
MARKETING BIOPRODUKCE 

 

1. Marketing 

 

1.1 Definice 

 

Pojem marketing lze chápat obecněji, jako filosofii řízení podniku orientovanou na trh, 

nebo konkrétněji, jako systém funkcí: např. výrobková, kontraktační a komunikační politika.  

V odborné literatuře se setkáme s různými výklady tohoto pojmu, neboť jednotliví autoři 

nahlížejí na problematiku marketingu z jiného úhlu. Definice uznávaná Americkou 

marketingovou asociací zní: “Marketing je proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, 

propagace a rozšiřování myšlenek, zboží a služeb za účelem vyvolání směny, která uspokojí 

požadavky jednotlivců i organizací.” (Šarapatka et al. 2005). Philip Kotler, profesor marketingu 

na Northwestern University, zjednodušil a zároveň rozšířil pojetí marketingu svou 

definicí:“Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny výrobků a hodnot s ostatními.” 

(Schulz 1995). Definice Jaroslava Světlíka, autora knihy Marketing, cesta k trhu:“Marketing je 

proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení 

potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.” 

(Světlík 1992). 

 

Marketing je strategický postup zahrnující pět opakujících se kroků: 

• plánování – rozhodnutí, co bude podnikatel dělat 

• stanovení ceny – zjištění současných cen na trhu, pak stanovení výše vlastních cen 

• komunikace – určení, jak dát potenciálním zákazníkům vědět, že existuje a co nabízí 

• distribuce – rozhodnutí, jak dodat zákazníkům produkty 

• akce – uskutečnění strategie a dosažení stanovených cílů 



Z pohledu zemědělce by se dal marketing definovat jako komplexní systém 

podnikatelských aktivit prováděných s úmyslem plánovat, stanovit cenu, propagovat a 

distribuovat výrobky(služby, které uspokojují požadavky/potřeby potenciálních /stávajících 

zákazníků, směřujících k dosažení cílů podniku (Šarapatka et al., 2005). 

 

1.2 Model plánovacího procesu v marketingu: 

1. Analýza současné situace na trhu 

2. Stanovení  marketingových cílů  

3. Vytvoření vhodné marketingové strategie 

4. Stanovení postupu realizace strategie 

5.  Hodnocení a postup kontroly 

 

1.2.1. Analýza současné situace na trhu 

Cílem je shodnout se na :  

- Potřebách zákazníků 

- Jednání, postavení, zaměření, schopnostech a zranitelných místech konkurentů 

- Důležitých podnětech, které působí na podnik, tedy na vnitřních slabostech, nedostatcích 

a překážkách, které zmenšují naději na úspěch, a na vnějších hrozbách. 

 

Zákazníci a jejich potřeby 

Zákazníka je možno definovat jako někoho, kdo je ochoten zaplatit za uspokojení svých potřeb 

nebo řešení svých problémů Zákazníci jsou nezbytně nutní pro přežití každého podniku. Potřeby 

zákazníků jsou pro každý podnik nejdůležitějším zdrojem informací k sestavení a regulace 

nabídky.  

 

 

 

 

 



Sběr informací o trhu 

Plánování marketingové strategie musí začít ještě předtím, než se začne cokoli pěstovat. Prvním 

krokem je analyzovat současnou situaci na trhu. Není možně určit marketingové cíle, aniž by 

byla provedena analýza stavu, ve kterém se zemědělec či firma nachází. Během analýzy se 

získávají dva druhy informací:  

1. interní informace vztahující se k danému podniku 

            Sběr interních informací zahrnuje zjištění, zda je zemědělec schopen podnikat ve   

            vybraném podnikatelském prostředí.  

2. externí informace o trhu 

            Zemědělec zjišťuje maximum podrobností o trhu, na kterém hodlá své bioprodukty     

            uplatňovat. 

