnější. Prostřednictvím poznání moderních trendů ve výživě lze realizovat potenciální 
úspěch. Významné trendy ve výživě lze charakterizovat takto: 
 

Convenience Food: 
Pokrmy kuchyňsky připravené, které lze bezprostředně konzumovat v domácnostech, se 

velmi hodí zejména k využití v pracovních dnech. Ekonomický potenciál u těchto výrobků je 
v potravinářském maloobchodě enormní. Pro zeleninu vznikají na základě hotových balení 
salátů nebo zdravých svačin (snacků) nové možnosti produkce a přípravy. 

V souvislosti s našimi stravovacími zvyklostmi znamená „konvenience“ hotové 
výrobky nebo polotovary, vhodné k okamžité spotřebě anebo které lze velmi rychle 
a jednoduše připravit. Nástup nových forem výživy se týká nejen soukromých domácností. 
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Convenience Food se nachází skryto v paletě nabídky jídel z gastronomie, hotelů, 
školních družin, kantýn, menz a nemocnic. Současný trh potravin reagoval na požadavky 
spotřebitelů týkající se rychlých a zdravých pokrmů a nabízí stále více „čerstvé výrobky typu 
konvenience“. Ovoce a zelenina je krájená, v plastových nebo kartónových kelímcích 
a prodává se jako produkty „Ready to Eat“ (RTE). V současnosti vykazuje obor „zdravé 
konvenience“ pokrmů dvoumístné růstové tempo. Nabídky RTE ovoce a zeleniny jsou 
většinou v barevném provedení a tedy opticky sympatické, pohodlné a jsou alternativou 
k vydatnému polednímu menu. 
 

Fast Food: 
Na „Fast Food“ je třeba pohlížet jako na protiopatření nabízející rychlé užití, kalorické 

jídlo bez výživné hodnoty, jak to odpovídá nejen americkému způsobu života. K zavedení 
nových zeleninových pokrmů, obsahujících čerstvou a zdravou zeleninu, kterou lze rychle 
zkonzumovat, zbývá ještě vynaložit mnoho práce ve vývoji. 
 

Sensual Food: 
Touha po novém chuťovém zážitku při konzumu potravin je dnes větší než kdy jindy. 

Na významu také nabývají extrémní chuťové směry, jako hořkost, ostrost nebo kyselá chuť. 
Nabízejí se příležitosti pro druhy a odrůdy zeleniny se zvláštní chuťovou hodnotou mimo 
industriální hromadnou produkci. 
 

Health Food: 
Zdraví a kvalita osobního života se stávají pro stále větší počet obyvatel ústředním 

životním tématem. Zdraví je svébytným činitelem chování jednotlivce, kdy výživa hraje 
klíčovou roli. Účinek stravy bohaté na ovoce a zeleninu dokumentují četné studie. Zdraví 
a kvalita života jsou pro většinu obyvatel prioritou. 
 

Functional Food: 
Funkční potraviny s poznanými pozitivními účinky na zdraví nabývají stále na 

významu. Funkční potraviny jsou takové, které prokazatelně působí ve prospěch organismu, 
a to tak, že zlepšují zdravotní stav nebo snižují riziko onemocnění. Jsou však také 
potravinami, přijímanými jako součást běžné výživy a nikoliv jako pilulky nebo jiné 
potravinové doplňky. 
 

Authentic Food: 
Již více než 10 let existuje v EU pro potraviny ochrana zeměpisného původu 

a geografických údajů. V Rakousku je to např. Marchfeldský chřest nebo štýrský dýňový olej. 
Spotřebitel chce dnes být více než kdy jindy informován o původu a způsobu vzniku 
potraviny, protože všeobecné vědomosti veřejnosti o zemědělských a zahradnických 
výrobních technologiích jsou nedostatečné. 
 

Nature Food: 
Používání bioproduktů je dnes rozšířenější a samozřejmější než ještě před deseti lety. 

I zde se na trhu uplatňuje představa jejich šetrného způsobu výroby s ohledem na ochranu 
životního prostředí. Jedná se o potraviny, které jsou poptávány znalou, ale také kritickou 
skupinou spotřebitelů. 
 



21 

Etno Food: 
Tento trend je vyvolán vzpomínkou na cestování a stále více spotřebitelů má tendenci 

k tomu, aby si chutě a kuchyni z dalekých zemí přivezli domů. V důsledku neexistence 
jednoznačné definice a zbožových skupin, které lze do této kategorie zahrnout, nelze tento 
etnologický trend výživy přesněji kvantifikovat. V oblasti konvenience tvoří ale více než 
polovinu obratu pokrmy z jiných zemí než z Rakouska. 
 

Lze uzavřít, že globální dělba práce a migrace obyvatelstva a zvyšující se znalosti 
ovlivňují nejen nabídku potravin, potravinářský průmysl a kvalitu výrobků, ale vedou také ke 
gastronomickým inovacím a k rychleji se měnícím způsobům stravování. Jako protireakce 
k těmto globalizačním tendencím se stále více a opakovaně připomínají regionální kořeny 
vlastních tradic ve výživě. Tradiční pokrmy a recepty, resp. potraviny nezbytné k jejich 
přípravě jsou stále více žádány. 

Na základě německého šetření lze shrnout vliv společenského vývoje na budoucí 
zaměření potravinářské produkce následujícím způsobem: 
 
− přibývá stravování mimo dům, zejména v kantýnách a restauracích, často také 

v supermarketech, 
− pokračuje přemisťovací trend obědů školní mládeže do škol, 
− všeobecné zvýšení podílu stravování ve stravovacích zařízeních a mění se tradiční 

zvyklosti; konzumace hlavního jídla připadá na večer nebo se příprava jídla přesouvá 
na víkend. 

S tím souvisí vznik nových „typů jídel“, která ovlivňují chování poptávky. 
V dotazníkovém šetření „Institutu pro výzkum trhu“ byly popsány hlavní trendy, 

přičemž pro většinu respondentů budou mít ve výživě v budoucnosti větší význam hlediska 
zdraví a wellness, regionalita potravin a využití poznatků z mezinárodní kuchyně. Naopak na 
geneticky modifikované potraviny, produkty konvenience s obaly z kartonů nebo plastů 
a produkty Fast food připadla většina hlasů, očekávajících klesající význam těchto segmentů 
(graf 9). 
 

Graf 9 - Trendy ve výživě (výsledky telefonických šetření 2007) 
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Pramen: Flöcklmüller, 2007 
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3 VÝVOJ POPTÁVKY 
Stravovací zvyklosti Rakušanů se v posledních 50 letech výrazně změnily. Drahé 

potraviny, k nimž se počítalo kromě masa a ovoce (zejména jižní ovoce) se v poválečné době 
konzumovaly jen zřídka a v relativně malých množstvích. V současnosti činí spotřeba ovoce 
a zeleniny přes 200 kg na obyvatele (106 kg v roce 1955) V posledních letech se spotřeba 
ovoce i zeleniny zvýšila, přírůstky spotřeby u zeleniny jsou dokonce ještě vyšší než u ovoce 
(graf 10). Exotické ovoce a zelenina patří dnes ke standardní nabídce, ale i tradiční druhy 
ovoce a zeleniny se na trhu vyskytují v podstatně větším množství. Dovážejí se i tradiční 
domácí druhy, aby byla celoročně a nikoliv jen sezónně uspokojena poptávka. 
 

Graf 10 - Vývoj spotřeby ovoce, zeleniny a brambor (kg/obyvatel/rok) v Rakousku za období 
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Pramen: Statistik Austria ALFIS 

 

Nehledě na uspokojivý vývoj ve spotřebě ovoce a zeleniny v Rakousku není stále 
dosaženo minimálních norem spotřeby doporučovaných Světovou zdravotnickou organizací 
(WHO) ve výši 400 g ovoce a zeleniny na osobu a den. Vycházeje z roční spotřeby na 
obyvatele (106 kg zeleniny a 93 kg ovoce) vychází denní spotřeba na 290 g zeleniny a 255 g 
ovoce. Je zde třeba mít na zřeteli, že spotřeba není totožná se skutečným konzumem. Zelenina 
a ovoce napadené hnilobou nebo v domácnosti nespotřebované a nezkonzumované (např. také 
odpady jako jsou slupky, košťály apod.) by bylo třeba odečíst. S přihlédnutím k těmto 
nezkonzumovaným podílům spotřebují Rakušané podle „Zprávy o výživě z roku 2003“ denně 
pouze kolem 180 g ovoce a 150 g zeleniny a nedosahují tedy doporučené spotřeby. 

Odborná společnost pro výživovou terapii a prevenci (2007) popisuje různé stravovací 
zvyklosti Němců a obyvatel ze středomoří takto: „Francouzi, Italové, Turci nebo Řekové 
zkonzumují zhruba dvakrát tolik zeleniny a ovoce jako obyvatelé severní Evropy“. Dále ve 
Středomoří je zpracovaná zelenina jednoznačně méně oblíbena než čerstvá, chřupavá zelenina 
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a ovoce. Zelenina a ovoce ve Středomoří přichází na stůl většinou syrová a jen výjimečně 
vařená“. 

Institut pro výzkum trhu (Market Institut) na výběrovém vzorku 100 osob zjistil ve 
studii zpracované na zakázku firmy Knorr (2007), že pouze 3 % obyvatel konzumují za den 
pětkrát nebo častěji ovoce a zeleninu. Ženy patří mezi nadprůměrně konzumenty ovoce 
a zeleniny. Zhruba 36 % žen uvedlo, že konzumuje minimálně třikrát za den ovoce nebo 
zeleninu, u mužů to bylo pouze 22 %. Lze rovněž konstatovat zřetelný nárůst spotřeby ovoce 
a zeleniny v souvislosti se zvyšujícím se věkem. 
 

Tab. 6 - Průměrná četnost denní konzumace ovoce a zeleniny podle vybraných znaků (2007) 

Četnost Celkem Muži Ženy 18- 29 let >=60 let 
>= 5 krát 3 2 5 2 3 
4 krát 8 8 9 6 11 
3 krát 17 12 22 15 19 
2 krát 30 30 31 28 32 
1 krát 37 43 31 40 34 
Nikdy 4 5 2 9 1 
Neuvedeno 0 0 1 0 0 
Pramen: Knorr, 2007 

. 

Podle rakouské „Zprávy o výživě za rok 2003“ konzumuje co do množství nejvíce 
ovoce skupina těhotných žen a středoškoláci. Také předškolní děti a senioři denně konzumují 
dostatečné množství zeleniny. Byla by ale žádoucí ještě vyšší konzumace ovoce 
u předškolních dětí, mladistvých a dospělých (tab. 7). Jádrové ovoce a banány nejčastěji 
konzumují předškolní děti a těhotné ženy. I senioři konzumují rádi jádrové ovoce. 
Středoškoláci dávají přednost citrusům. Pokrývají téměř celkovou denní potřebu vitaminu C 
z ovoce, zatímco u těhotných žen pochází největší část denní dávky vitaminu C ze zeleniny. 
 

Tab. 7 - Průměrná denní spotřeba ovoce a zeleniny (g/den) podle pohlaví a věkových skupin 
(průměr a směrodatná odchylka) 

Věková kategorie Ovoce g/den Zelenina g/den 
Celkem Ženy Muži Celkem Ženy Muži

3-6 let 177±162 180±159 174±166 48±61 47±62 50±60 
7-10 let 156±196 158±197 155±198 73±90 74±98 71±81 
11-14 let 255±295 149±289 187±192 72±100 74±101 71±99 
15-18 let* 145±171 187±192 94±124 78±56 86±59 67±51 
19-60 let 183±227 186±218 179±240 148±134 153±136 140±131 
> 60 let** 240±200 241±194 230±224 145±122 142±116 155±141 
Těhotné ženy - 291±296 - - 168±148 - 
*
Učni; 

**
Vídeňské seniorky 

Pramen: Institut f. Ernährungswissenschaften, 2003. 
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Graf 11 - Struktura naturální spotřeby zeleniny na obyvatele (2005/06 ) 
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Pramen: Statistik Austria, 2007e 

 

V Rakousku jsou rajčata se spotřebou 23 kg/obyvatele nejoblíbenějším druhem zeleniny 
(graf 11). Velká a dlouhodobá obliba rajčat u spotřebitelů je zdůvodněna jejich 
mnohostranným využitím. Ve shodě s trendem posledních let zdůrazňuje spotřebitel také 
u produktu „čerstvá rajčata“ vedle cenových hledisek také kvalitativní požadavky jako je 
čerstvost, pevnost při krájení, chuť a aroma. Příkladem potvrzujícím daný trend je vysoký 
podíl rybízových rajčat se zeleným stonkem jako ukazatelem čerstvosti. Po rajčatech 
následuje cibule, mrkev a saláty. Nejoblíbenějším druhem ovoce v Rakousku se značným 
náskokem jsou jablka se spotřebou 28 kg/obyvatele. Banány a hrušky co do výše spotřeby 
následují na dalších příčkách. Graf 12 uvádí spotřebu nejvýznamnějších druhů ovoce na 
obyvatele za období 2005/06. 
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Graf 12 - Struktura naturální spotřeby ovoce na obyvatele (2005/06) 
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Pomocí marketingové analýzy agrárního trhu sleduje „AMA Marketing“ ve spolupráci 
s několika firmami chování rakouských domácností při nákupu potravin. V rámci tohoto 
panelu domácností jsou k dispozici data zhruba z 1 400 domácností o více než milionu 
případů nákupu, která slouží jako základna pro statistický dopočet za Rakousko celkem. 
Následující výpovědi se opírají o tato panelová data. 
 

Graf 13- Nákupní hodnota (tis. EUR) a tržní podíly (%) nejoblíbenějších druhů ovoce a zeleniny 
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Pramen: AMA – Marketing, 2007 

 

Za banány a jablka vydaly rakouské domácnosti v roce 2007 zhruba 169 mil. EUR. 
Výdaje za oba tyto druhy ovoce převýšily výdaje domácností za rajčata (zhruba 76 mil. EUR), 
která jsou nejoblíbenějším druhem zeleniny. Pokud sledujeme trh s ovocem a zeleninou 
v členění na jednotlivé komodity, zaujímají tyto tři plodiny více než 17% tržní podíl. 
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Jednotlivě papriky, okurky, zelený salát, cibule ale také vinné hrozny, pomeranče, jahody 
a hrušky dosahovaly tržní podílu kolem 4 %. 

Na grafu 14 je zobrazen vývoj trhů s ovocem a zeleninou za poslední čtyři roky 
v množstevním a hodnotovém vyjádření. Celkově se nakoupená množství a hodnoty 
čerstvého ovoce pohybovala nad úrovní čerstvé zeleniny. Pro obě komoditní skupiny platí 
společně, že nákupní hodnota se za poslední tři roky zvýšila. Naopak došlo k poklesu 
nakoupených množství, zejména výrazné snížení je charakteristické pro rok 2006. Ceny za kg 
byly příslušně danému vývoji v roce 2006 vysoké. 
 

Graf 14 - Nakoupená množství a hodnoty čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce v Rakousku 
za období 2003-2006 (v tis. kg, tis. EUR a EUR/kg) 
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Pramen: AMA – Marketing, 2007 

 

Dosažitelnost pro kupující je u čerstvého ovoce a zeleniny téměř shodná. V průměru za 
minulé čtyři roky nakoupilo zhruba 62 % zákazníků čerstvou zeleninu minimálně jednou 
týdně. U ovoce to bylo o něco málo více (zhruba 65 %). Pokud bychom sledovaný časový 
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interval prodloužili na dva měsíce, bylo by to u zeleniny 94 % všech zákazníků kupujících 
zeleninu a u ovoce zhruba 96 % (AMA Marketing 2007). 

Kvalita ovoce a zeleniny hrají u spotřebitelů významnou roli. Z motivační analýzy 
(RollAMA) lze vyčíst nejvýznamnější kvalitativní kritéria (graf 15). Pro více než 80 % 
dotázaných mají čerstvost, přirozená chuť, pokud možno neošetřené zboží a vzhled největší 
význam. Je zajímavé, že původ zboží u zeleniny sehrává větší význam než u ovoce. Lze to 
snad vysvětlit tím, že sortiment ovoce obsahuje více druhů, které se v Rakousku nedají 
pěstovat (např. banány, citrusy) a musí být tedy dováženy. 
 

Graf 15- Požadavky na kvalitu ovoce a zeleniny (% vyjádření ve skupině  
„velmi důležité“, 2003) 
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Pramen: AMA Marketing, 2007 

 

V rámci dalšího šetření mezi 1 000 respondenty byly zjišťovány nákupní postoje 
u ovoce a zeleniny. Výsledky potvrzují, že v Rakousku je jednoznačně preferováno čerstvé 
zboží. Zhruba 68 % dotazovaných potvrdilo, že prakticky nakupují pouze čerstvé ovoce 
a zeleninu. Naopak 31 % dotázaných při nákupu upřednostňuje hluboce zmrazené zboží. Pro 
většinu dotázaných je důležitý původ produktu. Rozdílně se vyjádřili respondenti, pokud jde 
o ochotu vydat více za ekologické zboží. Největší skupina 38 % respondentů neuvedla 
jednoznačnou preferenci. Proti 33 % respondentů, kteří vědomě nakupují dražší bio-zeleninu, 
stojí 24 % respondentů, kteří dražší bioprodukty nekupují. 
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Graf 16 - Nákupní chování u ovoce a zeleniny (stupeň souhlasu s jednotlivými odpověďmi) 
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Studie „Fessel institutu“ (AMA Marketing, 2007) potvrzuje význam faktoru čerstvosti 
zboží pro nákup ovoce a zeleniny. Kromě toho podstatnou úlohu při rozhodování o nákupu 
hrají také prezentace zboží (vzhled a úprava) a původ. Označování zboží byl podle výsledků 
dotazníkového šetření přikládán nejmenší význam (tab. 8). 
 

Tab. 8 - Faktory ovlivňující rozhodování při nákupu vybraných komoditních skupin 
(uvedený důvod v % náhodného výběru, n = 1000, 2006) 

Komoditní skupina Příznivá 
cena 

Čerstvost 
zboží 

Vzhled, 
upravenost 

Rakouský 
výrobek 

Bio-
produkt 

Dobrá 
značka 

Velký 
výběr 

Ovoce, zelenina 30 82 57 36 21 7 19
Mléko, máslo 37 69 13 64 24 19 9
Sýry 36 63 34 46 19 18 24
Hovězí maso 37 78 42 59 20 15 8
Vepřové maso 36 79 43 59 19 14 7
Drůbeží maso 34 80 45 60 19 15 6
Uzeniny, slanina 35 70 51 51 13 16 15
Obiloviny, mouka 41 25 9 49 23 29 14
Víno 27 3 7 32 2 30 47
Pramen: AMA Marketing, 2007 
 

3.1 Poptávka po bioproduktech 
Podle motivační analýzy (RollAMA) z února 2007 a klasické analýzy (RollAMA) 

z roku 2006 se zvýšil v Rakousku za období 2003 až 2006 konzum bioproduktů o 35 %. Podle 
šetření 91 % dotázaných uvádí, že alespoň příležitostně koupí čerstvé bioprodukty (graf 17). 
Na základě zpětné kontroly podle uskutečněných prodejů bioproduktů lze tyto údaje potvrdit. 
Podle těchto údajů koupí 87 % Rakušanů minimálně příležitostně čerstvé bioprodukty 
s přihlédnutím ke zdravotním aspektům daného rozhodnutí. Jako hlavní důvody nákupu 
bioproduktů byly uváděny zdravý způsob výživy, vyloučení chemických přísad a lepší chuť 
bioproduktů. Zhruba 77 % konzumentů požaduje širší nabídku bioproduktů. V posledních 
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letech byly zavedeny také u diskontů bio-regály a se zřízením bio-regálů se zvýšil jejich tržní 
podíl z 19 % v roce 2003 na 27 % v roce 2006. V průměru je bio-zboží zhruba o třetinu dražší 
než konvenční produkty. Přesto narůstá podíl bio-produktů téměř u všech komoditních 
skupin, v posledních třech letech zejména u mléka, ovoce a zeleniny. Čerstvé bio-ovoce 
vykazuje v relaci k celkové hodnotě nákupů ovoce v potravinářských obchodech za uvedené 
tři roky kontinuální růst z 2,7 % na 6,6% podíl v hodnotovém vyjádření; u čerstvé bio-
zeleniny se jedná o nárůst ze 4,4 % na 6,1 % v roce 2006. Zejména obyvatelé s vyšším 
vzděláním (maturita a univerzitní studia) nakupují více bio-produkty. Tato skupina s 86 % 
vykazuje nejen vysoký stupeň dosažitelnosti, ale se zhruba 40 % podílem na obratu 
zabezpečuje rozhodující část nákupů bioproduktů. Ve srovnání s průměrnými spotřebitelkami 
nakupují konzumentky bioproduktů o 3 % více čerstvého ovoce a o 2 % více čerstvé zeleniny, 
ale zato o téměř 5 % méně uzenin a o téměř 3 % méně masa. Sledujeme-li nákupní chování 
podle životních fází, je nápadné, že bioprodukty ve vícečlenných domácnostech hrají 
výraznější úlohu než v domácnostech jednočlenných. Největší dosažitelnost kupujících 
(84 %) platí pro mladé rodiny se starším dítětem a starší rodiny, nejméně se o bioprodukty 
zajímají domácnosti jednotlivců. 
 

Graf 17 - Frekvence nákupů bioproduktů v % (2005 a 2007) 
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Pramen: AMA-Marketing, 2007 

 

V grafu 18 je zachyceno strukturální rozdělení segmentu bio-zeleniny v potravinářském 
maloobchodě. Jak z množstevního, tak i hodnotového hlediska vzrostl význam plodové 
zeleniny na úkor zeleniny kořenové. V roce 2006 z množstevního hlediska sice ještě největší 
podíl připadl na kořenovou zeleninu, pokud však použijeme hodnotové vyjádření, plodová 
zelenina zaujímá největší podíl. Lze z toho odvodit, že průměrná kilogramová cena plodové 
zeleniny překračuje průměrnou kilogramovou cenu kořenové zeleniny. 



30 

Graf 18 - Strukturální rozdělení segmentu bio-zeleniny podle jednotlivých skupin čerstvé bio-
zeleniny v potravinářském maloobchodě (n = 1400 domácností), 2003-2006 
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Pramen: AMA- Marketing, 2007 

 

Mrkev s 20 % zaujímá největší množstevní podíl na bio-zelenině. Zhruba pětina 
prodané mrkve v potravinářském maloobchodě je bioproduktem. K výraznému nárůstu 
prodejů došlo také u cuket, brokolice a česneku. Naopak odbyt bio-cibule stagnoval při tržním 
podílu 8,6 % (tab. 10). 
 

Tab. 10 - Podíl bioproduktů podle jednotlivých druhů zeleniny v potravinářském 
maloobchodu (v % z množství) za období 2003-2005 

Druh zeleniny 2003 2004 2005
Mrkev 18,6 18,8 20,2 
Cukety 6,7 10,5 13,0 
Brokolice 5,7 7,3 6,8 
Cibule 8,4 8,3 8,3 
Česnek 0,9 3,0 3,7 
Listový salát řezaný 1,3 1,8 2,6 
Kedlubny 1,4 1,9 1,5 
Špenát/mangold 3,6 1,2 5,1 
Ředkvičky 1,8 2,0 1,6 
Rajčata 2,4 2,6 2,7 
Pramen: AMA Marketing, 2007g 
 

Významným faktorem ovlivňujícím poptávku po bioproduktech je dosažený stupeň 
vzdělání. Podle dat RollAMA činí kvartální dosažitelnost kupujících 78,5 %, pokud má osoba 
vedoucí domácnost základní vzdělání. Pokud má tato osoba maturitu nebo středoškolské 
vzdělání, zvětšuje se dosažitelnost na 86 %. Je třeba zmínit, že existuje korelace mezi 
stupněm vzdělání a příjmem domácnosti, protože osoby s vyšším vzděláním mají zpravidla 
také vyšší příjem. Jak ukazuje graf 19, bio-zeleninu a bio-ovoce ve srovnání s jinými 
zbožovými skupinami charakterizuje vysoká cenová přirážka. Vyšší cena byla podle 
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motivační analýzy AMA v roce 2007 nejčastějším důvodem, proč zákaznice málo, resp. 
vůbec nekupují bioprodukty. 
 