 

Výběr cílového trhu 

Jakmile byly vybrány potenciální trhy, zbývá určit, na který trží segment se zaměřit. To vyplyne 

z provedené analýzy příležitostí. Poté, co je rozdělní trhu provedeno, existují různé strategie 

vstupu na trh: 

1. zaměřit se na celý trh s jednotnou marketingovou strategií 

2. věnovat se několika různým segmentům s odlišnou marketingovou strategií pro každý 

zvlášť 

3. soustředit se pouze na jeden tržní segment s použitím velmi cíleného marketingového 

přístupu. 

 

Zaměření se na více trhů 

Nejčastěji používanou strategií v ekologickém  zemědělství je druhá možnost – zaměření na dva 

až tři cílové trhy – primární, sekundární a tzv. záchranný trh. Primární trh je ten, na kterém chce 

být podnikatel konkurenceschopný. Sekundární trh je ten, kde dosahované ceny budou nižší, ale 

trh je dostupnější například z hlediska vzdálenosti, což umožní konkurovat. Záchranný trh může 

být přímý prodej konečným spotřebitelům. 

 

 



Pro každý vybraný tržní segment je nebytné stanovit následující charakteristiky požadavků 

zákazníka: 

- požadovaná jakostní třída, velikost a množství 

- čas dodávek 

- očekávané ceny za prodané zboží 

- náklady na dopravu 

- kvalita zboží při dodávce 

- reklamační politika 

- optimální čas kontaktování zákazníků ohledně objednávek 

- odhad podílu na celkovém nákupu zákazník 

- možné problémy (dodávky, ceny, množství) 

- speciální potřeby zákazníka  

 

Včasné zahájení prodeje 

Zahájit komunikaci s potenciálním zákazníky je nezbytné nejméně 6 měsíců před 

uvedením produktu na trh. Vzorky (buď to skutečné nebo fotografie) dají potenciálnímu klientovi 

představu o kvalitě.  

Na první schůzce musí zemědělec kupujícího přesvědčit, že má dostatečnou odbornost 

produkovat vysoce kvalitní bioprodukty. 

 

1.2.2. Stanovení  marketingových cílů  

Marketingové cíle se obvykle určují pro oblasti zisku, objemu prodeje, podílu na trhu, cen 

a propagace. Při určování marketingových cílů je třeba pamatovat na to, že musí být měřitelné, 

specifické, v souladu s celkovými cíli podniku, dosažitelné a musí mít konkrétní termín splnění. 

Stanovení marketingových cílů vyžaduje správnou situační analýzu. 

 

1.2.3. Vytvoření vhodné marketingové strategie 

Existují čtyři základní marketingové strategie, které může ekologický zemědělec použít: 

1. Strategie tržní penetrace: zemědělec se snaží lépe uspokojit potřeby současného trhu se 

stávající nabídkou produktů. Navíc se bude podnikatel snažit zamezit konkurentům získat 

podíl na trhu na svůj úkor. 



2. Strategie rozvoje trhu: zemědělec se snaží nalézt nové trhy pro své nynější produkty. 

Podnikatel doufá v nalezení nových možností spotřeby anebo dalších zákazníků na 

nových trzích pro své současné produkty.  

3. Strategie rozvoje produktů: vývoj nových výrobků pro zákazníky na stávajícím trhu. 

Nabízí se řada možností, jak tuto strategii využít. Vylepšení produktu může mít například 

podobu zařazení nových plodin, odrůd nebo plemene, a tím nahrazení stávajícího, které se 

na trhu nedaří prodat. 

4. Strategie diverzifikace: zemědělec se snaží oslovit novou skupinu zákazníků na úplně 

nových trzích s novým typem výrobku. To může zahrnovat nabídku nové plodiny nebo 

odrůdy na trhu, kam producent zatím nedodával . 

 

1.2.4. Stanovení postupu realizace strategie 

Další krok v procesu plánování poté, co je vybrána vhodná strategie, je stanovení plánu 

její realizace. Je nutné vypracovat marketingový plán, což zahrnuje: 

- rozhodnutí o vývoji produktu 

- určení ceny 

- aktivity na podporu prodej 

- distribuci bioproduktů 

 

Základem úspěchu je vysoká kvalita bioproduktů a pevné, dlouhodobé vztahy se 

zákazníky. Nepouštějte se do produkce zboží, u kterého nemůžete zajistit dostatečnou kvalitu. 

 

1.2.5. Hodnocení a postup kontroly 

Zemědělec určí kvantitativní měřítka úspěšnosti realizace plánu: 

- srovnání celkových obratů a zisků s výsledky předchozích let 

- srovnání výsledů s konkurencí 

- analýza prodeje rozčleněním na kategorie  

- analýza distribučních nákladů určením relativní ziskovosti jednotlivý používaných 

způsobů distribuce 

- měření spokojenosti zákazníků průzkumy a jinou zpětnou vazbou z trhu. 



Komunikace mezi producentem a zákazníkem je zásadní pro úspěch Dobrý systém 

hodnocení a rychlé nápravné aktivity, pokud jsou nutné, jsou nezbytné pro udržení podílu na trhu. 

Správné provedení posledního kroku umožní zemědělci zhodnotit, co dělá dobře a co ne, a učinit 

opatření. 

 

 

2. Trh s biopotravinami 

 

Světový trh s biopotravinami má hodnotu zhruba 30 miliard dolarů a tvoří asi jedno 

procento trhu s veškerými potravinami. Severní Amerika spotřebuje biopotraviny v hodnotě 12 

miliard eur ročně, z nichž 90 % se prodá v USA. Přičemž 99 % biopotravin se spotřebuje  

v Evropě, Severní Americe a Japonsku. V Evropě je největší maloobchodní trh s biopotravinami 

v Německu a dosahuje zhruba 4 miliard eur. Trh ve Velké Británii představuje 1,75 miliardy eur. 

Potom následuje Francie a Itálie. V  České republice byl podle odhadů v roce 2005 maloobchodní 

obrat biopotravin 350 mil. korun. Sousední Rakousko mělo, pro srovnání, obrat 450 mil. eur. 

Potenciál růstu českého trhu je tedy obrovský. Odborníci z české poradenské firmy Green 

marketing odhadují, že český trh s biopotravinami bude v následujících 5 letech růst o 25 až 30 % 

ročně a v roce 2011 dosáhne hodnoty 1,3 mld. Kč. 

 

 U evropských konzumentů biopotravin je nejpopulárnější kategorií ovoce a zelenina, 

následuje mléko a mléčné výrobky a maso. Mezi jednotlivými zeměmi jsou však zásadní rozdíly. 

Ve Francii jsou například nejoblíbenější cereálie, které tvoří 42 % objemu prodeje, následuje 

ovoce a zelenina s 25 %. Ve Velké Británii je tomu naopak: nejprodávanější je ovoce a zelenina 

(54 %), po nich následují cereální výrobky (14 %). V Dánsku naopak vládne biomléko a výrobky 

z něj (45 %) následovány ovocem a zeleninou (17 %). 

 

 

 

 

 

 



2.1 Faktory ovlivňující trh s biopotravinami 

 

Trh s biopotravinami je součástí potravinového trhu a ten zase částí trhu všeobecného. 

Nelze ho tedy jako nezávislý prvek vyčlenit, nýbrž je nutné akceptovat faktory, které jak na 

straně nabídky, tak i poptávky trh ovlivňují. 

 
2.1.1. Poptávka po biopotravinách  

Poptávku po potravinách všeobecně ovlivňuje především výše příjmů, cen potravin resp. 

podíl výdajů za potraviny na rodinném rozpočtu, ale i stupeň samozásobení, stravovací zvyklosti, 

úroveň vzdělání a informovanosti a další faktory. Poptávka po biopotravinách má některá 

specifika. Největší vliv na poptávku po biopotravinách má garantovaná pravost ekologického 

výrobku, kvalita produktu, kontrola produkčního procesu a spolehlivost dodavatelů a výrobců. 