Graf 19 - Průměrná cenová přirážka vybraných produktů v maloobchodě (2006) 
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Bio-značky velkých potravinářských obchodů se v současné době etablovaly. Rovněž 
skoro všechny diskonty mají vlastní bio-značky. Je tím podporována snaha, aby byli osloveni 
zákazníci, doposud nezasažení bio-trendem, kteří upřednostňují nízké ceny. Kromě toho 
výlučné bio-obchody ve stále větší míře pokrývají rostoucí poptávku. V současné době 
existuje v Rakousku zhruba 20 bio-supermarketů a očekává se podle údajů RegioPlan, že 
jejich počet brzy vzroste na 100. Zhruba 3 % obratu v potravinářském obchodu zaujímají 
obchody „Reformhaus“ a bio- obchody, další 2 % je realizováno prostřednictvím přímého 
prodeje na farmě při akcích nazývaných „Grünmarkt“. 

Jedna ze společností německé „Ústřední marketingové společnosti (CMA, 2007)“ 
dokumentuje ve studii zpracované na zakázku, že postoj k nákupům bio-produktů ve značné 
míře závisí na základní orientaci spotřebitele a jeho sociální situaci. Podle toho se liší 
požadavky jednotlivých bio-zákazníků. Pro marketing společnosti (např. v rámci organizací 
producentů) existuje proto nutnost specifikovat, jaké jsou sjednocující zájmy jednotlivých 
cílových skupin. Tyto skupiny se vymezují např. ve vztahu k aspektům zdraví, wellness nebo 
environmentálním aspektům. Tito zákazníci očekávají od potravin vysokou kvalitu, přírodní 
chuť, čistotu a požitek. Dosavadní občasní, resp. příležitostní zákazníci se mohou stát 
kmenovými zákazníky, podaří-li se komunikaci a uvedení bio-produktů na trh příslušně 
optimalizovat v souladu s jejich náročnými požadavky. V této souvislosti se oceňují výkony 
ekologického zemědělství v oblasti environmentální a v oblasti ochrany zvířat, které však 
samy o sobě nevedou k tomu, aby byly kupovány bio-produkty. O to více musí být také 
viditelný a individuálně vnímaný užitek bio-produktů, aby se tyto výrobky vymanily 
z konkurence vymezené obvykle cenovými hledisky. 

3.2 Regionalita 
Různé studie dokládají, že poptávka spotřebitelů po domácích potravinách regionálního 

původu se zvýšila. Tento nárůst lze odvozovat z různých příčin, ale zvyšující se vědomosti 
o ochraně životního prostředí (ekologické bilance různých potravin a přepravních cest) a také 
určité znepokojení v důsledku různých skandálů s potravinami by mohly daný trend vyvolat. 
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Spotřebitelské preference regionálního původu jsou odlišné v závislosti na konkrétní 
potravině. Zelenina patří k těm produktům, u nichž se původu přikládá velký význam. Je zde 
třeba rozlišovat, že preference původu u čerstvých produktů hrají větší roli než 
u zpracovaných produktů. Pojem „regionalita“ nutno chápat v širším slova smyslu, protože 
pod něj může spadat jak jeho význam „zeměpisný“ (původ), tak „věcně obsahový“ (co se týče 
vlastností, znaků kvality). Problém v této souvislosti často vyplývá z toho, že ze strany 
spotřebitelů roste poptávka po regionálních produktech, ale při jejich nákupu často nelze 
rozlišit, které produkty jsou skutečně regionálního původu. 
 

Graf 20 - Faktory ovlivňující spontánní rozhodování při nákupu potravin (2007) 
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Pramen: Motivační analýza (RollAMA), 2007 

 

Skutečnost, že původ potravin má v současné době velký vliv na rozhodování o nákupu, 
potvrzuje také výsledek motivační analýzy v rámci RollAMA (viz graf 20). Podle grafu 
uvedlo 28 % dotázaných jako první faktor při rozhodování o nákupu „rakouský původ“. 
Pouze 14 % dotázaných uvedlo jako první hledisko „regionální výrobek“ jako nejvýznamnější 
spontánní faktor určující rozhodnutí o nákupu. Celkem byl původ potraviny (Rakousko nebo 
rakouský region) uváděn podstatně častěji než např. faktor cena, čerstvost nebo kvalita. 
Zajímavé je také časové srovnání výsledků dotazníkových šetření. Zatímco v roce 2005 ještě 
20 % všech spontánních rozhodnutí o nákupu se zakládalo na rakouském původu produktu, 
v roce 2007 to již bylo 36 % rozhodnutí. 

3.3 Trh stravování mimo domov 
Tento trh shrnuje všechny nabídky a služby, které spotřebitelkám umožňují využívat ke 

stravování pokrmy připravené mimo obytné prostory. Příznačná pro tento trh je velká 
diverzita nabídky, vysoký stupeň inovace a krátká trvanlivost konzumovaného produktu. 
Podle odhadů rakouského ministerstva zemědělství za rok 2006 dosáhl roční obrat potravin 
a nápojů zkonzumovaných mimo dům zhruba 11,2 mld. EUR. V důsledku rychlého rozvoje 
daného segmentu trhu se rozlišování mezi oběma rozhodujícími oblastmi konzumace potravin 
mimo dům, tj. mezi veřejným stravováním a gastronomií stává stále obtížnější. Nejčastějšími 
motivy pro stravování mimo dům jsou pohodlnost a společenský charakter daného způsobu 
stravování. Jako nejvýznamnější kvalitativní kritéria jsou uváděna nejčastěji chuťová 
různorodost, pohostinnost a správná atmosféra. Zvláště významné je stravování mimo dům 
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pro podnikatele. V dotazníkovém šetření 2001/02 uvádí téměř 60 % dotázaných, že obědvají 
mimo dům. V segmentu tohoto stravování došlo v posledních letech ve srovnání s ostatními 
potravinářskými segmenty k rozvoji vlastního modelu. Tím, že se od poloviny 80. let snížil 
podíl výdajů soukromých domácností na potraviny na méně než jednu pětinu celkových 
spotřebitelských výdajů v přepočtu na obyvatele, zvýšil se podíl výdajů na spotřebu mimo 
dům (na pracovišti, při vzdělávání, využívání volného času). Zatímco se zvýšily výdaje na 
jídlo a pití zejména ve spojitosti s aktivitami souvisejícími s využitím volného času, podíl 
výdajů na stravování na pracovišti a na školách zůstal stejný, resp. se snížil. Schéma 1 
znázorňuje kategorizaci stravovacího segmentu mimo dům. 
 

Schéma 1 - Příklad kategorizace gastronomického trhu 

 
 
Pramen: Podle ZMP, 2007a 

 

V roce 2004 připadalo na společné stravování zhruba 6 % celkové spotřeby potravin 
mimo dům. Gastronomická a ubytovací zařízení dosáhla 37% podílu, resp. 33% podílu na 
obratu (viz graf 21). V příštích pěti letech se počítá s 11% nárůstem obratu stravování mimo 
dům. Dojde také k přesunu obratu k potravinářskému maloobchodu, způsobenému rozvojem 
různých forem rychlého občerstvení (bistra, Finger Food) a rostoucím segmentem 
konvenience v potravinářských obchodech. 
 

Gastronomický trh 

Rychlé restaurace, bistra 

• QS Hamburger 
• QS Ryby/drůbež 
• QS Pizza/italská kuchyně 
• Pizza/italské pokrmy 
• QS Etno 
• Bistro pekařství/ maso 
• Obchodová gastronomie 
• Bary 
• Čerpací stanice/odpočívadla 
• Ostatní bistra 

Zážitková gastronomie 

• Káva/Bistro/Zmrzlina 
• Hospody 
• Zábavné akce 
• Gastronomie v kinech

Obslužná gastronomie 

• Rakouská gastronomie 
• Cizí gastronomie 
• Restauranty specialit 
• Hotelové restaurace 

Stravování při pracovních 
a vzdělávacích akcích 

• Závodní stravování 
• Menzy/Cafeterie 
• Kantýny na pracovišti 
• Prodejní automaty 
• Ostatní stravování na pracovišti QS = Quick service (Rychlé občerstvení) 
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Graf 21 - Struktura spotřeby potravin mimo dům v Rakousku v % (2004) 
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V Rakousku se veřejným stravováním v roce 2004 zabývalo zhruba 3 200 podniků. 
K těmto podnikům patří závodní kuchyně nemocnic, domovů důchodců, školek, škol, kasáren 
i soukromé podnikové kuchyně a také služby různých cateringových firem. Na tyto podniky 
připadá více než 33 % všech vydaných pokrmů denně. Vlivem snižování počtu pracovníků ve 
velkých provozech se však objem výkonů snížil zhruba o 25 % na 1,42 mil. pokrmů denně. 
Kromě toho stále větší počet pekařství a řeznictví poskytuje alternativní nabídky (ve formě 
rychlého občerstvení „Quick-Service-Outlets“). Také měnící se výživové trendy ovlivňují 
strukturu nabídky. Jsou více žádány zejména bio-pokrmy, vegetariánské pokrmy, 
uhlohydrátové a zeleninové přílohy. 

3.4 Konvenience u ovoce a zeleniny 
V minulých letech se v Rakousku značně zvýšila poptávka po produktech typu 

konvenience a vedla k mnohostranným způsobům jejich užití v moderní kuchyni. Vedle zcela 
hotových pokrmů („Fix-Fertig“), které rychle řeší problém hladu, využívají produkty typu 
convenience také ti, kteří si tzv. „vaří sami“. Ovoce a zelenina v této souvislosti nabyly 
zvláštního významu. Navíc trh s potravinami tím aktuálně reagoval na požadavek spotřebitelů 
po rychlých a zdravých pokrmech. Ve formě určené k přímé spotřebě je nabízeno krájené 
ovoce a zelenina v plastových kelímcích či na kartónových talířcích při trvale rostoucím 
obratu. 

3.4.1 Produkty typu konvenience z čerstvého ovoce a zeleniny 
Z důvodů absence dat za Rakousko bylo ke znázornění vývoje trhu s čerstvými 

produkty typu konvenience ze zeleniny a ovoce využito výsledků z výběrového šetření 
německého Ústředí pro tržní a cenové zpravodajství (ZMP - Zentrale Markt- und 
Preisberichtstelle GmbH) z roku 2006. Je přitom třeba mít na zřeteli, že hodnocení trhu 
s produkty konvenience je v důsledku vysokého podílu velkospotřebitelů (zhruba 60 % až 

70 %) relativně obtížné. V Německu v roce 2005 asi 41 % soukromých domácností 
nakupovalo více méně pravidelně kuchyňsky připravené saláty a zeleninu. 
U nejvýznamnějšího dílčího segmentu pro soukromé domácnosti, tj. salátů typu konvenience 
(85 % z celkové hodnoty nákupů), došlo v období 1998 až 2001 ke zdvojnásobení 
nakoupeného množství. Po poklesu spotřeby v roce 2002 byl v období 2003 a 2005 
zaznamenán silný množstevní nárůst (cca o 70 %), ale snížil se hodnotový nárůst těchto typů 
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salátů na 50 %. Zelenina typu konvenience se v roce 2005 na celkové spotřebě v rámci 
šetřeného panelu hodnotově podílela 3 % a množstevně téměř 1 %. U listové zeleniny byl 
daný podíl vyšší, množstevně na úrovni 6 %, hodnotově na úrovni 15 %. 

Kupující čerstvých salátů patří obecně k mladší generaci, než činí průměr kupujících 
čerstvé zeleniny (graf 22). Ve skupině mladých „Singles“ (sociologická skupina) a mladých 
bezdětných rodin činil podíl nakoupeného množství salátu zhruba 20 %. Poptávka po čerstvé 
zelenině těchto skupin kupujících je celkově výrazně nižší než u rodin nebo domácností se 
staršími členy domácnosti, kteří věnují více času každodennímu vaření. Rodiny s dětmi rády 
kupují čerstvé saláty, přičemž zde hrají významnou roli velikost domácnosti (s velikostí roste 
spotřeba) a disponibilní příjem domácnosti. 
 

Graf 22 - Struktura cílových skupin konzumujících zeleninové výrobky typu convenience 
v Německu v % (2005) 
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Množství nakoupených hotových salátů je do značné míry ovlivněno substitučními 
procesy, např. vývojem cen ledového nebo hlávkového salátu. Neuspokojivá nabídka 
ledového salátu v březnu/dubnu 2003 a 2005 vedla k silnému nárůstu odbytu kuchyňsky 
připravených salátů. Většina zákazníků konvenience zeleniny reaguje obecně velmi cíleně na 
pohyby cen a nakupuje také čerstvé listové saláty. Nejen vlivem nástupu nové kategorie 
zákazníků – v USA již nakupuje osm z deseti zákazníků kuchyňsky připravenou zeleninu – 
ale i v důsledku zvýšení četnosti nákupu je odhadováno, že u salátů typu konvenience možno 
do budoucnosti počítat ještě s určitým růstovým potenciálem. 

3.4.2 Hluboce zmrazené ovoce a zelenina 
V následující podkapitole je v souvislosti s rostoucím významem produktů convenience 

sumarizován rakouský trh s hluboce zmrazenými výrobky. Byla použita data rakouského 
„Institutu pro hluboce zmrazené produkty“ (2007) a převzata existující nomenklatura 
jednotlivých komoditních skupin (viz tab. 11). 
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Tab. 11 - Struktura segmentu hluboce zmrazených produktů (2007) 

Hluboce zmrazené ovoce a zelenina 
Ovoce a drobné ovoce např. jahody, maliny, směsi drobného ovoce  
Jednotlivé druhy zeleniny např. hrášek, fazolky, karotka 
Zeleninové směsi např. směsi 3 až 10 druhů zeleniny bez přísad 
Zelenina připravená k okamžité přípravě např. zelenina s máslem, restovaná zelenina, 

zelenina ve smetanové zálivce 
Kuchyňské bylinky např. petržel, pažitka, ... 
Výrobky z brambor hranolky, krokety, bramborové placky, ostatní 
Ryby a mořské plody rybí tyčinky, mořské plody, obalované, 

neobalované ryby, např. obalovaná treska 
Hotové pokrmy  polévky, hotová zeleninová jídla, masové 

knedlíčky, plněná těsta, pizza, bagety, hotové 
pokrmy z ryb, ostatní 

Pekařské výrobky, moučníky slané, sladké pečivo, dorty, koláče záviny, ostatní 
Přílohy zavářky do polévek, halušky a neplněné těstoviny
Těsta listová, tažená těsta, ostatní 
Zmrzlina rodinná balení, vaničky, ... 
Pramen: Österreichisches Tiefkühlinstitut, 2007. 
 

Podle uvedeného institutu (2007) se odbyt hluboce zmrazených výrobků v roce 2007 
zvýšil o téměř 5 % na 212 434 t. Ve vztahu k posledním pěti rokům to znamená zvýšení 
spotřeby na obyvatele o zhruba 25 % na více než 25 kg/rok. Jedna čtvrtina a tedy největší část 
z celkového obratu připadala v roce 2006 na hluboce zmrazené ovoce a zeleninu při spotřebě 
zhruba 7 kg/obyvatele. Následovalo pečivo a hotové pokrmy (zhruba 21 %, resp. 17 %). 
V porovnání s rokem 2002 zaznamenaly všechny komoditní skupiny s výjimkou výrobků 
z brambor a těst zvýšení obratu, zvlášť vysoký byl nárůst u hotových pokrmů a pečiva. Pizza 
a hotové těstovinové pokrmy vedou v segmentu hotových pokrmů, ale rovněž hotové 
zeleninové pokrmy zaujímají významnou pozici. Spolu s výrobky z ryb a drůbeže 
zaznamenaly pokrmy ze zeleniny silný nárůst, což potvrzuje trend směrem ke zdravější 
a méně kalorické výživě. 
 

Graf 23 - Odbyt hluboce zmrazených výrobků v Rakousku v t (2002, 2006) 
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Pramen: Österreichisches Tiefkühlinstitut, 2007. 
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Již mnoho let se objemy odbytu pro soukromé domácnosti a velkospotřebitele na trhu 
s hluboce zmrazenými výrobky drží přibližně v rovnováze (52 % : 48 %). Zcela odlišná je 
však struktura odbytu v členění podle různých komoditních skupin. U ovoce a zeleniny, ryb 
a hotových výrobků připadají zhruba dvě třetiny prodaného množství na rodinná balení, 
u výrobků z brambor, příloh a pečiva je tomu naopak (graf 24). 
 

Graf 24 - Struktura odbytu hluboce zmrazených výrobků za domácnosti a velkoodběratele 
za hlavní komoditní agregace v % (2007) 
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Pramen: Österreichisches Tiefkühlinstitut, 2007. 

 

Přehled o odbytu rozhodujících hluboce zmrazených produktů za jednotlivé domácnosti 
a velkospotřebitele uvádí graf 25. U soukromých domácností převažuje na trhu s hluboce 
zmrazenými výrobky především předpřipravená zelenina a zeleninové směsi, 
u velkospotřebitelů je to mražené pečivo a hranolky. Na třetím místě následují jednotlivé 
druhy zeleniny. Předpřipravená zelenina a zeleninové směsi hrají u velkospotřebitelů 
nevýznamnou úlohu. 
 

Graf 25- Struktura odbytu rozhodujících hluboce zmrazených výrobků v rozlišení 
na domácnosti a velkospotřebitele v % (2007) 
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Graf 26 - Změny ve hmotnostní struktuře odbytu hluboce zmrazené zeleniny a ovoce za hlavní 
komoditní agregace (2002-2006) 
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4 VÝVOJ POTRAVINÁŘSKÉHO MALOOBCHODU 
Jedním z významných cílů reformy SOT je propojování produkce do smluvních vztahů, 

aby za trvale narůstající koncentrace potravinářského obchodu mohlo docházet k utváření 
rovnocenných obchodních vztahů. Následující kapitola si proto klade za cíl popsat situaci 
v rakouském potravinářském maloobchodu. Stručné shrnutí se opírá o studii Nielsenova 
institutu. 

Potravinářský maloobchod v roce 2006 ve srovnání s předcházejícím rokem opět 
výrazně vzrostl o 3,3 %. Největší nárůst vykázaly diskonty Hofer a Lidl, ale i Rewe a Spar 
rostly dynamičtěji než ostatní trh. Celkem byl v 6 204 potravinářských obchodech Rakouska 
v roce 2006 realizován obrat ve výši 15,4 mld. EUR (graf 27) při 0,4% snížení počtu 
obchodů. Prodejní plocha se dále zvýšila o 2,4 %. Lze konstatovat, že u obchodů s méně než 
400 m2 prodejní plochy docházelo v důsledku problémů s nástupci a narůstající konkurencí 
supermarketů a diskontů stále častěji k ukončení prodeje. V roce 2006 muselo být 
141 obchodů této velikosti uzavřeno, což představuje 5% úbytek. 
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Graf 27 -  Vývoj počtu prodejen a celkového obratu v rakouském potravinářském 
maloobchodě (včetně Hofera a Lidla) za období 2000-2006 
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Pramen: Handelszeitung, 2007 

 

Na celkovém počtu obchodů zaujímala skupina obchodů s obchodní plochou menší 
než 400 m2 cca 44% podíl, na celkovém obratu se však podílela pouze 14 %. Dále došlo 
k silné expanzi filiálek v rámci potravinářských obchodů s více než 1000 m2 prodejní plochy, 
ve skupině supermarketů do 1000 m2 a také u diskontů Hofer a Lidl. Supermarkety 
v současné době zaujímají 63% podíl na celkovém obratu potravinářského obchodu a na 
diskonty připadá 22% podíl. 

Šest největších podniků potravinářského obchodu pokrývá téměř 93 % celkového 
obratu rakouského potravinového obchodu. Při 3,7% růstu obratu skupina REWE zvýšila svůj 
podíl na trhu na 29,7 % a upevnila si své vedoucí postavení. Rovněž skupina Spar si své 
postavení posílila při 27,6% tržním podílu. Nárůst byl výhradně důsledkem vlastní expanze, 
při stále ještě pokračující restrukturalizaci u nezávislých obchodníků. Hofer (ALDI), třetí 
největší rakouský obchod s potravinami dosáhl jako v minulých letech největšího přírůstku 
obratu ve výši 6,6 % a zvýšil svůj podíl na celkovém obratu z 18,8 % na 19,4 %. Současně 
došlo ke zvýšení počtu filiálek o 28 na 397. Podíl ADEG se na celkovém potravinářském 
obratu v roce 2006 snížil z 6,6 % na 6,1 %, přičemž se z více než poloviny týkal 
supermarketů. Speciálně u samostatných obchodníků, vedených pod logem ADEG 
a zásobovaných velkoobchodem ADEG, v roce 2006 dále pokračovala restrukturalizace 
a došlo k mírnému poklesu obratu. Relativně největší růst zaznamenal německý diskontní 
řetězec Lidl (+13 %) v důsledku rozšíření prodejní plochy a otevření 14 nových poboček. 

Graf 28 zachycuje změny ve struktuře nejvýznamnějších nákupních míst čerstvé 
zeleniny v Německu. Výrazný je zvyšující se význam diskontů, ve kterých se v Německu 
realizuje již polovina nákupů čerstvé zeleniny, takže ostatní místa ztrácejí své postavení na 
trhu. 
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Graf 28 - Změny ve struktuře nákupních míst čerstvé zeleniny v Německu (v % 
z nakoupeného množství) za období 1999 až 2005 
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Pramen: Menrad, 2006 

 

V Rakousku bylo v roce 2006 podle RollAMA realizováno 30 %, resp. 32,5 % 
celkového množství čerstvého ovoce a zeleniny prostřednictvím diskontů (viz graf 29). Přímý 
prodej s méně než 3% podílem hraje jako nákupní zdroj pro obě komoditní skupiny 
podřadnou roli. Ostatní nákupní zdroje, např. selské trhy nebo stánky s ovocem a zeleninou 
zaujímají zhruba 5% podíl. V porovnání s ostatními komoditními skupinami vykazuje trh 
s čerstvým ovocem a zeleninou vysoký stupeň koncentrace z hlediska nákupu prostřednictvím 
potravinářského maloobchodu (včetně diskontů Hofer a Lidl). Např. téměř jedna třetina vajec 
je nakupována přímo u výrobce a 15 % masa prostřednictvím jiných nákupních míst. 
 

Graf 29 - Změny ve struktuře nákupních míst za vybrané výrobkové skupiny (v % podle 
objemů v kg nebo ks) za rok 2006 
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Graf 30 ukazuje, že podíl diskontů na odbytu čerstvého ovoce a zeleniny se za poslední 
čtyři roky zvýšil, jak v množstevním, tak i hodnotovém vyjádření. V roce 2002 činil odbyt 
čerstvého ovoce 24 %, o čtyři roky později (2006) to již bylo o 6 % více. Obdobný průběh za 
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stejné období se projevil u čerstvé zeleniny, jejíž odbyt, pokud jde o množství, vzrostl z 26 % 
v roce 2002 na 32,5 %: Skutečnost, že u diskontů při nákupním rozhodování zákazníků hraje 
významnou roli cena, lze doložit porovnáním množstevních i hodnotových tržních podílů. Jak 
u čerstvého ovoce, tak i u čerstvé zeleniny překračují množstevní podíly hodnotové, z čehož 
plyne, že u diskontů se nakupuje levnější zboží ve větších objemech. Zajímavě se vyvíjí 
situace u přímého prodeje čerstvého ovoce a zeleniny. Zatímco tržní podíl co do množství se 
snížil, zvýšil se hodnotový podíl. Ukazuje se, že u výrobců jsou při nákupu preferovány dražší 
druhy ovoce a zeleniny, resp. kvalitnější produkty (např. bioprodukty). 
 

Graf 30 - Vývoj nákupních zdrojů čerstvé zeleniny a ovoce v Rakousku za období 2002-2006 
(tržní podíly podle množství a hodnot (v %) 
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Předpokládá se, že vývoj v Německu směrem k diskontům bude v méně dynamické 
formě pokračovat, protože obecně s postupující urbanizací se potraviny větší měrou nakupují 
v diskontech a supermarketech. Na druhé straně budou také dále existovat skupiny 
obyvatelstva, které zůstanou věrné přímému nákupu a budou ochotny zaplatit vyšší ceny, 
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pokud výrobce splňuje jejich subjektivní požadavky na kvalitu. Obdobný vývoj se očekává 
také v Rakousku. 

5 ZELENINA 

5.1 Svět 
Světová produkce se za posledních 30 let více než zdvojnásobila a výrazně se zvýšila 

téměř ve všech světových regionech, zejména v Asii. Ve srovnání s ovocem je světový 
obchod se zeleninou méně diverzifikovaný a omezuje se jen na několik produktů. Podle FAO 
činila celková světová produkce zeleniny v roce 2006 zhruba 900 mil. t. Zhruba 74 % 
celosvětové produkce zeleniny připadá na asijské země. Zvlášť výrazně se zvýšilo pěstování 
zeleniny v Číně, která produkuje zhruba 50 % veškeré světové produkce zeleniny. S produkcí 
téměř 100 mil. t je Evropa druhým nejvýznamnějším producentem zeleniny na světě, z čehož 
asi 66 mil. t připadá na EU 27. V tab. 12 se uvádí světová produkce zeleniny v roce 2006 
v členění podle rozhodujících pěstitelských oblastí. 
 

Graf 31- Vývoj světové produkce zeleniny (mil. t), 1980 - 2006 
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Pramen: FAOSTAT, 2007 

 

V důsledku prudkého růstu produkce zeleniny v Číně sehrává tato země rozhodující roli 
na světovém trhu se zeleninou. Dlouhodobě je nutno počítat s tím, že upravená zelenina do 
trvanlivé podoby (konzervy, sušená zelenina) bude stále více pronikat na světové trhy. 
V rozvinutých zemích pěstování zeleniny v posledních třiceti letech stagnovalo a vlivem 
změn v poptávce ve prospěch plodové zeleniny se změnila i struktura nabídky. Očekává se, že 
i do budoucnosti se bude jednat o trh s růstovým potenciálem. Naopak, pěstování zeleniny 
v Africe a Jižní Americe se rozvíjí podprůměrně. S posunem některých zemí do skupiny nově 
zprůmyslněných zemí se také zde očekává nadprůměrný růst produkce zeleniny. 

V roce 2005 podle FAO činila světová spotřeba zeleniny na obyvatele 124 kg. V Evropě 
činí průměrná spotřeba zeleniny 117 kg. Ve Španělsku nebo Itálii se však do spotřeby 
zeleniny započítávají i brambory. Bez brambor se spotřeba zeleniny pohybuje mezi 100 až 
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110 kg a je tedy srovnatelná se Severní Amerikou. V Asii při spotřebě 142 kg na obyvatele se 
spotřebovává nejvíce zeleniny. V Číně se spotřeba pohybuje na 271 kg na obyvatele, do 
spotřeby zeleniny se započítávají také sladké brambory (batáty). Naopak, spotřeba zeleniny 
v Africe a Jižní Americe hraje podřadnou roli. V Jižní Americe existují především jiné 
stravovací zvyklosti, zejména vyšší je spotřeba luštěnin, která nízkou spotřebu zeleniny 
vysvětluje. 
 

Tab. 12 - Světová produkce vybraných druhů zeleniny v tis. t (2006) 

Druh zeleniny Afrika Sev. 
Amerika 

Latinská 
Amerika 

Asie z toho 
Čína 

Evropa Oceánie Svět % 

Chřest 4 105 299 6 179 6 106 255 15 6856 1 
Zelí, kapusta 1 853 1 263 1 020 52 126 34 826 12 432 42 68736 8 
Mrkev, karotka 1 167 1 904 1 421 12 762 8 700 8 956 365 26575 3 
Květák 301 1 336 446 13 825 8 083 2 322 65 18295 2 
Paprika, chilli 2 474 941 2 242 17 029 13 031 3 133 44 25 863 3 
Okurky 1 136 1 190 857 35 350 27 357 5 270 15 43 819 5 
Lilek 1 513 75 91 29 364 17 530 902 4 31 949 4 
Česnek 348 211 380 13 457 11 587 824 1 15 221 2 
Saláty 277 4 731 542 13 782 11 605 3 545 155 23 032 3 
Sušená cibule 5 533 3 579 5 134 38 919 19 600 8 502 240 61 908 7 
Melouny 1 429 1 224 2 073 20 874 15 525 2 338 78 28 015 3 
Tykve 1 685 927 1 343 12 898 6 060 3 652 227 20 734 2 
Špenát 82 410 47 12 526 11 612 570 7 13 642 2 
Rajčata 14 44 11 829 10 580 66 658 32 540 21 410 430 125 351 14 
Vodní melouny 4 77 1 728 3 688 85 662 71 220 4 812 110 100 478 11 
Ostatní 19 86 7 909 9 025 236 097 153 063 17 887 1253 292 156 32 
Součet 56 710 39 362 39 189 667 508 448 446 96 811 3051 902 631 100 
% 6 4 4 74 50 11 0 100  
Pramen: FAOSTAT, 2007. 
 

Rostoucí příjmy, technologický pokrok a mezinárodní dohody v posledních letech 
přispěly k tomu, že se rozsah a sortiment světového obchodu s ovocem a zeleninou zvýšil. 
Kromě EU se Severní Amerika a východní, resp. jihovýchodní Asie etablovaly na trhu jako 
důležité obchodní regiony. Společná je jim také určitá závislost na zemích jižní polokoule, 
speciálně na nabídce exotických plodů a ovocných šťáv. Zhruba 50% podílem na světovém 
dovozu a zhruba 40% podílem na světovém vývozu si EU drží vedoucí místo v obchodu 
s ovocem a zeleninou. Velký podíl obchodu z toho připadá na intra-obchod mezi členskými 
státy EU. 

Objem obchodu s čerstvou zeleninou činí zhruba 25 mil. t a je zhruba poloviční ve 
srovnání s obchodem s čerstvým ovocem a také probíhá na kratší vzdálenosti. Při porovnání 
vývozních toků je nutno mít na zřeteli, že do statistik jsou zahrnuty také zpracované výrobky 
ze zeleniny jako topiaka určená ke krmným účelům. Ke světově nejvýznamnějším vývozcům 
zeleniny patří Španělsko a Nizozemsko. Na třetím místě je Čína, jejíž vývoz čerstvé zeleniny 
se v posledních letech značně zvýšil. Velká část vývozu připadá na cibulovou zeleninu. 
Dodávky jsou určeny v první řadě pro Japonsko a Hongkong, ale také Jižní Koreu a Rusko. 
Větší množství se dováží také do jihovýchodní Asie. U exportu do Evropy se u čerstvé 
zeleniny jedná hlavně o česnek. Vývozy Mexika jsou téměř výhradně zaměřeny na trh USA. 
S více než 30% množstevním podílem zaujímají rajčata na daném exportu největší podíl. 
USA exportují vyvážený sortiment s vysokým podílem listových salátů. 

USA jsou zároveň nejvýznamnějším dovozcem čerstvé zeleniny, na druhém místě si 
stojí Německo. Německo dováží více salátů, košťálovin a kořenové zeleniny, do USA se 
dovážejí hlavně rajčata. Ostatními významnými dovozci jsou V. Británie, Francie a Rusko. 
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5.2 Evropská unie 
Tradičně vysokou váhu má pěstování zeleniny v Itálii, Španělsku, Francii nebo 

Nizozemsku v důsledku výhodných klimatických podmínek a dobrých předpokladů pro 
pěstování ve sklenících (přístupnost k energii). Zhruba polovina zeleniny vyrobené v EU 
pochází z Itálie a Španělska. Za posledních 25 let se produkce zeleniny EU 15 zvýšila o více 
než 13 mil. t na zhruba 53 mil. t v roce 2005. V roce 2005 bylo poprvé po několika letech 
zaznamenáno snížení produkce zeleniny (-3,1 %). Hlavní příčinou byly nepříznivé 
povětrnostní podmínky, které vedly ke snížení sklizně. V NČZ vykazují obvykle nižší 
konkurenceschopnost ve srovnání s ostatními producentskými zeměmi. Zhruba 20 % 
produkce zeleniny pochází z EU 12 (viz tab. 13). 
 

Tab. 13 - Produkce tržní zeleniny v členských zemích EU 27 v tis. t za období 2001-2006 

Země 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

Belgie 1 357 1 503 1 573 1 605 1 567 1 574 
Dánsko 209 216 242 248 246 245 
Německo 2 873 2 815 2 869 3 278 3 167 3 167 
Řecko 4 026 4 005 3 919 4 029 4 087 4 087 
Španělsko 12 784 13 316 13 208 13 787 13 689 13 789 
Francie 6 176 6 316 6 083 6 212 5 888 5 769 
Irsko 286 277 284 284 287 287 
Itálie 14 700 12 550 13 598 14 992 14 436 12 793 
Lucembursko 2 2 2 2 2 2 
Nizozemsko 3 734 3 891 3 968 4 477 4 242 4 116 
Portugalsko 1 530 1 618 1 667 1 647 1 647 1 647 
V. Británie 2 552 2 832 2 538 2 530 2 638 2 517 
Rakousko 526 556 503 555 512 528 
Švédsko 232 227 227 227 250 238 
Finsko 235 239 235 226 242 229 
EU 15 51 222 50 363 50 916 54 099 52 900 50 988 
Česko 455 323 256 322 249 243 
Estonsko 58 33 52 36 43 42 
Lotyšsko 149 137 205 166 159 157 
Litva 302 338 386 233 238 164 
Maďarsko 1 871 1 864 1 941 2 033 1 549 1 612 
Kypr 149 156 154 146 150 149 
Malta 58 51 55 59 60 64 
Polsko 5 989 4 851 5 255 5 770 5 658 4 998 
Slovinsko 63 71 67 84 89 90 
Slovensko 155 162 170 175 143 141 
Bulharsko 931 945 1 371 1 008 602 579 
Rumunsko 3 867 3 993 4 694 3 836 3 297 4 221 
EU 27 65 269 63 287 65 522 67 967 65 137 63 448 
* předběžné údaje. 
Pramen: ZMP, 2007b 
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Tab. 14 - Produkce významných druhů tržní zeleniny v členských zemích EU v tis. t za období 
2002-2004 

Druh zeleniny EU 15 EU 27 
2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Květák 2 134 2 231 2 195 2 487 2 353 2 316 
Růžičková kapusta 200 226 221 254 237 245 
Zelí bílé 1 527 1 498 1 531 4 061 3 985 4 078 
Celer 510 496 527 639 609 607 
Pór 699 713 719 797 812 822 
Hlávkový salát 2 626 2 577 2 597 2 665 2 717 2 735 
Čekankové puky 493 499 503 506 502 516 
Špenát 484 485 497 518 543 525 
Chřest 227 228 235 246 247 244 
Artyčoky 844 776 871 874 739 760 
Rajčata 14 432 15 307 17 000 19 052 18 037 16 667 
Salát a okurky nakládačky 1 808 1 864 1 827 2 616 2 558 2 499 
Meloun cukrový 2 148 2 199 2 234 2 335 2 403 2 357 
Meloun vodní 1 825 1 936 2 010 3 128 2 881 2 840 
Lilek 618 686 685 830 768 814 
Cukety 1 023 1 070 1 086 1 116 1 098 1 120 
Paprika 1 907 1 941 1 901 2 301 2 276 2 452 
Mrkev 3 913 3 888 4 140 5 446 5 403 5 148 
Česnek 270 237 240 314 292 318 
Cibule 3 829 3 725 4 522 5 845 5 348 5 182 
Červená řepa 312 324 331 780 778 706 
Hrášek 733 693 677 829 767 730 
Fazolky 1 180 1 021 1 140 1 275 1 261 1 240 
Houby 864 852 830 1 041 1 005 981 
Definice „sklizená produkce“ neplatí pro všechny země, zčásti odhady ZMP. 
Pramen: ZMP, 2007 
 

Z hlediska množství produkce jsou rajčata nejvýznamnějším druhem zeleniny (tab. 14). 
Připadá na ně zhruba 29 % veškeré sklizně zeleniny za EU 25, z toho asi 60 % se průmyslově 
zpracovává. Nejvýznamnějším producentem rajčat v EU je Itálie (téměř 50 % z celkové 
produkce). Cibule a mrkev následují (u obou komodit s téměř 8% podílem na celkové 
produkce). Hlavním producentem cibule je Španělsko, hlavním producentem mrkve Velká 
Británie. Francie je největším producentem konzervované zeleniny s produkcí zhruba 
1,2 mld. standardizovaných velikostních jednotek (850 ml). Jak vyplývá z tab. 15, jsou 
fazolky, hrášek a kukuřice cukrová nejvýznamnějšími surovinami pro výrobce konzerv. 
Nizozemsko je nejvýznamnějším zpracovatelem žampionů. Produkce zeleniny pro 
zpracovatelské účely činila v EU 15 v roce 2004 6,7 mil t. Z toho byly 3,2 mil. t zpracovány 
na mražené výrobky (tab. 16). 
 

Tab. 15 - Realizovaný objem zeleninových konzerv v t za EU 27(2005) 

Země Hrášek Fazole Kukuřice 
cukrová 

Ostatní 
konzervy (bez 
chřestu a oliv) 

Belgie    105 666
Dánsko    9 748
Německo 4 001   276 442
Řecko    13 742
Španělsko 8 920 26 922 18 072 406 658
Francie 134 259 115 648 251 483 517 372
Irsko  188 680  16 805
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Země Hrášek Fazole Kukuřice 
cukrová 

Ostatní 
konzervy (bez 
chřestu a oliv) 

Itálie 55 913 53 597 28 231 259 813
Nizozemsko 18 457   200 397
Rakousko    9 103
Finsko    21 885
Portugalsko 1 067 515 385  
Švédsko 1 635   
V. Británie 115 274 415 025  675 960
Polsko 11 768  8 548 69 641
Maďarsko 106 095  157 334 10 603
Rumunsko 15 514   20 648
Bulharsko    27 843
Pramen: ZMP, 2007 
 

Tab. 16 - Produkce hluboce zmrazené zeleniny včetně předpřipravené v t za období 2000-2005 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Belgie 811 446 660 123 724 370 721 830 738 523 1 085 990
Německo 164 875 184 140 208 193 210 753 233 203 251 475
Dánsko     41 250 
Řecko 17 041 22 455 24 955 20 046 24 480 20 760
Španělsko 356 402 313 298 433 213 416 138 412 238 431 963
Francie 373 249 439 439 449 467 452 126 436 948 
Itálie 218 481   462 144 476 144 452 435
Irsko 396  545 1 668 2 555 838
Nizozemsko 142 703 236 443 215 510 184 717 156 386 140 383
Portugalsko 21 417 20 047 29 850 27 601 30 203 31 079
Finsko 22 904 24 012  22 938 21 963 22 206
Švédsko 47 572   55 144 48 268 
V. Británie 283 776 283 450 254 498 180 421 168 021 155 527
Polsko   259 231 321 972 353 567 397 904
Česko   19 301   17 738
Slovensko 3 879 4 100 4 096  2 363 
Maďarsko  138 404 138 025 149 149 109 105 127 032
Bulharsko    8 425 12 651 10 485
Rumunsko 683 950 2 893   
 

Spotřeba zeleniny na jednoho obyvatele v EU 15 se pohybuje kolem 118 kg, ve směru 
k jihu se spotřeba zvyšuje. Zejména ve Velké Británii, v Německu a Nizozemsku je spotřeba 
zeleniny spíše podprůměrná, zatímco Itálie se 178 kg na obyvatele/rok zaujímá vedoucí 
pozici. Spotřebu na obyvatele v zemích střední Evropy nelze bez upřesnění srovnávat 
s jižními státy Evropy, protože do jejich bilancí se zahrnují melouny (vodní a cukrové) 
a zčásti i brambory. Např. u melounů dosahuje roční spotřeba až 80 kg. V soběstačnosti 
v zelenině se jednotlivé členské státy EU značně odlišují, zatímco v EU celkem produkce 
uspokojivě pokrývá spotřebu. Stejně jako u spotřeby na obyvatele lze i u soběstačnosti 
zaznamenat zřetelný spád směrem od severu k jihu. V zemích, kde je výrazná zima, se 
soběstačnost v čerstvé zelenině pohybuje pod hranicí 50 %. Od tohoto modelu se odchyluje 
Nizozemsko, kde vlivem příznivé energetické politiky se ve větším rozsahu pěstuje plodová 
zelenina ve sklenících i v zimě. 

S čerstvou zeleninou, s výjimkou stolní cibule, se mezi kontinenty neobchoduje ve 
větším rozsahu. V Evropě jsou Španělsko a Nizozemsko na předních místech v obchodě 
s čerstvou zeleninou, zhruba dvě třetiny zeleniny v intra- obchodu pochází z těchto dvou 
zemí. V rámci údajů v tab. 17 je třeba mít na zřeteli, že v intra-obchodu EU jsou uvažovány 
také reexporty a že země EU 10 byly do roku 2004 přiřazovány do extra-obchodu. 
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Tab. 17 - Země původu čerstvé zeleniny dovážené do EU v tis. t za období 1995-2005 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Celkem 8 222 8 020 9 004 8 762 9 637 9 968 11 125
Intra-EU 7 322 7 140 7 963 7 667 8 439 8 674 9 906
Španělsko 2 665 2 648 3 017 2 964 3 037 3 090 3 211
Nizozemsko 2 288 2 279 2 416 2 298 2 521 2 723 3 085
Francie 728 704 806 738 986 779 868
Itálie 669 567 699 559 540 617 593
Belgie/Lucembursko 464 449 437 472 587 616 587
Německo 240 252 281 315 403 444 568
Extra-EU 900 880 1 041 1 095 1 198 1 294 1 219
Maroko 239 193 244 263 303 340 402
Polsko 73 90 111 102 126 153 342
Turecko 56 67 72 99 111 94 135
Izrael 48 50 57 52 57 70 95
Nový Zéland 121 122 106 130 111 96 77
Maďarsko 51 53 58 52 49 42 70
Keňa 41 46 44 46 48 49 50
Chille 21 17 24 30 23 50 34
Pramen: ZMP, 2006, 2007 
 

Trh se zeleninou byl již před vstupem NČZ do EU značně liberalizován, takže poslední 
dvě kola rozšíření se na trzích se zeleninou příliš neprojevila. Podle ZMP (2006) dosahuje 
produkce zeleniny v EU 10 zhruba 7,5-9 mil. t, což představuje 13-17 % objemu produkce 
zeleniny v EU 15. V přepočtu na obyvatele se v těchto nových zemích sklízí 100-125 kg 
zeleniny, tj. o 15-25 % méně než v EU 15. Spotřeba na obyvatele v NČZ není rovněž tak 
vysoká, jako je současný průměr EU. U čerstvé zeleniny se výrazně více dováží, než vyváží, 
u zpracovaných produktů jsou země EU 10 naopak netto vývozci. Zvláště hluboce zmrazená 
zelenina (cca 450 000 t) se úspěšně vyváží do EU (asi 70 %) a zbytek do východní Evropy. 
S výrazným předstihem nejvýznamnější dodavatelskou zemí je Polsko. V roce 2004 vyvezlo 
Polsko 420 tis. t zpracovaných zeleninových výrobků, z toho 325 tis. t hluboce zmrazené 
zeleniny. 

Vyjma některých dobře organizovaných subsektorů, celkově převažuje pěstování 
zeleniny v malých podnicích. Hektarové výnosy a produktivita práce ve většině NČZ 
nedosahují průměrné úrovně EU. Nedostatek kapitálu často vede k odkládání nezbytných 
investic (např. závlahy, skladovací možnosti). Především malé podniky jsou obvykle 
samozásobiteli. Pro pracovně intenzívní zelinářství má velký význam disponibilita pracovních 
sil, zvláště když je mzdová úroveň relativně nízká. 

Podíl přímého prodeje je ve většině NČZ vyšší než v zemích EU 15, ale v posledních 
letech lze zaznamenat snížení významu přímých prodejů. Nedostatečné skladové kapacity 
a neuspokojivá infrastruktura zkracují nabídkové období prodejů a přispívají ke značnému 
kolísání cen. U hluboce zmrazených výrobků, konzervované zeleniny a ovocných šťáv si 
některé země mohly zajistit významné podíly na trhu. EU 10 se výrazně prezentují především 
na trhu s cibulí, košťálovou a kořenovou zeleninou. Produkce chřestu, listových salátů 
a plodové zeleniny je naopak ve srovnání s EU 15 velmi malá. Některé druhy zeleniny, které 
v současné době ve střední Evropě přinášejí značné tržby, např. fenykl hlíznatý, celer řapíkatý 
nebo cukety v nových členských státech EU téměř chybí. 

5.3 Rakousko 
Rakouský trh se zeleninou je se svými dílčími trhy heterogenní. Jednak se liší produkce 
čerstvé zeleniny a produkce zeleniny určené pro zpracovatelské účely, za druhé existují 
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rozdíly mezi polním pěstováním a pěstováním na zakrytých plochách. Pěstování polní 
zeleniny v Rakousku je možné jen s časovým omezením, což je hlavním důvodem, proč je 
soběstačnost u zeleniny na úrovni 57 %. Více než 85 % dováženého množství zeleniny 
pochází z členských států EU. Podle rakouské statistiky zahraničního obchodu byly 
v minulých letech nejvýznamnějšími dovozci zeleniny Německo, následovala Itálie 
a Španělsko (kap. 5.3.4). Je však třeba připomenout, že ve statistice zahraničního obchodu 
jsou zahrnuty dovozy brambor, které nejsou předmětem SOT a také blíže nedeklarované 
dovozy zeleninových polotovarů (zhruba jedna třetina dovozu připadá na tyto položky). 
U klasických druhů čerstvé zeleniny jako jsou rajčata, okurky a saláty v minulosti dominovaly 
dovozy z Itálie a Španělska. Spotřebou na 1 obyvatele ve výši 106 kg v roce 2006 zaujímalo 
Rakousko v evropském srovnání pozici kolem průměru. Mnohotvárnost dílčích trhů lze blíže 
popsat takto: 
− Na trhu se obchoduje s mnoha druhy zeleniny, tzn., že neexistuje jednotný homogenní 

produkt, jako je tomu např. na trhu s mlékem nebo vepřovým masem. 
− Pěstování polní zeleniny doplňuje pěstování zeleniny ve sklenících. 
− Zelenina se pěstuje jednak v zemědělských podnicích (podnik je zemědělský, pokud ze 

zahradnické produkce nepochází více než jedna polovina podnikového důchodu), 
jednak v zahradnických podnicích (více než 50 % podnikového důchodu pochází ze 
zahradnické produkce, obchodu nebo služeb.) 

− Zelenina se pěstuje pro zásobování trhu čerstvou zeleninou a také jako surovina pro 
zpracovatelský průmysl. 

 
Z uvedených konstatování lze odvodit následující charakteristiky trhu se zeleninou: 
− Organizace producentů sdružují nabídku, jak co do požadovaného objemu, tak i termínů 

dodávek. 
− Zelenina pro průmyslové zpracování se pěstuje rozhodující měrou v rámci polní 

produkce v zemědělských podnicích a zpravidla na smluvním základě. Odbyt je z velké 
části zabezpečován přímo ve zpracovatelských podnicích. Největší význam zde má 
čerstvý hrášek, karotka, špenát a okurky nakladačky. 

− Produkce na zakrytých plochách (skleníky a fóliové tunely) připadá z největší části na 
podniky se zahradnickou činností. Zvláštní význam zde má pěstování s cílem prodloužit 
celoroční zásobování trhu čerstvým zbožím. Podíl produkce zeleniny z krytých prostorů 
ve vztahu k zahradnickému a polnímu pěstování zeleniny v hektarech, činil v roce 2004 
u rajčat zhruba 81 %, u salátů a polních okurek zhruba 61 % a u hlávkového salátu 
zhruba 17 % (Statistik Austria, 2005). 

− Druhy zeleniny, jejichž pěstování a sklizeň lze snadno mechanizovat (např. mrkev, 
cibule, hrách) se pěstují převážně v zemědělských podnicích. 

− V zimních měsících se soběstačnost v zásobování z domácích zdrojů výrazně snižuje ve 
srovnání s letním obdobím. 

5.3.1 Ekonomický význam odvětví produkce zeleniny 
V roce 2006 se podílelo odvětví produkce zeleniny a zahradnická produkce na celkové 

hodnotě zemědělské produkce za zemědělství v základních6 cenách 7,1 %, což představuje 
406 mil. EUR. Na produkci zeleniny z toho připadalo 189 mil. EUR. Od roku 1996 se 
produkce zeleniny zvýšila o 40 %, ale s výkyvy mezi jednotlivými lety. V grafu 32 je 

                                                 
6  Základní cena je cena, kterou obdrží producent po odečtení všech uhrazených daní za vyprodukované nebo 

prodané zboží, ale se započítáním všech podpor poskytnutých za vyprodukované nebo prodané zboží. 
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zachycen vývoj hodnoty produkce v základních cenách a cenách zemědělských výrobců 
(CZV) za uplynulých deset let. 
 

Graf 32 - Vývoj hodnoty produkce v základních cenách za období 1996 až 2006 
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Pramen: Statistik Austria, 2007 

 

5.3.2 Struktura produkce zeleniny 
V zásadě každá spolková země disponuje plochami vhodnými pro pěstování zeleniny. 

Pěstitelská oblast sahá od údolí Rýna přes salcburský Walserfeld až po Neziderské jezero. 
Významné oblasti pro pěstování zeleniny leží v Eferdingské pánvi a v Marchfeldu (Moravské 
pole) a také v západní části Štýrska. Velké množství čerstvé zeleniny se produkuje také 
v Burgenlandu a ve Vídni. 

Produkce zeleniny činila v roce 2006 zhruba 527 800 t (zvýšení +3,4 % vzhledem 
k roku 2005) a byla o 0,5 % nižší než průměr za posledních pět let. Na kořenovou a cibulovou 
zeleninu připadalo zhruba 43 % celkové produkce. Podíl košťálové, listové a naťové zeleniny 
se meziročně zvýšil o více než 6 % na zhruba 180 tis. t v roce 2006. Plodová zelenina 
a luskoviny následovaly s produkčním podílem ve výši 20 %, resp. 2,5 % (viz graf 33). 
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Graf 33 - Podíl jednotlivých skupin zeleniny na celkové produkci v t (2006) 
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Pramen: Bader, 2007 

 

Podle Statistik Austria (2007) se meziročně mírně zvýšily plochy rajčat o 4 ha na 
188 ha. Produkce se stále více přesunuje na zakryté pěstování, které je pro uspokojování 
rostoucí poptávky např. po rajčatech rybízových nutné. Polní produkce rajčat se snížila o 6 ha, 
zato pěstování rajčat ve sklenících nebo fóliovnících se rozšířilo na 168 ha, z toho 57 ha 
připadlo na rajčata rybízová. K mírnému rozšíření došlo také u ploch papriky na současných 
140 ha se zvýšeným zastoupením produkce na zakrytých plochách. 

Jak uvádí tab. 18, produkce většiny druhů zelenina se za posledních deset let zvýšila. 
Kromě rozšíření ploch se zvýšily také hektarové výnosy. K největšímu zvýšení výnosu ve 
srovnání s rokem 1996 došlo u chřestu a mrkve. Snížily se naopak plochy i objemy sklizené 
produkce čínského zelí a květáku, patrně v důsledku změn ve struktuře poptávky. 
Z kvantitativního hlediska zůstává nejvýznamnější zeleninou cibule (zhruba 99 700 t), 
následovaná mrkví a salátem. 

Důležité informace o původu a použití zelinářské produkce vyplývají z bilance. 
V odvětví produkce zeleniny se bilance vztahují na hospodářský rok (1. 7. až 30. 6. 
následujícího roku). Je zahrnuta jak čerstvá, tak i zpracovaná zelenina, přičemž zpracovaná 
zelenina se přepočítává na zeleninu čerstvou. Graf 34 zachycuje vývoj produkce a poptávky 
po zelenině za šest hospodářských let. Od roku 2000/2001 trvale narůstají dovozy zeleniny. 
V roce 2005/06 překročil objem dovozu zeleniny poprvé domácí produkci, která se při 
objemu 581 000 t znovu snížila. Patrně k tomu vedl nepříznivý vývoj cen v hospodářském 
roce 2004/2005, v jehož důsledku došlo k určitému omezení objemu zpracované zeleniny 
a cibule. Ze salda produkce, dovozu a vývozu po odečtení ztrát dospíváme ke spotřebě 
zeleniny určené k výživě. Ztráty se v minulých letech pohybovaly mezi 15 % až 17 %. 
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Tab. 18 - Plochy, hektarové výnosy a sklizně vybraných druhů polní zeleniny v roce 1996, 
2005 a 2006 

 Plocha (ha) Hektarový výnos (t/ha) Sklizené množství (t) 
 1996 2005 2006 1996 2005 2006 1996 2005 2006 

Čínské zelí 715 545 508 43 45 56 30 442 24 452 28 516 
Okurky 596 427 408 60 89 87 35 592 38 195 35 647 
Červené fazole 71 109 117 2,0 1,8 1,5 142 191 179 
Květák 279 186 217 24 36 31 6 753 6 616 6 791 
Karotka, mrkev 986 1 371 1 425 35 58 54 34 271 79 445 77 201 
Zelí 1 093 924 921 49 60 63 53 055 55 827 58 461 
Paprika 225 133 140 26 68 72 5 875 9 048 10 060 
Rajčata 180 184 189 105 192 207 18 985 35 321 39 105 
Červená řepa 203 182 198 33 48 51 6 775 8 673 10 125 
Saláty - 1 532 1 559 - 37 38 - 56 594 59 072 
Pažitka - 46 46 - 27 25 - 1 260 1 157 
Celer 283 270 290 40 43 46 11 222 11 659 13 323 
Chřest 164 472 497 5 5 4 816 2 167 2 161 
Tykev jedlá - 231 235 - 47 42 - 10 802 9 889 
Špenát 522 437 478 13 23 23 7 027 9 903 10 871 
Cukety 68 99 109 30 39 39 2 040 3 879 4 252 
Kukuřice cukrová 163 286 470 16 19 17 2 672 5 296 8 037 
Cibule 1 719 2 374 2 518 41 43 40 70 097 102 990 99 735 
 
 
 
 
 

Graf 34 - Vývoj bilance zásobování zeleninou v Rakousku za hospodářské roky 
2000/01 - 2005/06 
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Tab. 19 - Bilance zásobování zeleninou v t (2005/2006) 

 Produkce Dovoz Vývoz Domácí 
užití 1) 

Ztráty Spotřeba Spotřeba 
na 

obyvatele 
(kg) 

Soběstačnost 
(%) 

Žampiony, houby 900 19 721 2 833 17 788 592 17 196 2,1 5 
Hrášek 4 806 3 744 1 959 6 591 257 6 334 0,8 73 
Okurky (Cornichons) 12 902 5 922 2 985 15 839 645 15 194 1,8 81 
Okurky salátové 25 293 24 531 6 922 42 902 4 913 37 989 4,6 59 
Květák 6 616 7 279 772 13 123 1 026 12 097 1,5 50 
Karotka, mrkev 79 445 16 977 17 879 78 543 20 710 57 833 7,0 101 
Zelí, čínské zelí aj. 33 004 10 770 4 801 38 973 4 672 34 301 4,2 85 
Zelí bíle, červené  55 827 7 993 3 445 60 375 7 099 53 276 6,4 92 
Melouny 504 33 810 2 018 32 296 5 132 27 164 3,3 2 
Paprika, feferonky 9 451 38 808 2 772 45 487 4 826 40 661 4,9 21 
Rajčata 35 321 207 529 22 514 220 336 25 074 195 262 23,6 16 
Červená řepa 8 673 3 833 1 362 11 144 1 416 9 728 1,2 78 
Salát hlávkový, ledový 50 849 17 543 1 092 67 300 9 382 57 918 7,0 76 
Salát ostatní 5 745 25 509 1 072 30 182 3 923 26 259 3,2 19 
Celer 11 659 1 806 1 972 11 493 1 220 10 273 1,2 101 
Chřest 2 167 4 101 502 5 766 231 5 535 0,7 38 
Špenát 9 903 2 497 4 033 8 367 495 7 872 1,0 118 
Cibule 102 990 26 488 36 236 93 242 18 097 75 145 9,1 110 
Cukety 3 879 9 079 301 12 657 1 671 10 986 1,3 31 
Ostatní zelenina 51 488 119 551 25 916 145 123 19 929 125 194 15,2 35 
Tržní produkce 511 422 587 491 141 386 957 527 131 310 826 217 100,1 53 
Domácí produkce, zahrádky2) 69 739 - - 69 739 20 922 48 817 5,9 - 
Zelenina celkem 581 161 587 491 141 386 1 027 266 152 232 875 034 106,0 57 

1) Včetně zpracovaných výrobků v přepočtu na čerstvou zeleninu. 
2) Odhady. 
Pramen: Statistik Austria, 2007e 
 

Z tab. 19 je zřejmé, že spotřeba zeleniny ke konzumaci činila v roce 2005/2006 zhruba 
875 tis. t, tj. v přepočtu na obyvatele 106 kg. Bilance ukazuje, že s výjimkou špenátu 
(soběstačnost 118 %), cibule (soběstačnost 110 %), mrkve (soběstačnost 101 %) a celeru 
(soběstačnost 101 %) je nezbytné, aby zásobování domácího trhu bylo kryto dovozy. Mírný 
deficit existuje u kapusty, okurek a zelí. Velký je deficit u některých plodových zelenin (např. 
melouny a rajčata). 

Z hlediska výrobních technologií se rozlišuje polní a zahradnické pěstování zeleniny. 
Zatímco polní zelenina se střídá v osevním postupu s obilovinami, bílkovinnými plodinami 
a olejninami, zahradnické pěstování se věnuje výhradně zelinářství. Pěstování probíhá jak na 
poli, tak také ve sklenících a fóliových tunelech. Zásadně je pro zahradnické pěstování 
zeleniny příznačná vyšší intenzita produkce. 

Podrobný přehled o struktuře produkce zeleniny v Rakousku poskytují roční zprávy 
o sklizni zeleniny a pravidelně publikovaná šetření statistického úřadu. 

Polní a zahradnická produkce zeleniny se v roce 2006 pohybovala za Rakousko na 
úrovni 528 tis. t a v meziročním porovnání s rokem 2005 vzrostla o 3 %. Ve srovnání 
s desetiletým průměrem došlo k 7% zvýšení (graf 35). Porovnání pěstitelských ploch 
a hektarových výnosů u polní zeleniny a u zeleniny pěstované na zakrytých plochách za 
posledních deset let znázorňuje graf 36. Nutno zdůraznit, že v grafu se u pěstování na 
zakrytých plochách jedná v podstatě o okurky, papriky a rajčata. 
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Graf 35 - Celková sklizeň zeleniny v t za období 1996 až 2006 
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Graf 36 - Plochy a hektarové výnosy zeleniny pěstované v polní a chráněné produkci 
za období 1996 až 2006 
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Za rok 2007 vykázala Statistik Austria (2008) domácí produkci zeleniny ve výši 
548 600 t, což je 8,2% zvýšení proti dlouhodobému průměru. Hlavní příčinou bylo rozšíření 
pěstitelské plochy (+9,4 %), na rozdíl od hektarových výnosů, které byly v důsledku letních 
veder podprůměrné. Při celkovém objemu 235 600 t zůstaly luskoviny, kořenová zelenina 
a cibulová zelenina nejvýznamnějšími výrobkovými skupinami. Následovala košťálová, 
listová a naťová zelenina (při celkové sklizni 187 300 t) a dále plodová zelenina se 125 700 t. 
S 18% podílem na produkci zůstala cibule nejvýznamnější zeleninou, následována mrkví 
(13,5 %) a salátem (11,4 %). 

5.3.2.1 Zahradnické pěstování zeleniny 
Zahradnický způsob pěstování zeleniny se v rakouském agrárním sektoru vyznačuje 

vysokou mírou přidané hodnoty, vysokou úrovní produktivity práce a dobrým image 
u spotřebitelů. 

Podle šetření z let 1998 a 2004 se výměra pěstitelské plochy od roku 1992 do roku 1998 
snížila o 10 % (z 831 ha na 746 ha) a od roku 1998 do roku 2004 se tato plocha dále snížila 
o dalších 15 % na 631 ha. Současně také došlo ke snížení počtu zahradnických podniků 
zabývajících se zelinářstvím na 364 podniků. 

Vývoj sklizní ukazuje, že zejména u produkce rajčat došlo od roku 1998 k výraznému 
zvýšení (graf 378). Důvodem byla vyšší poptávka po různých odrůdách a šlechtěních (např. 
rajčata rybízová nebo koktejlová). Pokud jde o rozsah pěstování, na vedoucí pozici je salát 
(zhruba 290 ha), následovaný okurkami se zhruba 80 ha a rajčaty s 33 ha. 
 

Graf 37 - Sklizeň vybraných druhů zeleniny v zahradnickém způsobu pěstování zeleniny 
za období 1996 až 2006 
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5.3.2.2 Polní zelinářství 
V roce 2004 se polním zelinářstvím v Rakousku zabývalo 2 019 podniků, což bylo 

o 628 podniků méně než v roce 1998. Pěstitelská plocha přitom zůstala zhruba na stejné 
úrovni. Nejvýznamnější je polní zelinářství v Dolním Rakousku, kde pěstitelská plocha 
zaujímá 6 290 ha. Odpovídá to zhruba 58 % celkové plochy za Rakousko, následuje 
Burgenland a Dolní Rakousko, kde podíl na celkové ploše polního zelinářství činí zhruba 
9 %. 

Obdobně jako z šetření o polním zelinářství za rok 1998 také z šetření za rok 2004 
vyplynulo rozšíření plochy skleníků a fóliovníků. V současné době činí tato plocha 132 ha 
(+16 %). Téměř 90 % celkové plochy je v tomto případě v Burgenlandu a ve Štýrsku. 
Výsledky z šetření jsou zachyceny v tab. 20. 
 

Tab. 20-  Šetření o polním zelinářství (počty podniků, plochy, průměrná plocha na podnik) 
za roky 1998 a 2004 

 Plocha zeleniny celkem z toho 
Plocha skleníků, 
fóliovníků apod. 

Polní pěstování 
na volné půdě 
včetně plošné 

fólie/vliesu 
a síťových krytů 

Počet podniků Plocha (ha) Průměrná plocha 
na podnik 

1998 2004 1998 2004 1998 2004 Počet 
podniků 

Plocha 
(ha) 

Počet 
podniků 

Plocha 
(ha) 

Velikostní struktura ploch určených pro polní zelinářství 
< 0,25 ha 399 271 63 43 0,16 0,16 108 11,9 207 31 
< 0,25 až 0,5 ha 366 206 133 73 0,36 0,35 63 10,7 184 62 
0,5 až 1 ha 387 260 268 179 0,69 0,69 83 21,8 237 157 
1 ha až 2 ha 398 241 551 342 1,38 1,42 57 15,0 237 327 
2 ha až 3 ha 242 200 578 477 2,39 2,39 45 16,5 198 461 
3 ha až 5 ha 282 227 1 085 871 3,85 3,84 39 12,6 226 858 
> 5 ha 573 614 7 215 7 916 12,59 12,89 56 43,6 614 7 872 
Rakousko 2004 - 2 019 - 9 901 - 4,90 451 132,2 1 903 9 768 
Rakousko 1998 2 647 - 9 893 - 3,74 - 565 113,9 2 539 9 780 
Pramen: Statistik Austria, 2005. 
 

Cibule byla v roce 2004 při pěstitelské ploše 2 611 ha nejvýznamnější plodinou 
v polním zelinářství. Následovala mrkev při pěstitelské ploše 1 360 ha (12 %) a zelí při ploše 
866 ha (8 %). Přesto, že došlo k celkovému snížení rozsahu vícenásobného využití ploch ve 
srovnání s rokem 1998 (-2 %, 285 ha) došlo i u ostatních druhů zeleniny k nárůstu ploch, 
např. u chřestu (+233 ha). Jak vyplývá z tab. 21, u většiny druhů zeleniny došlo od roku 1996 
k nárůstu sklizní. Kromě rozšíření ploch je tento vývoj ovlivněn také rostoucími hektarovými 
výnosy. Ve srovnání s rokem 1996 zaznamenal chřest a mrkev největší zvýšení hektarového 
výnosu. U čínského zelí a květáku došlo naopak k úbytku pěstitelských ploch i sklizní, patrně 
v důsledku měnící se struktury poptávky po zelenině. Pokud jde o množství, zůstala cibule se 
sklizní přes 99 700 t nejvýznamnější zeleninou, následovala mrkev, salát a zelí. 



56 

Tab. 21 - Sklizně vybraných druhů polní zeleniny v t za období 1996 až 2006 

 Rok 
 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Podíl na 

celkové 
sklizni  

(%, 2006) 
(t) 

Černá ředkev 4 850 3 450 4 991 4 369 4 192 3 734 0,80 
Brokolice 1 086 1 018 1 385 1 698 1 555 1 210 0,26 
Čínské zelí  30 444 20 480 34 850 40 963 35 203 28 516 6,13 
Fazole 11 155 10 024 5 838 6 319 5 511 5 669 1,22 
Zelený hrách 11 510 10 441 6 097 4 401 3 864 7 559 1,63 
Okurky 14 764 12 305 19 638 18 924 17 985 15 159 3,26 
Červené fazole  142 116 224 212 244 179 0,04 
Květák 6 753 6 059 7 706 8 439 8 301 6 791 1,46 
Karotka 34 271 39 712 59 980 71 256 81 302 77 201 16,60 
Česnek 178 73 141 173 204 232 0,05 
Fenykl - 601 511 469 467 406 0,09 
Zelí 6 137 5 162 6 194 5 672 5 775 5 062 1,09 
Kedlubny 4 105 3 091 4 628 4 452 4 224 3 953 0,85 
Růžičková kapusta 656 274 259 251 164 153 0,03 
Zelí 53 056 41 323 51 109 56 705 54 733 58 461 12,57 
Křen 2 441 2 820 2 783 2 690 2 590 3 120 0,67 
Melanzani (lilek) - 130 163 213 210 334 0,07 
Melouny - 120 340 452 455 374 0,08 
Paprika 5 491 4 167 7 933 6 770 6 544 6 004 1,29 
Petržel naťová - 1 590 1 906 1 649 1 474 1 418 0,30 
Petržel kořenová 2 719 5 592 6 167 6 696 5 584 4 530 0,97 
Feferonky 385 341 366 386 280 308 0,07 
Pór 5 172 4 139 6 612 6 305 6 673 5 815 1,25 
Ředkvička 7 315 5 962 10 481 10 778 9 923 8 225 1,77 
Rebarbora - 931 1 312 1 249 1 283 1 144 0,25 
Červená řepa 6 775 5 741 9 588 9 461 8 369 10 125 2,18 
Salát 52 270 43 818 60 501 60 702 53 989 59 072 12,71 
Pažitka - 856 1 155 1 283 1 337 1 157 0,25 
Celer 11 222 12 389 15 272 15 540 15 073 13 325 2,87 
Chřest 816 1 317 1 581 2 185 2 103 2 161 0,46 
Tykev jedlá - 2 725 6 996 15 695 15 160 9 889 2,13 
Špenát 7 026 3 638 7 281 10 089 8 830 10 871 2,34 
Rajčata 2 063 1 277 922 806 438 755 0,16 
Cukety 2 039 2 526 4 819 5 768 5 006 4 252 0,91 
Kukuřice cukrová 2 672 7 200 6 279 5 343 4 307 8 037 1,73 
Cibule 70 096 118 354 95 741 111 197 117 678 99 735 21,45 
Celkem 357 609 379 761 451 747 499 556 491 027 464 934 100,00 
Pramen: Statistik Austria, 2007i 
 

Jak uvádí tab. 22, hospodařila zhruba polovina podniků s polní zelinářskou produkcí 
v roce 2004 (950 podniků) konvenčně, ve srovnání s rokem 1998 došlo k poklesu počtu 
podniků o 10 %. V roce 2004 43 % (1998 34 %) podniků uvedlo, že jsou podnikem 
s integrovanou produkcí a jen 12 podniků se charakterizovalo jako uznaný bio-podnik. 
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Tab. 22 - Způsob hospodaření a aplikace užitečných organizmů v podnicích s produkcí polní 
zeleniny (počty podniků 1998 a 2004) 

 Zelinářské podniky 
s polní produkcí  

Způsob hospodaření Podniky využívající 
užitečné 

organizmy 
v ochraně rostlin 

 Uznané bio-
podniky 

Podniky 
s Integrovanou 

produkcí (ÖPUL, 
pečeť kvality 

Podniky 
s konvenční 

produkcí 

1998 2004 1998 2004 1998 2004 1998 2004 1998 2004 
Velikostní struktura ploch určených pro polní zelinářství 
< 0,3 ha 399 274 57 55 77 61 265 158 23 32 
< 0,25 až 0,5 ha 366 208 44 28 77 43 245 137 18 13 
0,5 až 1 ha 389 264 36 32 97 62 256 170 25 23 
1 ha až 2 ha 398 244 29 30 102 61 267 153 32 24 
2 ha až 3 ha 243 206 16 25 81 75 146 106 13 22 
3 ha až 5 ha 282 233 12 19 122 119 148 95 23 20 
> 5 ha 573 634 27 48 360 455 186 131 32 28 
Rakousko 2004 - 2 063 - 237 - 876 - 950 - 162 
Rakousko 1998 2 647 - 221 - 916 - 1 513 - 166 - 
 

5.3.3 Vývoj cen u jednotlivých druhů zeleniny 
Produkce zeleniny je silně závislá na vývoji počasí, čímž také CZV rok od roku kolísají. 

Platí to zejména pro trh s čerstvou zeleninou, období nejvyšší a nejnižší nabídky jsou 
zpravidla výsledkem příznivého či méně příznivého vývoje počasí. Současně také průběh 
počasí ovlivňuje výši poptávky. V důsledku vyšších teplot roste poptávka po salátu, okurkách, 
rajčatech a chřestu, a naopak klesá poptávka po košťálové zelenině. 

5.3.4 Zahraniční obchod se zeleninou 
V důsledku sezónně omezeného pěstování polní zeleniny a rostoucí poptávky po 

druzích zeleniny, pěstovaných v zemích kolem Středozemního moře činí soběstačnost 
u zeleniny v Rakousku zhruba 57 %. Dovoz zeleniny značně převyšuje její vývoz. V roce 
2006 dosáhl dovoz zhruba 370 mil. EUR, vývoz činil zhruba 82 mil. EUR. Celkově se objem 
zahraničního obchodu od roku 1995 výrazně zvýšil, přičemž dovoz se zvýšil o více než 50 %. 
Významnými obchodními partnery jsou země EU 15, ze kterých v roce 2006 pocházelo 77 % 

všech dovozů zeleniny. Jestliže relativní podíly regionů, z nichž byla zelenina dovážena, 
zůstaly za poslední roky beze změn, na straně vývozů (zemí určení) nastaly větší přesuny. 
Jestliže v roce 1995 ještě dvě třetiny všech rakouských vývozů zeleniny směřovaly do EU 15, 
v roce 2006 to bylo již jen zhruba 33 % všech vývozů zeleniny. 

U dovozů zeleniny dominuje Německo, Itálie a Španělsko, přičemž z Německa se 
dovážejí především brambory (15 % dovozu) a blíže nedeklarované trvanlivě upravené 
zeleninové produkty. Brambory sice nejsou předmětem SOT, ve statistice jsou ale vedeny 
jako „zelenina“. Z těchto tři zemí pochází 57 % dovozů zeleniny do Rakouska. Dalšími 
důležitými dodavateli zeleniny jsou Nizozemsko, Maďarsko a Francie. Jak vyplývá z tab. 23, 
nejvíce se dovážejí rajčata, saláty, paprika a okurky. Obchod se třetími zeměmi se v podstatě 
omezuje na Turecko, Čínu a státy hraničící se Středozemním mořem (Izrael, Egypt 
a Maroko). Hlavním dováženým zbožím z těchto zemí jsou kromě rajčat a paprik také 
v malém množství exotické druhy zeleniny a česnek (z Číny). Dovozy zeleniny z NČZ 
nesehrávají významnou úlohu. Při dovozu zeleniny zhruba na úrovni 20 mil. EUR bylo 
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Maďarsko nejvýznamnější zemí původu, následované Polskem (11,5 mil. EUR). Hlavními 
dovozními položkami z těchto zemí jsou houby a paprika. 
 

Tab. 23 - Dovozy zeleniny (KN 07) podle vybraných zemí původu a druhů zeleniny (v tis. EUR) 
za období 2000-2006 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Celkem 263 860 301 422 297 253 314 332 328 454 350 934 368 077
z toho trvanlivé 45 034 48 327 53 957 54 947 62 338 56 959 60 524
EU 25 233 344 268 574 264 876 280 598 293 126 308 696 320 956
Německo 46 208 50 809 57 561 57 901 64 670 68 538 73 225
Itálie 56 001 65 455 60 254 60 913 70 408 75 085 69 295
Španělsko 60 627 71 903 66 607 71 883 66 849 66 772 68 956
Nizozemsko 28 218 28 455 26 295 31 537 31 466 30 111 37 718
Maďarsko 18 641 21 028 19 343 19 998 21 988 20 967 19 784
Třetí země 30 516 32 848 32 377 33 734 35 328 42 238 47 121
Turecko 8 106 5 206 7 908 8 601 6 095 10 856 10 026
Čína 3 195 4 186 5 061 3 945 4 012 6 156 8 997
v tom       
Rajčata 45 481 44 205 43 257 42 649 45 551 55 047 53 475
Saláty 32 420 36 741 40 492 42 047 39 663 50 621 46 381
Papriky 29 432 39 195 32 282 34 405 41 147 35 030 39 656
Okurky, cornichons 
(mini-okurky) 

15 687 19 728 18 618 19 542 17 278 21 460 22 086

Brambory konzumní 9 493 11 930 11 238 15 956 16 861 11 673 19 050
Cibule 6 031 8 938 7 760 8 802 9 575 7 342 9 311
Pramen: Statistik Austria, 2007j 
 

Nejvýznamnější vývozní zemí pro zeleninu je Německo s 35% podílem na celkovém 
vývozu zeleniny. Když neuvažujeme brambory, byly mrkev a plodová zelenina (rajčata 
a okurky) nejvýznamnějšími vývozními artikly. 

Sezónní rozdíly v objemech dovozů zeleniny jsou zřetelné při měsíčním sledování 
hodnoty těchto dovozů. Významným dovozním obdobím jsou zimní měsíce. U cibule 
dosahuje dovoz maxima v květnu a červnu. Zvláště výrazně se sezónnost projevuje u salátu 
a rajčat. 
 

Graf 38 - Hodnoty dovozu vybraných druhů zeleniny (v tis. EUR), průměr 2002-2006 
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Deficit obchodní bilance u zpracované zeleniny se v minulých letech zmenšil (tab. 249). 
Vývoz zpracované zeleniny se za posledních deset let hodnotově i objemově výrazně zvýšil. 
V roce 2006 činila hodnota vývozu zhruba jednu polovinu hodnoty dovozu, v roce 1996 to 
byla zhruba jedna pětina. Objemy vývozu se za poslední dva roky rovněž výrazné zvýšily, 
stejně jako dovozy, ale dovozy zpracované zeleniny narůstaly s menší dynamikou. 
 

Tab. 24- Vývoj vývozu a dovozu zpracované zeleniny (KN 20 05) za období 1995-2006 
(hodnotově v tis. EUR a objemově v t) 

Rok 
Vývoz Dovoz Jednotková cena 

(Unit Value) 
Hodnota 
(tis. EUR) 

Množství (t) Hodnota 
(tis. EUR) 

Množství (t) Vývoz 
EUR/kg 

Dovoz 
EUR/kg 

1995 3 162 1 955 20 268 16 342 1,62 1,24
1996 4 187 2 939 22 234 17 362 1,42 1,28
1997 4 924 4 094 32 226 18 433 1,20 1,75
1998 5 052 2 882 24 143 17 067 1,75 1,41
1999 4 916 2 916 24 562 20 217 1,69 1,21
2000 5 650 3 838 23 667 20 821 1,47 1,14
2001 6 194 3 107 28 927 25 713 1,99 1,13
2002 7 748 3 656 33 565 31 481 2,12 1,07
2003 10 371 5 024 35 308 37 488 2,06 0,94
2004 10 972 5 828 39 956 41 985 1,88 0,95
2005 21 530 9 400 40 293 39 675 2,29 1,02
2006 23 245 12 621 45 740 42 834 1,84 1,07
Pramen: Statistik Austria, 2007j 

6 OVOCE 

6.1 Svět 
Světová produkce ovoce rostla s charakteristickými ročními cyklickými výkyvy od roku 

1980 průměrně ročně o zhruba 2,8 % a v roce 2006 dosáhla objemu zhruba 535 mil. t. 
Zejména v Asii bylo možné sledovat od konce 90. let enormní nárůst produkce. V těchto 
zemích se také nacházejí dnes hlavní produkční oblasti, samotná Čína a Indie produkují jednu 
čtvrtinu světové produkce ovoce. Další jedna čtvrtina připadá na Ameriku. Při roční produkci 
téměř 105 mil. t pochází značná část ovoce z latinskoamerických zemí. V Severní Americe, 
v hlavní produkční zemi USA, je významná zejména produkce citrusových plodů. Evropa 
podle FAO (FAOSTAT, 2007) vyprodukovala v roce 2006 téměř 73 mil. t ovoce. 
Nejvýznamnějšími producenty jsou Itálie a Španělsko a Francie. Afrika v roce 2006 opět 
zvýšila svoji produkci na zhruba 68 mil. t (tab. 25). 

Citrusové plody při objemu produkce 114 mil. t zaujímají první pozici mezi 
jednotlivými druhy ovoce. Jádrové ovoce, banány a stolní hroznové víno následují na dalších 
místech při více než 13% podílu na produkci. Bobulovité ovoce se pěstuje převážně v Evropě 
a Severní Americe. Je třeba mít na zřeteli, že FAO nerozlišuje mezi vinnými hrozny 
a ostatními hrozny. Z uváděných 68,9 mil. t hroznů připadá pouze 20 % na stolní hroznové 
víno. 
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Tab. 25 - Světová produkce ovoce v tis. t za období 1980-2006 

 Citrusové 
plody 

Jádrové 
ovoce 

Banány Hrozny Peckovité 
ovoce 

Bobulovité 
ovoce 

Ostatní  Celkem % 

Afrika 12 602 2 696 8 125 3 817 1 572 235 39 131 68 178 13,0 
Jižní Afrika 2 107 956 344 1 550 290 5 439 5 690 1,1 
Amerika 47 736 10 952 24 748 13 220 3 571 2 249 30 257 132 734 25,3 
Severní Amerika 11 506 5 679 9 6 172 1 791 1 937 878 27 973 5,3 
Latinská Amerika 36 231 5 273 24 739 7 048 1 779 311 29 379 104 760 20,0 
Brazílie 20 390 882 7 088 1 220 235 3 7 917 37 736 7,2 
Asie 41 878 51 091 36 593 20 694 18 182 1 208 73 802 243 447 46,4 
Čína 18 423 38 139 7 053 6 375 12 249 54 11 117 93 410 17,8 
Indie 5 354 1 939 11 710 1 546 278 2 22 695 43 525 8,3 
Evropa 11 100 18 239 399 29 021 9 710 2 899 1 470 72 839 13,9 
Itálie 3 565 3 021 0 8 326 2 192 135 573 17 812 3,4 
Španělsko 6 128 1 271 362 6 402 1 653  342 356 16 514 3,2 
Francie 31 1 929 0 6 693 876 67 86 9 682 1,8 
Německo 0 996 0 1 326 127 236 6 2 691 0,5 
Polsko 0 2 364 0 0 335 503 10 3 212 0,6 
Rakousko 0 626 0 301 147 36 0 1 110 0,2 
Oceánie 758 978 1 204 2 123 188 153 1 526 6 931 1,3 
Austrálie 724 419 266 1 981 172 28 233 3 821 0,7 
Svět 114 075 83 956 71 068 68 875 33 2223 6 744 146 187 524 128 100 
% 21,76 16,02 13,56 13,14 6,34 1,29 27,89 100  
Pramen: FAOSTAT, 
 

6.2 Evropská unie 
Ovocnářství a zelinářství má velký význam především v jižních státech EU. Jak vyplývá 

z grafu 39, podílí se produkce ovoce a zeleniny ve Španělsku, Řecku, Itálii, Portugalsku, na 
Kypru a Maltě více než jednou čtvrtinou na celkové hodnotě zemědělské produkce. Obdobný 
význam má pěstování ovoce a zeleniny v Bulharsku a Rumunsku. S výjimkou Kypru, 
Rakouska, Slovinska a Portugalska převažuje ve většině zemí zelinářská produkce nad 
hodnotou produkce ovocnářské. 

Průměrná produkce ovoce za období 2004-2006 v EU 25 činila 36 mil. t (tab. 26). 
V roce 2006 se zvýšila zejména produkce citrusových plodů, zatímco produkce stolních 
jablek a broskví byla o něco nižší než v roce 2005. Hlavními producentskými zeměmi v EU 
jsou Španělsko (31% podíl na EU 25 celkem), Itálie (29 %), Francie (8 %) a Řecko (7 %), na 
tyto země připadá 77 % objemu produkce EU 25. Rakouská produkce ovoce se podílela na 
celkové sklizni ovoce za EU 15 0,7% podílem. 
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Graf 39 - Hodnota produkce (mil. EUR) a podíl čerstvé zeleniny a čerstvého ovoce na celkové 
hodnotě zemědělské produkce (%), v průměru za období 2004-2006 
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Tab. 26 - Produkce ovoce v podnicích s výdělečnou činností v ovocnářství v EU (tis. t) 
v období 2001-2006 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Meziročně 
(%) 

Čtyřletý 
průměr 

(%) 
Podle producentských zemí za EU 25 
Německo 1 190 1 021 1 082 1 290 1 222 1 300 6 13
Francie 3 372 3 418 2 940 3 092 3 171 3 100 -2 -2
Itálie 10 528 10 465 9 661 10 925 11 360 10 900 -4 -3
Nizozemsko 587 594 620 705 629 630 0 -1
Belgie 472 571 546 640 599 690 15 17
Spojené království 326 235 287 299 325 300 -8 5
Řecko 3 030 2 924 1 999 2 741 2 926 2 700 -8 2
Španělsko 10 829 10 949 11 358 10 428 10 178 11 400 12 6
Portugalsko 887 1 045 982 1 034 888 940 6 -5
Rakousko 220 231 215 248 268 230 -14 -4
EU 15 31 570 31 582 29 810 31 543 31 703 32 350 2 4
Česko 167 191 184 204 166 200 20 7
Maďarsko 971 737 804 1 043 739 800 8 -4
Kypr 219 238 233 235 238 230 -3 -3
Polsko 3 464 3 018 3 309 3 520 3 054 3 140 3 -3
Slovinsko 50 61 74 83 78 70 -11 -5
Nové členské státy -
101) 

5 156 4 469 4 822 5 202 4 515 4 697 4 -1

EU 25 36 726 36 052 34 631 36 746 36 218 37 050 2 3
Podle druhů ovoce za EU 25 
Stolní jablka 11 100 10 299 10 348 10 519 10 231 9 900 -3 -4
Hrušky 2 259 2 540 2 338 2 546 2 546 2 620 3 5
Broskve / nektarinky 4 100 4 322 3 184 4 145 4 233 3 920 -7 -1
Meruňky 520 544 440 602 615 650 6 18
Třešně 699 723 706 7278 627 720 15 4
Slívy 908 888 872 897 821 950 16 9
Jahody 1 100 930 891 1 037 1 086 1 080 -1 10
Kiwi 384 443 418 564 535 620 16 26
Pomeranče 6 144 6 204 6 156 6 025 5 860 6 400 9 6
Mandarinky aj. 2 577 2 776 2 725 3 313 2 795 3 200 14 10
Citrony 1 729 1 589 1 720 1 459 1 773 1 700 -4 4
Stolní hrozny 2 323 2 030 1 997 2 133 2 377 2 400 1 12
1) Tržní produkce v případě Česka, Slovenska a Slovinska, ostatní celková produkce. 
* předběžné údaje 
 

Produkce ovoce za EU 10 (nové členské státy) činila v roce 2006 4,7 mil. t, což bylo 
mnohem méně než v rekordním roce 2004. Šestiletý průměr za tyto země činil 4,8 mil. t. 
Nejvýznamnějším producentem za EU 10 je Polsko s 67% podílem (3,25 mil. t v průměru za 
posledních šest let). Velká část produkce ovoce těchto zemí je určena ke zpracování. 

V členění podle druhů ovoce zaujímají v EU 25 citrusové plody 30% podíl na produkci 
ovoce. Následují jablka (23 %), broskve a nektarinky (13 %), hrušky (8 %) a stolní hrozny 
(7 %). 

Dovozy EU 25 ze třetích zemí podle údajů EUROSTAT (2007) činily v roce 2005 
9,7 mil. t (2004: 9,1 mil. t). Nejvýznamnějšími dodavatelskými zeměmi byly Ekvádor, 
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Kostarika a Jižní Afrika. Jejich podíl na celkovém objemu dovozu ze třetích zemí činil 34 %. 
Ekvádor vyvezl v roce 2005 1,1 mil. t banánů do EU a zaujal mezi vývozci první pozici. 
Banány zůstávají nejvýznamnější dovozní komoditou EU při 39% podílu (3,8 mil. t) na 
celkových dovozech ze třetích zemí za rok 2005. Na 2. místo se řadí komoditní agregace 
citrusových plodů, kterých bylo ze třetích zemí v roce 2005 dovezeno zhruba 2,5 mil. t. 
S určitým odstupem dále následují stolní jablka, při dovozním objemu 0,9 mil. t v roce 2005. 
Dalšími významnými druhy ovoce jsou stolní hrozny (550 tis. t) a hrušky (370 tis. t). 
Intraobchod v rámci EU 25 sehrává, pokud jde o objem, mnohem významnější úlohu. Objem 
dovozu dosáhl v roce 2005 zhruba 14,0 mil. t. Významným druhem ovoce v rámci 
intraobchodu jsou stolní jablka, kterých bylo celkem dovezeno 918 tis. t v roce 2005. 
Největším dovozci čerstvého ovoce v EU jsou severněji umístěné země s vysokými počty 
obyvatelstva, tj. Německo, V. Británie a Francie. Největšími vývozci čerstvého ovoce 
v EU 25 jsou Španělsko při celkovém objemu 4,6 mil. t a Itálie při objemu 2,2 mil. t v roce 
2005. 

6.3 Rakousko 
Ovocné stromy a keře se v Rakousku pěstují odedávna. Spotřeba ovoce v Rakousku se 

více či méně plynule zvyšuje, přičemž zásobování obyvatel čerstvým ovocem je kryto pouze 
ze dvou třetin z vlastní produkce. V celosvětovém měřítku roste dále konkurence při 
zvyšujících se dovozech (především jižních plodů) stejně jako rostoucích vývozech 
(především jablek). Významnými ovocnářskými oblastmi jsou Štýrská pahorkatina, 
Alpenvorland v Dolních a Horních Rakousích (zejména Mostviertel) a Wachau a Weinviertel 
(obě oblasti Dolní Rakousko). Dalšími ovocnářskými oblastmi jsou Burgenland, Korutany 
(Dolní Lavanttal, Klagenfurtská pánev, Východní Tyroly (Gailtal), Tyrolský Unterinntal 
a Rheinebene ve Vorarlbergu. Specialitou Rakouska jsou ovocné sady s méně hustou 
výsadbou využívané pro produkci jablečného moštu a ovocných pálenek. Stále větší úloha 
připadá produkčním ovocným sadům. V oblasti nabídky jsou proto zapotřebí nové struktury 
a strategie, aby bylo možné zachovat rakouským producentům potřebný odbyt. Organizace 
producentů sehrávají v Rakousku významnou úlohu. Propojením nabídky ve vazbě 
s integrovanou produkcí je snahou získat na regionálních trzích větší podíly. Systémy 
zabezpečení kvality jako QS a EurepGAP nabývají stále na významu. 

6.3.1 Hospodářský význam sektoru ovocnářství 
Hodnota produkce ovoce se na celkové zemědělské produkci v roce 2006 podílela 

zhruba 5 %. 
Při poklesu hodnoty z produkčních ovocných sadů a nárůstu hodnoty z extenzivního 

ovocnářství celková hodnota produkce ovoce se v roce 2006 v zásadě neliší od výsledku 
minulého roku (+0,3 %). Ceny se vyvíjely rozdílně v závislosti na komoditě, v průměru 
odpovídaly úrovni roku 2005. Vývoj hodnoty produkce z produkčních a extenzivních sadů 
zachycuje graf 40. Do roku 1998 byla hodnota produkce v základních cenách vyšší než 
hodnota produkce v CZV. Bylo to dáno degresivními kompenzačními platbami vyplacenými 
za léta 1996 až 1998. Od roku 1999 byly zrušeny, takže hodnota produkce v základních 
cenách v důsledku tohoto opatření zůstává menší než hodnota produkce v CZV. 
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Graf 40 - Vývoj hodnoty produkce z produkčních a extenzivních sadů (mil. EUR) za období 
1996 až 2006 
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Pramen: Podle Statistik Austria, 2007 

 

6.3.2 Ovocnářství 
Podrobný přehled o sklizni ovoce poskytují v pravidelných intervalech vydávaná 

„Šetření o sadech“ (1989, 1994, 1997, 2002 a 2007). Je třeba zdůraznit, že disponibilní data se 
opírají o různá šetření za intenzivní ovocné sady a za extenzivní ovocnářství, resp. moštové 
ovocnářství. Každých pět let provádí Statistik Austria šetření za podniky s produkčními 
ovocnými sady (intenzivní ovocnářství), v rámci kterého se šetří mj. také plochy extenzivních 
sadů. Ve srovnání s tím u extenzivního a moštového ovocnářství jsou k dispozici pouze data 
o počtech stromů v rámci posledního sčítání v roce 1988. Tato data spolu s expertními odhady 
jsou výchozí základnou pro odhady produkce ovoce. Produkce ovoce v zahradách je další 
obtížně odhadnutelnou veličinou. Je zřejmé, že za těchto podmínek jsou také nejisté odhady 
výnosů, spočívající na daných podkladech. 

V roce 2006 bylo v Rakousku na ploše zhruba 16 900 ha sklizeno přes nepříznivé 
počasí zhruba 835 tis. t ovoce (včetně jahod, jejichž plocha činila v roce 2006 1 500 ha). 
Jedná se o sklizeň velmi vysokou, o 7 % vyšší než v roce 2005. Největší podíl připadl na 
jádrové ovoce, zejména stolní jablka (626 tis. t). U peckovin (meruňky, broskve, švestky atd.) 
bylo sklizeno 146 700 t. U bobulovin (rybíz, angrešt, jahody, maliny) činila sklizeň v roce 
2006 zhruba 44 tis. t (tab. 27). Přehled o procentickém rozdělení sklizně ovoce za rok 2006 
zachycuje graf 41. Při daných objemech sklizně dospěl stupeň soběstačnosti u jablek včetně 
jablečného moštu k 98 %, u hrušek k 84 %, švestek k 94 %, meruněk k 44 % a jahod k 46 %. 
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Graf 41 - Sklizeň ovoce v Rakousku v členění podle nejvýznamnějších skupin ovoce (%) 
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Pramen: Podle Statistik Austria, 2007 
 

Produkce ovoce v Rakousku je zajišťována jednak v systému intenzivního ovocnářství 
(podniky s produkčními sady) a jednak v rámci tzv. extenzivního ovocnářství, které zahrnuje 
staré sady s vysokokmeny a produkci v domácích zahradách. 
 

Tab. 27 - Produkce ovoce v Rakousku (v tis. t) v členění podle skupin ovoce a intenzity 
produkce za období 1996 až 2006 

Čeleď/druh Intenzita 
produkce 

1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006

Jádrové ovoce extenzivní 190 232 272 228 243 213 275
 intenzivní 168 162 202 209 207 229 193
 moštové 

ovoce 
88 155 147 145 158 129 159

Jablka extenzivní 154 187 222 192 203 171 230
 intenzivní 163 156 196 204 198 220 185
 moštová 51 73 73 83 84 63 95
Hrušky extenzivní 36 44 50 37 41 42 45
 intenzivní 6 6 6 5 10 10 8
 moštové 37 82 74 62 74 66 64
Peckoviny extenzivní 96 97 104 73 112 100 132
 intenzivní 8 6 12 7 14 13 15
Švestky extenzivní 54 50 53 40 64 55 75
 intenzivní 0 0 4 3 6 6 6
Třešně extenzivní 22 31 30 21 26 25 27
 intenzivní 0 0 1 1 1 1 1
Drobné ovoce extenzivní 18 22 25 22 21 21 21
 intenzivní 10 12 19 15 19 26 23
Jahody extenzivní 2 2 2 2 2 2 2
 intenzivní 10 12 19 15 19 26 23
Skořápkové ovoce extenzivní 13 14 17 14 17 17 18
 intenzivní 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3
Sklizeň celkem   590,7 699 798 713 792 835 835
Pramen:Statistik Austria, 2007 
 

Pozice extenzivního ovocnářství je zachycena v tab. 34. S výjimkou bobulovin je objem 
sklizně z extenzivní produkce v Rakousku vyšší než z intenzivní produkce. Kromě 
meziročního kolísání sklizní zůstávají uvedené relace na vcelku konstantní úrovni. 
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6.3.2.1 Intenzivní ovocnářství 
Exaktní šetření ovocnářských podniků a jejich ploch se koná každých 5 let7, poslední se 

uskutečnilo v roce 2007. Za posledních 5 let je pro vývoj intenzivního ovocnářství 
charakteristický pokles počtu podniků; v roce 2007 činil počet podniků 4 220 (-8 % proti roku 
2002). Současně došlo k rozšíření obhospodařované plochy a k výraznému zvýšení počtu 
vysazených stromů na jednotku plochy (zvýšení plošné produktivity). Při obhospodařované 
výměře intenzivních sadů na úrovni 12 400 ha (+6,8 %) připadalo na jeden podnik v průměru 
2,9 ha. Podniky, jejichž důchod pochází převážně z prodeje ovoce a ovocných výrobků, tj. 
specializované ovocnářské podniky vykazují zpravidla plochu 5 ha až 10 ha. 

Ze srovnání výsledků šetření za rok 1994, 1997, 2002 a 2007 vyplývá, že dochází 
ke koncentraci rakouského ovocnářství a zřejmě k růstu jeho konkurenceschopnosti. 
Průměrná plocha sadů v přepočtu na podnik se za období 1997 až 2002 zvětšila o 16 %. 

Podle předběžného vyhodnocení (2008) činila ke dni 1. 7. 2007 celková plocha sadů za 
ovocnářské podniky 12 400 ha, což je nárůst o 7 % (790 ha) proti poslednímu šetření z roku 
2002. V rámci intenzivního ovocnářství Rakouska zaujímá s 58 % největší podíl produkce 
jablek. 

Zhruba jedna třetina (32 %) všech intenzivních sadů zaujímala v roce 2002 pěstitelskou 
plochu mezi 5 ha a 10 ha. V porovnání s šetřením v letech 1994 a 1997 se podíl menších sadů 
do 5 ha snížil a naopak, podíl větších sadů, zejména v kategorii 10 ha až 15 ha, se zvýšil. 

Plochy intenzivně obhospodařovaných ovocných sadů činily v roce 2007 zhruba 7 230 
ha. Výnosový potenciál této plochy odpovídá zhruba 220 tis. t čerstvých plodů za rok, 
přičemž značně převládají zimní odrůdy jablek. Hlavní odrůdy s více než 5% podílem na 
celkové ploše intenzivních sadů jabloní jsou: Golden Delicious, Gala, Jonagold, Idared, 
Braeburn a Elstar. S podílem od 1 % do 5 % jsou jako vedlejší odrůdy označovány odrůdy 
Topaz, Arlet, Kronprinz Rudolf nebo Fuji. U celkově méně významných letních odrůd 
(zhruba 2,3 % plochy) dominuje odrůda Summerred (graf 42 a 43). 
 

                                                 
7  Toto šetření se provádí na základě Směrnice č. 2001/109/ES a shromažďuje data o výměrách a odrůdové 

skladbě ovocných kultur a detailní informace o počtu a stáří ovocných stromů a jejich regionálním rozšíření 
v Rakousku. Výsledky šetření, provedeného k 1. 6. 2007 budou jako předběžné výsledky k dispozici v roce 
2008. 
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Graf 42 - Významné zimní odrůdy jablek (počet podniků, plocha v ha) v Rakousku, 2007 
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Pramen: Statistik Austria, 2008 

 
 
 

Graf 43 - Významné letní odrůdy jablek (počet podniků, plocha v ha) v Rakousku, 2007 
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Ve srovnání s jablky působí 506 ha intenzivních sadů hrušní velmi skromně. Na této 
ploše bylo v roce 2007 vyprodukováno zhruba 10 160 t tržní produkce hrušek. Z extenzivních 
sadů (hrušky pro zpracování na mošt) se ročně vyprodukuje zhruba 40 tis. až 100 tis. t hrušek 
na zpracování. Nejvýznamnější odrůdou v intenzivních sadech je Williams Christ, dále 
následuje Boskovská lahvice, Gute Luise, Alexander Lucas a Packhams Triumph. 

Na 1 300 ha plantáží bylo vyprodukováno v roce 2007 zhruba 12 350 t jahod, kromě 
toho malopěstitelé vyprodukují ročně zhruba 1 000 t. U rozhodující části rakouské produkce 
jahod se neuplatňují opatření ve prospěch urychleného, resp. zpomaleného dozrávání, kultury 
jsou jednořádkové nebo dvouřádkové na volné půdě se slaměným mulčem mezi řádky. 
V posledních letech se prosazuje samosběr jako lukrativní alternativa pro samostatné 
prodejce. 

Vedle tradičně značného rozšíření meruněk v zahrádkách nabývá na významu jejich 
intenzivní pěstování, v současnosti na výměře 594 ha. Produkční potenciál z intenzivní 
produkce se pohybuje kolem 5 000 t (u extenzivní produkce činí zhruba 15 000 t); 
v roce 2007 se sklidilo v rámci intenzivní produkce zhruba 2 400 t (-56 % proti roku 2006). 

Podle šetření Statistik Austria bylo v roce 2007 vyprodukováno 5 450 t švestek 
určených k tržní produkci na ploše 354 ha. Robustní místní odrůdy a domácí typy švestky se 
uplatňují především v nesouvislých výsadbách původních sadů. Tyto druhy a typy jsou dobře 
přizpůsobeny chladnějšímu a vlhčímu klimatu, tedy přírodním podmínkám alpských regionů. 
Mnohonásobek produkce pocházející z intenzivních sadů (zhruba 75 000 t v roce 2006) je 
k dispozici z polokmenů a vysokokmenů, švestky jsou převážně určeny ke zpracování 
do palíren. Sortiment odrůd určených ke spotřebě v čerstvém stavu prošel v posledních 
desetiletích značnými změnami. Na šarku citlivé odrůdy domácích švestek a italské, resp. 
bosenské švestky byly vytlačeny odolnějšími odrůdami. 

6.3.3 Ekonomická charakteristika ovocnářství 

6.3.3.1 Ceny 
Tvorba cen na trhu s ovocem v podstatě závisí na objemu sklizně, cenové úrovni 

konkurujících druhů ovoce, kvalitě a časovém souběhu nabídek z různých pěstitelských 
regionů. Zejména rok od roku kolísající výnosy (především z extenzivního ovocnářství stejně 
jako z domácích zahrádek) ovlivňují poptávku po ovoci a tím také vývoj CZV a v mírnější 
podobě také vývoj spotřebitelských cen. 

Rakouský trh s ovocem se v roce 2006 vyznačoval rozdílným cenovým vývojem. Stolní 
jablka I. jakostní třídy se v ročním průměru vykupovaly za 30,98 EUR/q, což odpovídá 
zvýšení o 3,7 % proti roku 2005. Za velmi dobré ceny ve výši 119, 87 EUR/q byly také 
vykupovány broskve (+12,3 %) a rovněž ceny stolních hrušek a jahod se zvýšily. Cenová 
úroveň u švestek a meruněk za roky 2004 a 2005 se však neudržela (-40,4 % a -31,9 %). 
K cenovému snížení došlo také u třešní. 

6.3.3.2 Důchodová situace ovocnářských podniků 
Ekonomická situace ovocnářských podniků je vyhodnocena podle účetních výsledků 

podniků zahrnutých do šetření v rámci zpracování Zelené zprávy. Podniky specializované na 
ovocnářství, tj. kde podíl standardního příspěvku na úhradu (StPÚ) z ovocnářské produkce 
představuje minimálně 75 % z celopodnikového StPÚ patří stejně jako specializované 
sdružené vinařské podniky k podnikům specializovaným na trvalé kultury. Výběrový soubor 
46 specializovaných ovocnářských podniků slouží k dopočtům reprezentujícím zhruba 3 tis. 
ovocnářských podniků. Podniky z výběrového souboru v průměru obhospodařují 6,5 ha z. p., 
z čehož 3,5 ha připadá na ovocné sady. Referenční hodnota za spolkový průměr všech 
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podniků vychází na 28,12 ha z. p. nebo 0,17 ha ovocných sadů (viz tab. 28). Těžištěm 
intenzivního ovocnářství je produkce jablek. 
 

Tab. 28 - Podniková data a data o důchodech za specializované ovocnářské podniky 
(2005, 2006) 

 Ovocnářské podniky Změna 2006 
/2005 (%) 

Průměr všech 
podniků 

 2005 2006  
Struktura podniků (ha, resp. ks) 
Testovací podniky 49 46 -6 2 255
Podniky v základním souboru (váha) 3 049 3 005 -1 100 379
Celkový StPÚ aktuálně 36 800 37 900 3 28 900
Plocha obhospodařovaných sadů 
(kultur) 

12,10 12,24 1 40,42

Využívaná zemědělská půda 6,46 6,48 0,31 28,12
Redukovaná využívaná zemědělská 
půda 

6,28 6,29 0 22,63

Sady 3,98 4,20 6 0,17
Pracovní síly (PS) v podniku 1,69 1,71 1 1,37
 z toho neplacené PS 1,23 1,20 -2 1,31
Jádrové ovoce, kg 48 661 50 683 4 1 741
Peckoviny, kg 1 350 1 806 34 82,0
V DJ na 100 ha redukované z. p. 8,4 9,1 7,3 78,0
Výsledky za podnik (EUR)
Výnosy 49 287 54 688 10,96 73 006
z toho ovocnářství 27 663 30 189 9 1 438
  jádrové ovoce 20 379 22 611 11 827
  peckoviny 1 558 1 861 19 109
  veřejné podpory 4 211 4 015 -5 17 409
DPH 4 776 5 379 13 5 781
Náklady 39 235 41 719 6,33 50 743
Příjmy ze zemědělské a lesnické 
činnosti 

10 052 12 969 29,02 22 263

Zadluženost (%) 10,6 11,5 8,5 9,1
Výsledky v přepočtu na domácnost podnikatele (EUR) 
Důchod z podnikatelské činnosti 20 862 25 009 20 34 006
Sociální transfery 9 475 8 994 -5 6 321
Celkový důchod 30 337 34 003 12 40 513
Soukromá spotřeba 26 401 29 823 13 28 252
Přebytek / schodek spotřeby 715 984 38 7 227
Výsledky na PS (EUR) 
Příjmy ze zemědělské a lesnické 
činnosti na neplacenou PS 

8 158 10 845 33 17 006

Důchod ze zemědělské činnosti na PS 12 846 15 202 18 20 854
Pramen: Lebensministerium podle dat LBG, 2007. 
 

Počet pracovníků v přepočtu na ovocnářský podnik činil 1,71 (1% nárůst proti 
roku 2005) a převyšoval podstatně průměr za všechny podniky (1,37). Charakteristické pro 
toto výrobní zaměření je využívání námezdních nerodinných pracovníků v období pracovních 
špiček. Peněžní výnos za rok 2006 dosáhl 54 688 EUR v přepočtu na podnik (nárůst o 11 % 
proti roku 2005). Podíl ovoce na celkovém výnosu dosáhl 55 % (nárůst o 9 % proti roku 
2005); Veřejné podpory činily průměrně 4 015 EUR na podnik (5% pokles proti roku 2005), 
z toho podniková prémie činila podíl 16 %. Náklady v přepočtu na podnik činily zhruba 
41 719 EUR (6% růst proti roku 2005). Z toho odvozené příjmy ze zemědělské a lesnické 
činnosti na podnik činily 12 969 EUR (29% růst proti roku 2005), na rodinné PS činily 
10 845 EUR (+33 % proti roku 2005). Podnikatelský důchod na podnik činil v roce 2006 
celkem 25 009 EUR (20% nárůst proti roku 2005). Životní náklady se pohybovaly v roce 
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2006 zhruba na úrovni 30 000 EUR (z toho 3 200 EUR činily příspěvky na sociální pojištění); 
spotřeba přesáhla celkový důchod zhruba o 1 000 EUR (38% růst proti roku 2005). 

6.3.4 Odbyt 
Rakouští ovocnáři podle statistických údajů realizovali v roce 2007 svoji produkci 

následovně: 60 % vykazujících podniků (testovacích podniků, které se zavázaly poskytovat 
údaje) uvedlo, že část svého zboží prodaly přímo, 35 % prodeje se uskutečnilo 
prostřednictvím některé z organizací producentů, 34 % produkovalo ovoce na zpracování 
a jedna čtvrtina podniků dodávala přímo do soukromých maloobchodů, resp. potravinářského 
maloobchodu (není vyloučeno opakování uváděných údajů). V přepočtu na pěstitelské plochy 
ovoce byl jako nejčastější způsob odbytu uváděn prodej prostřednictvím organizací 
producentů (49 %), následoval obchod a přímý prodej (po 22 %) a zhruba 7 % ploch připadlo 
na ovoce určené ke zpracování. U jádrového ovoce převažovala realizace prodeje ovoce 
prostřednictvím organizací producentů (64 %), zatímco u peckovin přímý prodej (38 %) 
a maloobchodní prodej (29 %) byly nejobvyklejšími odbytovými cestami. Bobuloviny 
nalézaly odbyt převážně formou přímého prodeje (53 %). 

V grafu 44 je znázorněna situace v prodeji a skladovacích kapacitách ovocnářských 
podniků za rok 2002. Příslušnými sklady disponovalo 1 221 podniků (26 %), z toho 689 
podniků (56 %) vlastnilo chlazené sklady, 558 podniků (46 %) sklepní sklady (resp. jiné 
skladovací prostory), 106 podniků (9 %) skladovalo ovoce ve skladech s řízenou atmosférou 
(CA=Controlled Atmosphere) a 15 podniků (1 %) disponovalo sklady typu ULO (Ultra Low 
Oxygen). 
 

Graf 44 - Prodej a skladovací kapacity: relativní rozdělení podniků (%), 2002 
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Pramen: Statistik Austria, 2003 

 

6.3.5 Zahraniční obchod 
Spotřeba ovoce na obyvatele se za posledních deset let zvýšila na téměř 94 kg, přičemž 

soběstačnost podle Statistik Austria v roce 2006 se pohybovala na úrovni 63 % (včetně 
marmelád a konzervovaného ovoce). V důsledku daných klimatických podmínek Rakouska 
a ročního kolísání sklizní mají dovozy velký význam. Vývoj dovozů a vývozů od roku 1995 
zachycuje graf 45. Zahraniční obchod s ovocem je strukturován podle tříd kombinované 
nomenklatury (KN 08). 
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Graf 45 - Vývoj zahraničního obchodu s ovocem (objem v t a hodnoty v tis. EUR) za období 
1995 až 2006 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

tis
. E

U
R

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000 t

Objem vývozu Objem dovozu Hodnota vývozu Hodnota dovozu
 

Pramen: Statistik Austria, 2007 

 

V roce 2006 překročily hodnoty dovozů ovoce vývozy o čtyřnásobek a dosáhly do 
úrovně 540 mil. EUR. Dovoz z EU 15 a ze třetích zemí zůstal přibližně v rovnováze (46 %). 
V protikladu k dovozům zeleniny pocházejí značná množství dováženého ovoce z tropických 
a subtropických zemí. Silně se zvýšily také dovozy ze zemí EU 15. Z EU 12 pochází více než 
7 % dovozu. Příznivě se také vyvíjel vývoz ovoce. Od roku 2004 se zvýšil o více než 50 % 
a dosáhl v roce 2006 hodnoty 134 mil. EUR. Ve srovnání k roku 2005 vzrostl zejména vývoz 
do EU 12, hodnota vývozu do těchto zemí se zvýšila zhruba o 13 mil. EUR (+78 %). 

Pokud se jedná o komoditní strukturu tohoto obchodu, na straně vývozu jsou tradičně 
rozhodující komoditou jablka. Připadá na ně přibližně 38 % celkového objemu vývozu. 
Druhou významnou komoditní skupinou je zpracované (vařené nebo mražené) ovoce 
(zejména bobuloviny). Převažují dovozy jižních plodů, zejména banánů a citrusových plodů. 
Dováží se také bobulové ovoce a ovocné polotovary. 

Dovozy různých druhů ovoce jsou silně ovlivňovány sezónností poptávky. Markantní 
sezónnost se projevuje u citrusů, kdy dovozní špička se koncentruje do přelomu roku. 
Výraznou sezónnost dovozu lze také zaznamenat u hroznů, ořechů a broskví. Zatímco 
u broskví se maxima dovozů koncentrují na červenec a srpen, u hroznů je to měsíc září 
a u ořechů říjen. Naopak u banánů nezaznamenáváme sezónnost, dovozy probíhají celoročně 
a rovnoměrně. 

Tab. 29 uvádí teritoriálně zbožovou strukturu dovozů ovoce. Itálie a Španělsko jsou 
jednoznačně nejvýznamnějšími zeměmi původu u citrusových plodů, ale z těchto zemí se také 
dovážejí jahody, zejména v období před zahájením domácí sklizně. 
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Tab. 29 - Dovozy čerstvého ovoce (KN 08) podle země původu a druhu ovoce (tis. EUR) za 
období 2002 až 2006 

 2002 2003 2004 2005 2006
Celkem 458 263 471 071 481 477 531 665 544 454
z toho polotovary  52 595 55 122 55 270 59 898 79 594
EU 15 216 688 222 878 244 071 257 208 255 781
 Německo 33 608 32 973 41 519 53 664 53 512
 Itálie 82 533 78 971 92 673 99 975 86 598
 Španělsko 71 126 84 919 80 220 75 550 87 887
EU 12 39 428 46 910 41 738 35 001 40 500
 Polsko 15 662 16 444 16 291 13 0065 14 869
 Maďarsko 13 137 18 997 14 359 13 075 13 430
Třetí země 202 147 201 283 195 668 239 455 248 173
 Ekvádor 29 358 36 613 33 001 39 948 36 355
 Kostarika 25 550 22 811 29 047 28 877 31 332
Zbožová struktura 
 Banány 70 807 68 364 67 473 94 402 82 923
 Citrusy 70 016 72 662 73 509 68 896 73 655
 Ořechy 38 142 40 221 51 493 63 559 56 895
 Bobulovité ovoce 47 295 45 865 47 258 43 944 42 493
 Stolní hrozny 32 623 31 082 33 884 37 946 39 711
 Broskve 22 012 25 311 22 004 24 655 24 479
Pramen: Statistik Austria, 2007. 
 

Hodnotově nejvýznamnější dovozní položkou jsou banány před citrusy a ořechy. 
Upřednostňovanými destinacemi jsou Ekvádor a Kostarika. Stále větší je poptávka také po 
exotických druzích jako jsou čerstvý ananas, avokádo, kvajáva a mango. Dodávky ze třetích 
zemí sehrávají v rakouském obchodě s ovocem podstatně větší roli než v obchodě se 
zeleninou. 

7 ORGANIZACE PRODUCENTŮ OVOCE A ZELENINY 

7.1 Evropská unie 
Vzhledem ke stále větší koncentraci poptávky se sdružování nabídky prostřednictvím 

organizací producentů ukazuje jako ekonomicky nezbytné. 
V definičním vymezení SOT jsou „Organizace producentů seskupeními pěstitelů, kteří 

se sdružují, aby posílily své postavení na trhu. Často se jedná o družstva, ale také o seskupení 
jednotlivců a podniků. Organizace producentů poskytují svým členům potřebné technické 
prostředky pro skladování, úpravu a prodej výrobků. Tyto organizace musí být schopny 
plánovitě zabezpečit produkci odpovídající dané poptávce a musí napomoci šetrnému 
způsobu hospodaření, uplatňovat šetrné technologie pěstování a nakládat s odpady tak, aby 
neškodily životnímu prostředí“ (Rada EK, 2006). 
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Graf 46 - Počet organizací producentů a hodnota v mil. EUR 
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Pramen: Rada EK 

 

V EU 15 existovalo v roce 2004 zhruba 1 500 registrovaných organizací producentů. 
Mezi jednotlivými zeměmi existují značné rozdíly, pokud jde o velikost a komoditní 
působnost této organizace (graf 46). Pět členských států (Dánsko, Rakousko, Finsko, Švédsko 
a Irsko) má deset nebo méně organizací producentů, čtyři členské státy více než 100 těchto 
organizací (Řecko, Španělsko, Francie, Itálie). Průměrný počet členů jedné organizace 
producentů zahrnuje zhruba 300 členských podniků při průměrném odbytu zhruba 
9 mil. EUR. Prostřednictvím organizací producentů bylo v roce 2004 realizováno téměř 34 % 
celkové produkce, v roce 1999 to bylo již 40 % (graf 47). Zatímco hodnota produkce uvedené 
na trh za odvětví produkce ovoce a zeleniny v období let 1999 až 2003 se celkově o 45 % 
zvýšila, počet těchto organizací se zvýšil pouze o 12 %. Také celková hodnota realizované 
produkce v různých organizacích producentů se liší v jednotlivých zemích. V roce 2004 byla 
zhruba třetina produkce Španělska, Francie a Itálie realizována prostřednictvím organizací 
producentů. V Nizozemsku, Belgii a Irsku byl podíl produkce realizované prostřednictvím 
organizací producentů výrazně vyšší a dospěl zhruba k 80 % vyprodukovaného objemu ovoce 
a zeleniny. V Rakousko naproti tomu dosáhl stupeň propojení (integrace) k 33 % (v relaci ke 
sklizenému objemu produkce v ovocnářských a zelinářských podnicích), zatímco v Řecku 
a Portugalsku se organizace producentů na celkové produkci ovoce a zeleniny podílejí 13 %, 
resp. 6 % (graf 48 a 49). 
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Graf 47 - Podíl organizací producentů na celkové hodnotě produkce ovoce a zeleniny 

uvedené na trh (EU-15) za období 1999 až 2004 

 
 
Graf 48 - Podíl organizací producentů na celkové hodnotě produkce uvedené na trh za období 

2000–04 

 
 
Graf 49 - Hodnota produkce uvedené na trh členskými zeměmi EU v roce 2004 
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7.2 Rakousko 
V Rakousku jsou na základě SOT s ovocem a zeleninou z roku 1997 a její reformy 

z roku 2007 upravené příslušným nařízením registrovány pro příslušnou kategorii produktu 
tyto organizace producentů (OP): 
 

• OPST Obst Partner Steiermark pro ovoce (jablka, hrušky a švestky) 
(http://www.obst.at) 

• Steirisches Gemüse pro zeleninu, (http://eog.at/), v kooperaci se Steirerland 
(http://www.sortiz.at/) 

• Marchfeldgemüse GmbH. a CoKG jako OP pro zeleninu (cibule, celer, červená řepa, 
chřest a mrkev) a jahody (http://www.eom.at/) 

• LGV-Frischgemüse Vídeň jako organizace producentů (dále jen OP) pro zeleninu 
((http://www.lgv.at/) 

• Sonnengemüse Distribuční společnost s. r. o jako OP pro zeleninu 
• GEO Gemüseerzeugerorganisation Ostösterreich für Gemüse 
 

7.2.1 Stručná charakteristika jednotlivých organizací producentů 
 

OPST Obst Partner Steiermark 
Zhruba 1 100 producentů ovoce realizovalo v roce 2006 v rámci úzké smluvní 

spolupráce se 13 obchodními partnery zhruba 100 tis. t stolních jablek, 2 tis. t hrušek a 1 tis. t 
švestek. 

Organizace OPST se věnuje produkci a prodeji jablek, hrušek a švestek od roku 1998. 
V rámci evropského „jablečného pásma“ produkuje převážně ve východním, jižním 
a západním Štýrsku jablka, hrušky a švestky. Podniky hospodaří na ploše o výměře od 1 ha až 
do 40 ha při průměrné výměře zhruba 4,5 ha/podnik. 

Paleta produktů byla v roce 2003 rozšířena o bio-jablka (2 %). Pro všechny členy platí 
shodné požadavky na kvalitu integrované produkce, přičemž se některé podniky navíc 
rozhodly pro ekologický způsob hospodaření. Kromě toho je 90 % podniků certifikovaných 
na základě standardu EurepGAP8 , 90 % podniků se dobrovolně přihlásilo do systému 
managementu kvality a 140 podniků s výměrou 120 ha se dobrovolně zavázalo, že bude 
produkovat podle standardu TNC (Tesco Nature´s Choice). 

Výrobky jsou realizovány z 90-95 % prostřednictvím velkoobchodu. Zhruba 4 % 
produkce je určeno k přímému zpracování. Zhruba 45 % jablek se vyváží do více než 20 
zemí, z toho 70 % vývozu směřuje do členských zemí EU. Zahraniční obchod se uskutečňuje 
přes odbytovou organizaci, která realizuje 100 % vývozů. V podnicích upravujících produkci 
podle potřeb trhu se zboží přejímá, skladuje, třídí, balí a konečně transportuje do jednotlivých 
potravinových řetězců. 
 

Steirisches Gemüse 
Organizace byla registrována v roce 1998 jako organizace producentů. Jedná se 

dobrovolné sdružení malých a velkých producentů zeleniny ve Štýrsku, toto sdružení 

                                                 
8  Norma EurepGAP vychází z principů tzv. „správné zemědělské praxe“, které minimalizují negativní dopady 

zemědělské produkce na životní prostředí. 
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v roce 2006 zahrnovalo 65 plnoprávných členů a 55 příležitostně dodávajících zemědělců. 
Hlavní úlohou organizace je společný vstup na trh, organizování nabídky produkce, 
vycházející z požadavků trhu, centralizace a zabezpečení prodeje až po snahu nabídnout 
členům solidní ceny. Organizace má dvoustupňovou strukturu. Každodenní obchodní 
záležitosti v rámci prodeje, včetně logistiky, skladování, třídění a balení provádějí obchodní 
podniky z pověření organizace producentů. 

Produkty vystupujícími na trhu pod značkou „Steirerland“ jsou saláty, plodová zelenina 
(cherry rajčata, polní okurky, salátové okurky, paprika, rajčata, cukety), bylinky (kopr, 
libeček, petržel, pažitka, kadeřavá petržel) a další produkty jako fenykl, rané zelí, červené 
fazole, křen, pór, ředkvičky, celer a zelenina do polévky. K nejvýnosnějším plodinám v roce 
2006 patřily rajčata a rybízová rajčata (52 % obratu), červené fazole (5 %) a okurky (4 %). 

V produkci se klade velký důraz na kvalitu a její kontrolu. Podniky produkují podle 
směrnice o integrované produkci a podle standardů EurepGAP a účastní se programu snížené 
spotřeby pesticidů. Při založení OP byla zhruba u 80 % produkce dodržována směrnice 
o integrované produkci a zbytek připadal na konvenční produkci. V současné době se 
v integrované produkci vyrábí 99 % produkce a zhruba 1 % ekologicky. 

Odbyt je plně realizován prostřednictvím potravinového velkoobchodu a maloobchodu 
s potravinami. V letech 2000 až 2006 bylo zhruba 7 % vyprodukovaného objemu produkce 
z OP přímo dodáno ke zpracování. Vývoz (prostřednictvím obchodního partnera) do EU se 
ročně pohybuje na úrovni 10 % až 20 % celkové produkce. Tato organizace producentů 
produkci nedováží z EU, ani ze třetích zemí. 
 

Marchfeldgemüse GmbH and CoKG 
Firma je osobní společností, která byla registrována v roce 1996. V současné době 

zahrnuje 27 společníků, kteří společně realizují svoji produkci. Společníci se smluvně 
zavázali, že budou prodávat téměř celou sklizeň cibule, brambor, mrkve a celeru 
prostřednictvím OP. Převážná část ze zhruba 45 tis. t zpracovaného zboží pochází od 
společníků. Ostatní zboží se odebírá od vybraných zemědělců z regionu. Rozhodujícími 
plodinami z hlediska odbytu byly v roce 2006 cibule (53 % obratu) a kořenová zelenina (34 % 
obratu). Sortiment zahrnuje mrkev, cibuli, celer, chřest a jahody od členských podniků 
a brambory, které ale nespadají do regulace v rámci SOT pro ovoce a zeleninu. 

Realizována je jak zelenina z integrované tak i z ekologické produkce. Kompletně 
odděleně vedené obchodní toky zboží (včetně vlastních stanovišť) od roku 1998 garantovaly 
100% zpětnou sledovanost všech dodávaných šarží. Jak integrovaní, tak i ekologičtí 
zemědělci se podílejí na programech kvality („AMA-pečeť“, „EurepGAP“, 
„AMA-bioznačka“ ...). Vedle plnění směrnic integrované produkce dodržují zemědělci také 
přísná hygienická a environmentální opatření. OP Marchfeldgemüse již zavedla svou 
obchodní značku, např. „Süse Susi“ pro zlepšení pozice na trhu. 

Od založení organizace se veškeré zboží realizuje prostřednictvím velkoobchodu. 
Produkce na vývoz do EU se v průměru let 2003 až 2006 na celkové produkci podílela 2,7 %, 
resp. na úrovni 4 % v relaci ke třetím zemím. OP dovážela rovněž menší objem produkce 
z teritoria EU, v průměru posledních tří let zhruba na úrovni 3 % z celkové produkce. 
 

LGV-Frischgemüse Vídeň 
Firma je největším dodavatelem zeleniny v Rakousku. Ještě dnes existuje ve formě 

družstva založeného v roce 1946 pod názvem „Landwirtschaftliche Gemüse- und Obst-
Verwertungsgenossenschaft für Wien und Umgebung“ („Odbytové družstvo pro ovoce 
a zeleninu – Vídeň a okolí“). 



77 

Zhruba 257 zahradnických podniků z Vídně, Dolních Rakous a Burgenlandu dodává 
družstvu čerstvou zeleninu. V průměru za období 1999 až 2006 bylo ročně dodáváno zhruba 
33 tis. t zeleniny, která byla následně nabízena spotřebitelům prostřednictvím poboček 
rakouských největších maloobchodních firem REWE, Spar, Hofer a ADEG a Meindel am 
Graben a na vídeňských trzích. V kooperaci s distributorskou společností „Sonnengemüse 
Vertriebsgesellschaft“ tato firma pokrývá během sezóny až 60 % spotřeby čerstvé zeleniny 
v Rakousku, ve Vídni dokonce až 70 %. Podíl plodové zeleniny (okurky, rajčata, paprika) se 
pohybuje v sezóně kolem 80 %. Podíl na vývozu je malý, pohybuje se v průměru za období 
2000-06 na 8 % a uskutečňuje se hlavně do Německa (Stuttgart, Berlín, Lipsko), v menším 
rozsahu do V. Británie, Finska, Norska, Švédska, ČR, Maďarska, Slovinska a Itálie. 

Sortiment sestává z 50 druhů zeleniny a kořeni. Největší podíl zaujímají okurky, rajčata, 
paprika a saláty. Pestrost sortimentu se má dále zvyšovat. Pěstuje se také brokolice, ředkvičky 
a bylinky. 

Do roku 2003 se prodávaly především konvenčně vyprodukované produkty (96 %). Od 
roku 2004 se začíná prosazovat integrovaná produkce, v současné době pochází již 96 % 
zboží z integrované produkce (na zbytku se ze 3 % podílí konvenční zboží a z 1 % ekologická 
produkce). 

Pro všechny dodavatelské firmy platí shodné požadavky na kvalitu, podporované 
respektováním šetrných způsobů hospodaření, integrovanou produkcí, moderními způsoby 
výsadeb, moderní klimatizační technikou ve sklenících a používáním biologických forem boje 
proti škůdcům namísto chemických přípravků. Se zavedením environmentálního monitoringu 
a sledováním spotřeby pesticidů byly již před 20 lety vytyčeny šetrné produkční postupy 
z hlediska ochrany životního prostředí. Všechny podniky jsou certifikovány. Nepoužívají se 
geneticky pozměněné provozní prostředky. Ještě v roce 1999 byl odbyt výrobků 
prostřednictvím potravinářského maloobchodu a velkoobchodu co do objemu vyvážený. 
V roce 2006 byla produkce z 90 % realizována prostřednictvím potravinářského maloobchodu 
a jen z 10 % prostřednictvím velkoobchodu. V průměru let (2000 až 2006) se dovoz a vývoz 
držely v rovnováze (týká se zhruba 8 % produkce). 
 

Distribuční společnost Sonnengemüse s. r. o 
Společnost byla založena v roce 1995 a je od 4. 12. 2000 registrována jako organizace 

producentů. Specializovala se na prodej čerstvé zeleniny svých zahradnických podniků 
z burgenlandské oblasti Seewinkel. Společníci pocházejí 100% z ovocnářského a zelinářského 
družstva OGGN v Neusiedl (u Neziderského jezera), založeného v roce 1930. 

Tyto podniky ročně prodávaly zhruba 10 tis. t zeleniny prostřednictvím organizace 
producentů Sonnengemüse. V sortimentu je zhruba 40 druhů zeleniny a kořeninových rostlin, 
které pocházejí (2006) z 91 % z integrované produkce, z 8 % z ekologické produkce a 1 % 
z konvenční produkce. Dobře prodávanými druhy zeleniny jsou rajčata a rybízová rajčata 
(42 %), paprika (18 %), ředkvičky (11 %) a mladá cibulka (7 %). 

Kvalita produkce je pro firmu velmi důležitá, všechny podniky mají certifikaci podle 
standardu EurepGAP a pečeť kvality AMA a plní program redukující používání pesticidů. 

Uplatnění na trhu a odbyt produktů se realizuje společně s organizací producentů LGV-
Frischgemüse. V průměru let 2000-06 bylo 8 % výrobků použito ke zpracování, velká část 
produktů byla prodána jako čerstvé zboží. 
 

Organizace producentů zeleniny Ostösterreich 
Organizace byla registrována v roce 2006 pro 82 podniků z Vídně, Dolního Rakouska 

a Burgenlandu a je zaměřena na produkci čerstvé zeleniny a ovoce. 
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V průměru za období 2005 až 2006 tato organizace producentů zrealizovala zhruba 
13 700 t ovoce a zeleniny. Sortiment spočívá na 24 různých druzích zeleniny a 4 druzích 
ovoce (hrušky, třešně, švestky a hrozny). Rozhodujícími komoditami z množstevního 
hlediska jsou okurky, salát, čínské zelí a rajčata a u ovoce se jedná o švestky. Všechny 
podniky jsou certifikovány standardem EurepGAP a pečetí kvality AMA a plní tím také 
program redukující používání pesticidů. 

Odbyt produktů vypěstovaných výlučně podle zásad integrované produkce je realizován 
prostřednictvím velkoobchodu ve formě čerstvé zeleniny. Výrobky se nedovážejí, ani 
nevyvážejí. 

7.2.2 Tržní struktura organizací producentů 
V dané části se jedná o popis současné situace v organizovanosti producentů, včetně 

posouzení jejich národohospodářského významu, výrobně-strukturálních charakteristik, 
struktury nabídky, rozsahu státní podpory organizacím producentů a způsobů odbytu. 

7.2.2.1 Význam organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny 
Organizace producentů v Rakousku se od svého uznání podle NR (ES) č. 2200/96 

etablovaly jako odbytové organizace sdružující svoji nabídku. V období 1998 - 2006 se počet 
těchto organizací zvýšil ze čtyř na šest. Jejich podíl na hodnotě realizované produkce ovoce 
a zeleniny se zvýšil z 8,4 % (1998/99) na 32,1 % (2006/2007) v relaci k celkové hodnotě 
produkce podniků výdělečně činných v intenzivním a extenzivním ovocnářství a z 15,8 % na 
45,4 % v relaci k hodnotě produkce podniků výdělečně činných v „intenzivním ovocnářství 
a zelinářství“: Podíl OP na hodnotě celkové rostlinné produkce v CZV se zvýšil z 1,0 % na 
4,6 % a na celkové hodnotě zemědělské produkce z 0,4 % na 2,1 % (viz graf 50). 
 

Graf 50 - Vývoj tržního podílu ovoce a zeleniny realizované organizacemi producentů na 
uvedených kategoriích v % za období 1998/99 až 2006/07 
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Poznámka: Hospodářský rok 98/99: tři OP; hosp. rok 99/00: čtyři OP 
Hosp. roky 00/01-04/05: pět OP; od hosp. roku 05/06: šest OP 
Pramen: Propočty podle Statistik Austria, 2007 
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Z detailnějšího sledování odvětví produkce ovoce vyplývá, že hodnota produktů 
prodaných prostřednictvím OP se za období hospodářských let 1998/1999 až 2006/2007 
zvýšila 3,4 krát (z 19,10 mil. EUR na 65,32 mil. EUR). Fyzický objem realizované produkce 
se za stejné časové období zvýšil jen 1,6krát (z 66 400 na 109 249 t). Podíl produkce 
zrealizované prostřednictvím OP v hospodářském roce 1998/99 dosáhl 11,4 % v relaci ke 
sklizenému množství ovoce z intenzivního i extenzivního ovocnářství celkem. 
V hospodářském roce 2006/2007 se daný podíl zvýšil na 16,4 %. Pokud se vychází pouze 
z intenzivní ovocnářské produkce, zvýšil se podíl OP z 36,4 % v hospodářském 
roce 1998/1999 na 52,5 % v hospodářském roce 2006/2007. 
 

Graf 51 - Vývoj tržního podílu ovoce a zeleniny realizované OP v množstevním vyjádření na 
uvedených kategoriích (v %) za období 1998/99 až 2006/07 
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Poznámka: Hospodářský rok 98/99: tři OP; hosp. rok 99/00: čtyři OP 
Hosp. roky 00/01-04/05: pět OP; od hosp. roku 05/06: šest OP 
Pramen: Propočty podle Statistik Austria, 2007 

 

7.2.2.2 Členské podniky organizací producentů 
V organizacích producentů došlo ke strukturálním změnám. Počet členů se za období 

2001/02-2006/07 snížil o 29 %. Pěstební plochy členských podniků pro ovoce a zeleninu se 
za dané časové období zvýšily o 25 % a průměrná velikost plochy v přepočtu na člena se 
zvýšila 1,8 krát. 

Z 1 514 členských podniků v hospodářském roce 2006/2007 produkuje 92,5 % podniků 
podle směrnice integrované produkce (93 % produkce), 1,9 % ekologicky (3 % zboží 
uvedeného na trh) a pouze 4 % produkce bylo vyrobeno konvenčním způsobem. (graf 52 
a 53). V hospodářském roce 2001/02 vyprodukovaly členské podniky podle zásad integrované 
produkce jen 73 % výrobků a 27 % konvenčně. Poměr konvenční a integrované produkce se 
až do roku 2003/04 nezměnil. Od hospodářského roku 2004/05 význam integrované produkce 
trvale narůstal a také ekologická produkce se začala prosazovat. Lze to odůvodnit jednak 
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zavedením značky kvality AMA a EurepGAP9 a také vyššími vědomostmi konzumentů 
o kvalitě (např. rezidua pesticidů). V roce 2006 splnilo 92,6 % členských podniků požadavky 
značky kvality AMA a 90,8 % podniků bylo certifikováno podle EurepGAP. Na programu 
firmy REWE k omezování spotřeby pesticidů nebo na monitoringu pesticidů se účastní 
27,9 % členských podniků a 7,9 % podniků plní standardy britského obchodního konsorcia 
v souvislosti s tím, aby své produkty mohly umístit na mezinárodním trhu (graf 53). Zatímco 
v ovocnářských organizacích producentů se produkty dodávané na trh převážně produkují 
v rámci systému integrované produkce (více než 90 % zboží umístěného na trh), integrovaná 
produkce zeleniny od roku 2003/04 podstatně nabyla na významu a zvýšila se 1,5 krát. 
 

Graf 52 - Vývoj konvenční, integrované a ekologické produkce organizací producentů ovoce 
a zeleniny (v % objemu zboží dodaného na trh za období 2000/01-2006/07 
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Pozn.: Hospodářské roky 00/01-04/05: 5 organizací producentů; od hospodářského roku 05/06 6 organizací producentů. 
Pramen: Vlastní šetření autorů 
 

                                                 
9  V roce 1997 vznikla pracovní skupina „Euro-retailer produce working group (zkráceně Eurep)“, složená ze 

zástupců významných obchodních řetězců jako je Tesco, Hold, Makro atd. a zemědělců a vypracovala 
mezinárodní standard „Správné zemědělské praxe“ – EurepGAP, k jehož plnění se producenti dobrovolně 
přihlašují. Jedním ze základních cílů je garantovat produkci zdravotně nezávadných potravin spolu se 
zajištěním bezpečného prostředí v zemědělské prvovýrobě. Standard je použitelný pro různé podmínky 
a odvětví zemědělské produkce. 
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Graf 53 - Účast členů v organizacích producentů ovoce a zeleniny na příslušných směrnicích 
nebo programech (v % členů celkem) za rok 2006 
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7.2.2.3 Rozsah a struktura produkce ovoce v organizacích producentů 
Sklizeň ovoce v Rakousku spočívala v hospodářském roce 2006/07 z 84 % na produkci 

jádrového ovoce, z 10 % na bobulovém a ze 6 % na peckovém ovoci. V porovnání s rokem 
2001/02 došlo k mírnému snížení produkce jádrového ovoce ve prospěch peckového ovoce, 
nicméně produkce jádrového ovoce zůstává v Rakousku zdaleka nejvýznamnějším 
ovocnářským oborem. Odráží se to také v objemu produkce dodané organizacemi producentů 
na trh. V hospodářském roce 2001/02 připadalo 98 % ovoce dodaného na trh na jádrové 
ovoce a jen 2 % na peckoviny. V roce 2006/07 se snížila tržní nabídka peckovin o 1,2 % ve 
prospěch 0,1% navýšení produkce bobulovin a zastoupení jádrového ovoce vzrostlo na 
98,7 %. 
 



82 

Graf 54 - Procentický podíl jádrového ovoce, peckovin a bobulovin na celkové sklizni 
a objemy produkce dodané na trh organizacemi producentů za období 2001/02 
a 2006/07 
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Pramen: Vlastní šetření a zobrazení podle Statistik Austria  
 

Prostřednictvím organizací producentů je dodáváno na trh především jádrové ovoce, 
zejména jablka. Objemy dodávek se od hospodářského roku 1996/97 zhruba zdvojnásobily, 
pokud odhlédneme od výnosově slabšího roku 2006/07 ve Štýrsku. Hrušky si drží stabilní 
objem v rozsahu 2 až 3 % realizovaného ovoce, i přesto, že dochází k výkyvům ve výnosech 
v jednotlivých letech. Platí to také pro peckoviny, kde zároveň došlo k přesunu produkce 
z broskví (2 % dodaného objemu ovoce) ke švestkám (1 %), v roce 2006/07 se také výrazně 
zvýšila produkce třešní. Podíl bobulovin na celkovém objemu ovoce dodaného na trh je velmi 
malý (0,04 % a 0,1 %), ale objem tržních dodávek se dvojnásobil. Hrozny jsou zastoupeny 
minimálně (0,01 % v hospodářském roce 2005/06, resp. 0,02 % v hospodářském roce 2006/07 
(tab. 30). V hospodářském roce 2002/03 se objemy dodávek ovoce prostřednictvím OP 
v přepočtu na člena OP zvýšily ze 75 t na 101 t (nárůst o 35 %). 
 

Tab. 30 - Rakouská produkce ovoce dodaná na trh OP v t za období 1996/07-2006/07 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
t 

Jádrové ovoce 66 150 86 926 65 072 78 204 82 810 81 928 98 784 91 977 113 735 143 561 107 816 
 Jablka 64 125 84 265 63 080 75 810 80 275 79 420 95 760 90 117 111 435 140 650 105 621 
 Hrušky 2 025 2 661 1 992 2 394 2 535 2 508 3 024 1 860 2 300 2 911 2 195 
Peckoviny 1 350 1 774 1 328 1 596 1 690 1 672 2 016 930 1 150 1 588 1 294 
 Švestky 0 0 0 0 0 0 0 930 1 150 1 588 1 294 
 Broskve 1 350 1 774 1 328 1 596 1 690 1 672 2 016 0 0 0 0 
 Třešně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
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 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
t 

Bobuloviny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 115 
 Jahody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 115 
 Hrozny          19 19 
Celkem 67 500 88 700 66 400 79 800 84 500 83 600 100 800 92 907 114 885 145 222 109 249 
Hosp. roky 96/97 a 04/05 2 OP, od hosp. roku 05/06 3 OP 
Pramen: Vlastní šetření. 
 

Celkově, pokud se neuvažuje kolísání výnosů v důsledku rozdílného průběhu počasí 
v jednotlivých letech, zvyšuje se podíl ovoce dodaného na trh prostřednictvím organizací 
producentů ve srovnání s objemem produkce z intenzivních produkčních sadů. 

7.2.2.4 Rozsah a struktura produkce zeleniny v organizacích producentů 
Sklizeň zeleniny v naturálním vyjádření v hospodářském roce 2006/07 spočívala z 20 % 

na produkci plodové zeleniny, ze 46 % na luskové, kořenové a cibulové zelenině a z 34 % na 
košťálové, listové a naťové zelenině. Podíl produkce plodové zeleniny se ve srovnání s rokem 
2001/02 mírně zvýšil. Luskoviny, kořenová a cibulová zelenina hrají v rakouské produkci 
zeleniny tradičně významnou roli. Z grafu 55 plyne, že plodová zelenina představuje 
nejvýznamnější agregaci v rámci organizací producentů a její podíl na objemu produkce 
dodané na trh se v roce 2006/07 ve srovnání s rokem 2001/02 zvýšil ze 46 % na 57 %. Od 
roku 1998/99 se objem produkce plodové zeleniny dodané na trh zvýšil více než desetkrát. 
Objem dodaných luštěnin, kořenové a cibulové zeleniny zůstává relativně stabilní. Objem 
produkce košťálové, listové a naťové zeleniny dodané na trh se od roku 1998/99 do roku 
2006/07 zdvojnásobil, přičemž čínské zelí, květák a salát jsou z dané skupiny 
nejvýznamnějšími druhy zeleniny (tab. 43). Průměrný objem dodávek zeleniny na člena OP 
se od roku 2001/02 do roku 2006/07 více než čtyřnásobně zvýšil ze 46 t na 191 t. 

Podíl zeleniny dodané na trh prostřednictvím OP na sklizeném množství od roku 
1996/97 silně narostl. U rajčat a papriky se realizuje více než 50 % rakouské produkce 
prostřednictvím OP, u okurek je to více než 40 %, menší je daný podíl u zelí a čínského zelí. 
Podíl cibule se za uvedené období mírně zvýšil, obdobně probíhal vývoj u salátu. 
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Graf 55 - Procentický podíl jednotlivých skupin zeleniny na celkové sklizni v Rakousku 
a objemy produkce dodané na trh prostřednictvím organizací producentů 

Objemy sklizní Objemy produkce dodané na trh organizacemi producentů 

2001/02 2001/02 

Plodová zelenina
19%

Luštěniny, 
kořenová a 

cibulová zelenina
47%

Košťálová, listová 
a naťová zelenina

34%

Luštěniny, 
kořenová a 

cibulová zelenina
38%

Košťálová, listová 
a naťová zelenina

16%

Plodová zelenina
46%

2006/07 2006/07 

Luštěniny, 
kořenová a 

cibulová zelenina
46%Plodová zelenina

20%

Košťálová, listová 
a naťová zelenina

34%
Luštěniny, 
kořenová a 

cibulová zelenina
32%

Košťálová, listová 
a naťová zelenina

11%

Plodová zelenina
57%

 

Tab. 31 - Rakouská produkce zeleniny dodaná na trh organizacemi producentů v t 
za období 1996/97 až 2006/07 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
t 

Luskové 
zeleniny, 
kořenová 
a cibulová 
zelenina 

 
 
 
 

27 850 

 
 
 
 

33 939 

 
 
 
 

30 587 

 
 
 
 

42 614 

 
 
 
 

29 474 

 
 
 
 

28 692 

 
 
 
 

26 881 

 
 
 
 

50 357 

 
 
 
 

27 720 

 
 
 
 

24 016 

 
 
 
 

26 574 
Mrkev, 
celer,  

 
9 614 

 
9 858 

 
10 507 

 
12 230 

 
10 017 

 
9 269 

 
8 874 

 
8 187 

 
7 518 

 
8 865 

 
10 790 

Cibule 18 222 24 006 19 247 28 001 15 994 15 973 15 916 40 174 18 251 11 781 13 390 
Plodová 
zelenina 

 
- 

 
- 

 
3 535 

 
30 667 

 
37 980 

 
34 851 

 
36 864 

 
37 527 

 
39 750 

 
42 752 

 
46 805 

Rajčata - - 2 471 8 124 12 990 13 214 14 101 15 818 19 436 19 405 20 655 
Paprika - - 555 1 346 3 533 3 163 3 228 3 723 3 504 5 149 5 764 
Okurky - - 360 20 769 19 114 16 713 17 467 16 109 15 822 13 460 14 775 
Cukety - - 57 78 609 505 555 673 603 966 1 163 
Košťálová, 
listová 
a naťová 
zelenina 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

4 558 

 
 
 

10 514 

 
 
 

15 000 

 
 
 

12 231 

 
 
 

10 490 

 
 
 

9 596 

 
 
 

9 087 

 
 
 

9 842 

 
 
 

9 519 
Kapusta - - 21 489 563 568 552 512 348 423 600 
Květák - - - 1 361 1 676 1 762 1 720 1 487 1 597 1 620 1 389 
Čínské zelí  - - 2 564 900 2 505 2 185 1 106 1 124 1 066 1 879 826 
Zelí - - - 218 194 258 312 202 282 881 818 
Salát - - 1 966 6 326 8 963 6 511 6 015 5 406 4 780 4 259 3 999 
Bylinky - - - 140 194 323 255 116 57 62 63 
Ostatní - - - 163 83 63 56 75 55 50 47 
Produkce 
celkem 

 
27 850 

 
33 939 

 
38 680 

 
84 098 

 
82 732 

 
76 160 

 
74 546  

 
97 672 

 
76 669 

 
76 723 

 
83 008 

Hospodářské roky 1996/97 a 1997/98 jedna OP, 1998/99 dvě OP; 1999/00 tři OP; 2000/01, 2004/05 čtyři OP, od hospodářského roku 
2005/06 pět OP. 
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7.2.3 Veřejné operační programy ve prospěch organizací producentů 

Operační program, který lze srovnat s plánem rozvoje podniku pro organizaci 
producentů, zahrnuje opatření napomáhající k dosažení cílů uvedených v nařízení Rady (ES) 
Opatření schválená v Operačním programu jsou podporována ze strany EU ve výši 50 % 
rozpočtových nákladů organizací producentů; ročním horním limitem podpory je 4,1 % 
obchodovatelné produkce. 

V letech 1999 až 2000 byly otevřeny čtyři OP a v letech 2001 až 2006 pět OP. Celkem 
byla za uvedené období získána finanční podpora ve výši 23,07 mil. EUR. Zatímco v roce 
1999 byla organizacím producentů poskytnuta celková podpora ve výši 0,95 mil. EUR 
(průměrně 236 586 EUR na OP), v roce 2006 činila tato částka 4,3 mil. EUR. Celková částka 
odpovídá průměrné podpoře 860 017 EUR v přepočtu na organizaci producentů. Vztaženo na 
ekonomické ukazatele to bylo v roce 1999 1,4 % obratu OP nebo 0,5 % celkového obratu 
intenzivní ovocnářské a zelinářské výroby. V roce 2006 činily podpory zhruba 3 % obratu OP 
nebo zhruba 1,4 % celkového obratu intenzivní ovocnářské a zelinářské výroby (graf 56). 
 

Graf 56 - Roční průměrná částka podpor (v EUR) vyplacená na organizaci producentů 
a celkové roční částky (v mil. EUR) za Rakousko (1999 až 2006) 
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7.2.4 Formy odbytu, vývoz a dovoz 
Rozhodujícím formou odbytu je pro organizace producentů obchod. Zatímco u ovoce 

bylo 95 % (2000) resp. 90 % (2006) objemu produkce realizováno prostřednictvím obchodu 
a zbytek přímým prodejem, podíl realizovaných zeleninových výrobků prostřednictvím 
obchodu činí za stejné roky 100 % (graf 57). 
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Graf 57 - Odbytové cesty zajišťované organizacemi producentů podle procentického podílu 
produktů ovoce a zeleniny odebraných trhem v roce 2000 a 2006 

2000:  95 % 2000:  100 % 2000:  5 %
2006:  90 % 2006:  100 % 2006: 10 %

Organizace producentů

OVOCE           ZELENINA

Obchod
Přímý odbyt

(hotely, gastronomie, ...

 
 

Organizace producentů využívají jako odbytové cesty pro své produkty také vývozy 
do EU nebo do třetích zemí. U ovoce se vyvezlo do EU v roce 2000 46 % a v roce 2006 41 % 
z celkové produkce. Zatímco ovocné produkty se pouze vyvážejí, zelenina se jak dováží, tak 
i vyváží. V roce 2000 byla vyvezena 4 % (2006: 3 %) z celkové produkce zeleniny do EU 
a z EU za stejné období bylo dovezeno 9 %, resp. 7 % z celkové produkce. Do třetích zemí 
bylo vyvezeno 8 % (2000) nebo 6 % (2006) z celkové zelinářské produkce (graf 58) 
 

Graf 58 - Vývoz a dovoz realizovaný rakouskými organizacemi producentů podle 
procentického podílu prodaných výrobků z ovoce a zeleniny 
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8 SHRNUTÍ 
Reforma SOT s ovocem a zeleninou, která vstoupila v platnost k 1. 1. 2008, 

předpokládá mj., že bude rozpracována národní strategie dalšího rozvoje rakouského 
ovocnářství a zelinářství. Tento úkol byl svěřen rakouskému ministerstvu zemědělství. 
Předložená dílčí analýza rakouského ovocnářství a zelinářství obsahuje rozsáhlý soubor 
významných oborově specifických dat včetně údajů charakterizujících evropský 
a mezinárodní trh a poskytuje informace o konkurenceschopnosti a možnostech rozvoje 
rakouského ovocnářství a zelinářství. 

Výsledky ve formě závěrů za jednotlivé akční části studie lze shrnout následovně: 

 

Rámcové podmínky 
− Podíl hodnoty zemědělské produkce na rakouském HDP se dále zvolna snižuje. 

Strukturální změny budou s největší pravděpodobností v zemědělství, ale i v odvětví 
produkce ovoce a zeleniny pokračovat, přičemž důsledkem tohoto procesu bude 
postupující koncentrace v zemědělství, v odvětvích vstupů i ve zpracovatelských 
odvětvích. 

− Zvyšující se internacionalizace povede k homogenizaci životních stylů a zvyklostí, ale 
i k homogenizaci produkce a kvality výrobků. Výsledkem těchto procesů je postupující 
prohlubování mezinárodně jednotných výrobních standardů (viz EurepGAP), ale rovněž 
výskyt protichůdných trendů, podporujících vznik individuálních nákupních vzorů 
a umožňujících jednotlivým subjektům se vymezovat vůči tzv. „hlavnímu proudu“. 

− Zásobování obyvatel regionálními produkty nabývá na významu. Spotřebitelé 
upřednostňují regionální produkty a také aspekty ochrany životního prostředí, konkrétně 
krátké přepravní vzdálenosti, sehrávají stále významnější úlohu. Dochází tak 
k regionálnímu zhodnocení produkce ovoce a zeleniny a zároveň k zakotvení větší části 
kupní síly v regionu. 

− Požadavky spotřebitelů týkající se ekologicky přijatelným postupem vyprodukovaného 
a vysoce kvalitního ovoce a zeleniny se zvyšují jak u výběrového zboží, tak 
i v segmentu levného zboží v diskontních obchodech. Politika a potravinářský 
maloobchod na to reagují stále přísnějšími požadavky na kvalitu a nabídkou nových 
výrobků. 

− Sociálně demografický vývoj trvale ovlivňuje výživové reakce spotřebitelů. Hnací silou 
těchto změn v Rakousku jsou především migrační procesy a stárnutí obyvatelstva. 
Dalšími ovlivňujícími faktory jsou mj. vývoj velikosti domácností a nové formy 
spolužití (např. charakter nových typologií osaměle žijících obyvatel). Kdy, co a kde se 
konzumuje, je odrazem sociálně demografického vývoje. Platí to také pro spotřebu 
ovoce a zeleniny. 

− Klima se mění a staví rakouské producenty ovoce a zeleniny, pokud jde o způsoby 
pěstování, ochranu rostlin a výnosové situace před nové výzvy. Klimatické změny se 
dotýkají také zemí jižní Evropy (problematika nedostatku vody) a tedy významných 
vývozců ovoce a zeleniny. 

 

Vývoj poptávky 
− Spotřeba ovoce a zeleniny od roku 1995 roste. V roce 2005/2006 činila v Rakousku 

spotřeba ovoce 94 kg a spotřeba zeleniny 106 kg v přepočtu na obyvatele a rok. 
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− K nejoblíbenějším druhům zeleniny a ovoce patří rajčata, cibule a mrkev, dále jablka, 
banány a hrušky. 

− Poptávka po bio-ovoci a bio-zelenině od roku 1995 výrazně vzrostla a bude i nadále 
růst, přičemž bude narůstat význam potravinářského maloobchodu jako nákupního 
místa pro bio-ovoce a bio-zeleninu. 

− Zelenina patří k těm produktům, u nichž má velký význam při rozhodování o nákupu 
regionální původ. U ovoce sehrávají významnou úlohu dovozy, protože se ve větším 
rozsahu mj. dovážejí citrusové plody, banány a exotické druhy ovoce. 

− Podíl výdajů domácností na spotřebu mimo dům (pracoviště, vzdělávání, volný čas) 
roste a odráží změny ve stravovacích zvyklostech. 

− Poptávka po výrobcích typu „Konvenience“ i v oblasti ovoce a zeleniny (hotové saláty, 
smoothies, hluboko zmrazené výrobky, krájené ovoce a zeleniny apod.) roste. 

 

Potravinářský maloobchod 
− Rakouský potravinářský maloobchod je charakteristický vysokou tržní koncentrací. 

Na šest největších podniků potravinářského obchodu připadlo v roce 2006 více než 
93 % celkového obratu. 

− Potravinářský maloobchod představuje nejvýznamnější nákupní místa ovoce a zeleniny 
(zhruba 60 % nákupů). 

− Asi jedna třetina nákupů ovoce a zeleniny připadala na diskonty a očekává se, že tato 
tendence bude narůstat. 

− Alternativní nákupní místa (týdenní trh, zemědělské trhy, prodej ze statku) zaujímají 
zhruba 5% podíl na odbytu čerstvého ovoce a 6,5% podíl na odbytu čerstvé zeleniny. 

− Do budoucna se očekává diferencovaný vývoj poptávky. Na jedné straně se bude 
v urbanizačních oblastech dále prosazovat trend k nákupu v diskontních obchodech a na 
spotřebitelských trzích, na druhé straně bude část obyvatel dávat přednost přímému 
odběru, zvláště v souvislosti s očekáváním, že je znám původ produktu a použitý 
technologický postup. 

 

Zelenina 

− Zelenina zůstává trvale významným odvětvím v rámci rakouského zemědělství 
a představuje cca 7 % hodnoty zemědělské produkce. Pěstování zeleniny negeneruje 
pouze důchody zemědělcům, ale funguje také jako důchodový multiplikátor pro ostatní 
sektory. 

− Pro rakouské zelinářství je charakteristickým rysem pokles počtu podniků a rozsahu 
pěstitelských ploch, ale také zvyšování hektarových výnosů, tj. dochází ke koncentraci 
produkce, a tím také ke zvyšování konkurenceschopnosti a efektivnosti. 

− Zelinářství v Rakousku provozují převážně malé a středně velké výrobní jednotky 
(s výjimkou polního pěstování zeleniny v podnicích významně zaměřených na tržní 
plodiny), kde důležitou úlohu sehrávají sezónní pracovníci v intenzivně provozovaném 
zelinářství. Do budoucnosti se očekává, že počet zelinářských podniků se již nebude 
snižovat při mírném růstu pěstitelských ploch a při vyšších hektarových výnosech. 
Současně dále poroste stupeň specializace výroby. Osevní postup bude přizpůsoben 
poptávanému množství, počet pěstovaných plodin se sníží. 
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− Aby se obchodním podnikům při obchodních jednáních mohli producenti účinněji 
bránit, měl by v Rakousku nabývat dále na významu odbyt prostřednictvím organizací 
producentů. Přímý prodej zůstává alternativou k odbytu prostřednictvím obchodu. 

− V rakouském zelinářství mají šetrné způsoby hospodaření provozované v rámci 
integrované produkce a ekologického způsobu hospodaření mimořádné postavení, 
přičemž bio produkce zeleniny nabývá na významu. Je to v souladu s rostoucí 
poptávkou po potravinách, které se vyznačují vyšší přidanou hodnotou vlivem „nižšího 
ekologického zatížení“ použitého produkčního postupu. 

− V důsledku sezónně podmíněného kolísání produkce dosahuje soběstačnost u zeleniny 
přibližně 57 %, takže dovozy zeleniny sehrávají podstatnou úlohu. Rajčata, papriky 
a saláty jsou hlavními dovozními položkami, nejvýznamnějšími zeměmi původu jsou 
Německo, Španělsko a Itálie. 

− Vývoz v posledních letech nabývá na významu, nicméně v roce 2006 představoval 
méně než jednu čtvrtinu hodnoty dovozu. Více než jedna třetina všech vývozů jde do 
Německa. Do budoucnosti možno i ve východních státech sousedících s Rakouskem 
očekávat růst poptávky po kvalitní zelenině (např. bio-produkce) vlivem růstu kupní 
síly. Z důvodů geografické blízkosti by tyto trhy mohly být pro rakouský vývoz 
zeleniny zajímavé. 

 

Ovoce 
− Pro rakouské produkční ovocnářství je charakteristický úbytek počtu podniků a ploch, 

ale výrazné zvýšení počtu vysazených stromů na jednotku plochy. Na menší ploše je 
tedy k dispozici větší produkční potenciál. Tento vývoj je odvozen z jiných forem 
uspořádání kultur, např. výsadba vřeten vede ke zvýšení počtu stromů, pro které je 
příznačná nižší životnost. 

− Ovocnářstvím se v Rakousku zabývají převážně malé a středně velké zemědělské 
podniky, přičemž významná úloha připadá na zahraniční sezónní pracovníky 
vypomáhající během sklizně. Do budoucnosti se očekává, že se počet ovocnářských 
podniků při mírném rozšíření pěstebních ploch a vyšších hektarových výnosech dále 
sníží při narůstajícím stupni specializace. 

− Odbyt ovoce prostřednictvím organizací producentů nabývá na významu, především za 
účelem využívání trhů přesahujících měřítko regionu. 

− V důsledku existujících klimatických podmínek nelze pěstovat speciální druhy ovoce 
(citrusy, exotické ovoce), takže na rakouském trhu s ovocem sehrávají významnou 
úlohu dovozy. Nejvýznamnějším dováženým ovocem jsou banány, citrusy a ořechy. 
Itálie a Španělsko jsou nejvýznamnějšími zeměmi původu, odkud je ovoce dováženo. 

− Příznivě se vyvíjí také vývoz reprezentovaný převážně jádrovým ovocem. Do 
budoucnosti se bude zvyšovat význam vývozu upravených plodů s vyšší trvanlivostí 
(hluboce zmrazené ovoce, sušené plody). Také poroste vývoz vysoce kvalitního zboží 
(např. bio-produkty). 

 

Uznané organizace producentů 

− V důsledku malostrukturního charakteru rakouských ovocnářských a zelinářských 
podniků lze formou kooperace v rámci organizací producentů zlepšit pozici 
jednotlivého podniku na trhu. Sdružování nabídky ovoce a zeleniny vede k relativně 
velkým objemům nabídky. Dále existuje lepší možnosti cíleným plánováním kultur 
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(např. volbou odrůd) lépe sladit nabídku s požadavky trhu (poptávkou). Využívání 
společných zařízení (např. balírny) může přispět ke snížení nákladů. 

− Význam organizací producentů plyne např. z jejich podílu na celkovém realizovaném 
objemu produkce ovoce a zeleniny v Rakousku, resp. z podílu této produkce na celkové 
zemědělské produkci. 

− Vývoj počtu členských podniků organizací producentů v Rakousku je charakterizován 
úbytkem počtu členů při souběžném rozšiřování ploch. Daný vývoj vede k růstu 
průměrné výměry a k růstu produkce v přepočtu na ovocnářský a zelinářský podnik 
v rámci organizace producentů. 

− V souvislosti s technologickým pokrokem a probíhající restrukturalizací v členských 
podnicích existuje větší disponibilní produkční potenciál. 

− Kvalitní produkce a ekologické způsoby výroby jsou pro členské podniky organizací 
producentů důležitým růstovým faktorem. 

− Prostřednictvím organizací producentů je zajišťován především odbyt jádrového ovoce 
a plodové zeleniny. 

− Organizace producentů využívají podpory v rámci Operačních programů 
a rozpracovaného rámce podpor z veřejných zdrojů. 

− Obchod je nejvýznamnější cestou odbytu v organizacích producentů. 

− Vývozem a dovozem se odbyt a nákup produktů rozšiřuje nad rámec domácího trhu. 
Vývoz je významný zejména pro odbyt ovoce. 

 

Stručné shrnutí a výhled 
Strukturálním přizpůsobením lze v rámci měnících se rámcových podmínek udržet 

konkurenceschopnost, přičemž ke zlepšení obchodního potenciálu se navrhují následující 
doporučení: 
 

Hospodářský prostor mezi Mnichovem, Vídní a Prahou 
Ovocnářství a zelinářství Rakouska si může posílit své postavení na trhu tím, že se 

otevře jihoněmecký, rakouský a český hospodářský prostor pro zhruba 13 mil. zákazníků. 
Tím se otevírají rakouskému ovocnářství a zelinářství další odbytové příležitosti 
v sousedících zemích. 
 

Koncentrace nabídky 
Pro budoucnost rakouského ovocnářství a zelinářství bude rozhodující disponibilita 

a kvalita produkce nabízené v dostatečně velkých objemech. Bude nutné zdokonalit struktury 
prodeje a čelit narůstající koncentraci potravinářského maloobchodu. V této souvislosti hraje 
roli sdružování nabídky do organizací producentů v souladu s úkoly SOT (Nařízení ES 
č. 1182/07). Kromě toho lze v organizacích producentů využít možnosti účelového 
ovlivňování produkce a nabízené množství uzpůsobit hledisku homogennější kvality. 
 

Bio-ovoce a bio-zelenina 
I přes značné problémy by pěstování bio-ovoce a bio-zeleniny mělo být více 

podporováno, protože poptávka po bio-produktech roste a je ve stále větším měřítku 
uspokojována zahraničím zbožím na úkor domácího trhu. Je třeba objasnit především výrobně 
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technické otázky a tyto srozumitelně rozpracovat pro zemědělce a pomáhat při jejich 
praktické aplikaci. 
 

Využití synergických efektů při skleníkové produkci - 
S využíváním obnovitelných surovin pro získávání energie vzniká zejména při výrobě 

bioplynu v zemědělských podnicích decentralizované odpadní teplo. Využití tohoto tepla 
k vytápění skleníků může přispět k podstatnému zvýšení konkurenceschopnosti skleníkového 
hospodářství a existující pracovní kapacity v zemědělských podnicích by byly využívány 
dlouhodoběji v průběhu roku. Účelová kombinace biomasy a skleníkové výroby v dostatečně 
velkých jednotkách (zelená centra) by mohla být variantou pro Rakousko, zejména za situace, 
kdy v jižních zemích se zásobování vodou stále zhoršuje. 
 

Nové výrobky (výrobkové inovace) 
Trhy s ovocem a zeleninou budou i do budoucnosti vystavovány měnící se situaci 

v poptávce (např. nepravidelná doba jídla příprava hotových jídel k rychlé konzumaci; malá 
balení pro jednočlenné domácnosti). Ovocnářský a zelinářský sektor bude muset k tomuto 
vývoji přihlížet a přizpůsobit se. Výrobkové inovace zasahují od výběru druhů a odrůd (např. 
druhy exotického ovoce a zeleniny, tradiční, ale „zapomenuté“ druhy), zpracování 
(konvenience, zušlechtění) a balení (např. ovocné a zeleninové koše) až po poskytování 
služeb a pořádání různých společenských akcí (podnikové oslavy, výstavní haly, samosběr, 
ochutnávky, akce s vařením). 
 

Literatura 
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Studie dále obsahuje cca 7 stran citací použitých literárních pramenů, které do překladové 
studie nebyly zařazeny a jsou k dispozici pouze v originále. 
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Komentář předsedy Ovocnářské unie ČR ke studii 
 

Společná organizace trhu s ovocem a zeleninou v Evropské unii prošla v posledních 
dvou letech významnou reformou. Každý členský stát vypracoval v rámci příslušných 
nařízení vlastní vnitrostátní strategii oboru, která měla za cíl implementovat nové podmínky 
po reformě společné organizace trhu do národní legislativy. 

Jak ukazuje tato publikace, sektor ovoce a zeleniny v Rakousku byl podroben velmi 
detailní analýze, která ukázala řadu zajímavých výsledků a nastínila tak možný směr těchto 
oborů. 

Jedna ze zajímavých úvah souvisí se stárnutím populace a zároveň se zvyšujícím se 
podílem lidí nad 65 let, kterých bude v Rakousku za třicet let čtvrtina populace. I sektor ovoce 
a zeleniny se bude muset v poptávce přizpůsobit požadavkům této skupiny obyvatelstva, 
zejména co do druhové i odrůdové skladby, ale také v oblasti zpracovaných výrobků. Může to 
být dobrá příležitost pro sektor ovoce, zejména proto, že tato věková kategorie spotřebuje více 
ovoce a také preferuje ovoce mírného pásma. 

Řadu podnětů mohou z publikace čerpat i podniky zpracovávající ovoce a zeleninu. 
Podrobná analýza gastronomického trhu i poptávky domácností o tyto výrobky předpovídá 
řadu možností uplatnění ovoce a zeleniny v salátech, zmrazených pokrmech a jinde. 

Srovnáme-li Českou republiku a Rakousko v oblasti produkce ovoce, zjistíme řadu 
shodných oblastí. Obě země mají podobné klimatické podmínky i strukturu pěstovaných 
druhů. Obě země mají i podobnou produkci a v zemích EU patří mezi menší producenty a ani 
jedna ze zemí není v oblasti ovoce mírného pásma soběstačná. Kde však jednoznačně 
najdeme rozdíl, je podpora sektoru ovoce z veřejných zdrojů. V této studii se uvádí, že 
průměrný rakouský ovocnářský podnik má cca 4 hektary a jeho roční veřejná podpora je 
kolem 4 000 EUR, pak v České republice tato podpora, při přepočtu na jeden hektar, činní jen 
asi polovinu rakouské. V závěru publikace vidí autoři budoucí možnosti udržení 
konkurenceschopnosti v hospodářském prostoru mezi Mnichovem, Vídní a Prahou. To je 
budoucí prostor i pro české ovocnářství, kde ovšem jednou z podmínek konkurenceschopnosti 
je i stejná dotační politika mezi „starými“ a „novými“ zeměmi EU. 

Publikace jasně z výchozí analýzy ukazuje na další nezbytnou koncentraci produkce 
formou organizací producentů. Česká republika vykazuje podobné procento organizovaného 
odbytu ovoce přes organizace producentů jako Rakousko, ale pro obě země je nezbytné tento 
podíl zvýšit. Nástrojem k tomu je právě zreformovaná společná organizace trhu. Organizace 
producentů nejen pro své členy zajišťují odbyt, ale svým vybavením i odborným zázemím 
pomáhají členům v oblasti poradenství, zaváděním pro obchodní řetězce nezbytných 
certifikátů kvality i rozvojem postupů šetrných k životnímu prostředí. To potvrzuje i tato 
studie, když uvádí, že 92 % produkce ovoce uváděných organizacemi producentů na trh, je 
v Rakousku ze systému integrovaného pěstování. 

Tato studie se může stát i pro české ovocnářství určitým námětem do tvorby koncepce 
a směřování tohoto krásného oboru v dalších letech. 
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