Středně významné ovlivnění poptávky způsobuje prodejní cena, záruční cena, obchodní rozpětí a 

chuť bioproduktu. Nejméně je poptávka ovlivněna známostí značky, balením a servisem 

dodavatele.  

 

2.1.2. Příjmy 

Velikost příjmů a kupní síla peněz zásadně rozhoduje o objemu výdajů za potraviny, resp. 

v jejich podílu na celkových výdajích rodiny. To určuje do značné míry i to, zda si spotřebitelé 

mohou dovolit dražší potraviny (hotové výrobky, polotovary, speciality, lahůdky ...) nebo se 

omezují jen na levné, základní, nezbytné produkty. 

 
Přes poměrně nízké ceny potravin je podíl rodinných výdajů na potravinářské výrobky  

v ČR relativně velký. To je také příčinou soustředění zájmu na levnější výrobky, resp. nižšího 

zájmu o bioprodukty.  

 
Největší zájem o biopotraviny projevují rodiny s malými dětmi, staří občané a nemocní. 

Biopotraviny by měly být distribuovány především do školních jídelen, nemocnic, domovů 

důchodců apod. Paradoxně právě u těchto skupin spotřebitelů jsou příjmy nejnižší, resp. 

prostředky pro nákup dražších potravin nejvíce omezené. To přímo či zprostředkovaně limituje 

ceny, resp. stlačuje poptávku po biopotravinách směrem dolů. 



2.1.3. Ceny biopotravin 

Poptávka po základních výrobcích (včetně potravinářských) uspokojujících životní 

minimum není výrazně závislá na cenách. U dalších méně nezbytných výrobků je vztah mezi 

cenou a poptávkou užší, nepřímo úměrný. Ceny biopotravin v západní Evropě jsou v porovnání s 

cenami obdobných konvenčních produktů výrazně (o 60 – 300 %) vyšší než ceny konvenčních 

produktů. V ČR jsou ceny biopotravin domácího původu vyšší oproti konvenčním pouze o 10 – 

70 %. Rozdíl je mj. způsoben i vyššími rozdíly mezi nákupními cenami v západní Evropě, 

zatímco nákupní ceny rostlinných produktů jsou v ČR pouze o 5 – 30 % vyšší než ceny produktů 

konvenčních. Produkty živočišného původu, především mléko a maso, jsou z řady důvodů 

prodávány převážně jako konvenční, tedy bez označení, ale také bez cenového zvýhodnění. 

Dobrý odbyt a zajímavé ceny mají specifické výrobky (měkké sýry ovčí a kozí, kozí mléko, ryby, 

vejce). Velká variabilita cen bioproduktů závisí na formě odbytu, stupni zušlechtění a poptávce.  

 

2.1.4. Informovanost zákazníků 

Ve vyspělých zemích, zvláště v západní Evropě, je všeobecná úroveň ekologického 

uvědomění výrazně vyšší než u nás. Souběžně s tím je vyšší i informovanost spotřebitelů o 

biopotravinách. Podle našich průzkumů na prodejních akcích orientovaných na racionální výživu 

z dotazovaných osob jen 48 % znalo chráněnou značku ekologické produkce a 75 % mělo 

povědomí o logu v ČR největšího svazu ekologického zemědělství PRO-BIO. Při jiných 

průzkumech (s nespecifikovaným stravovacím zaměřením dotazovaných) byla zjištěna podstatně 

menší (10 %, resp. 15 %) informovanost o uvedených symbolech. Informovanost je větší ve 

městech (15 – 33 %) než na vesnici (0 – 3 %), přičemž s velikostí sídel informovanost roste. Míra 

informovanosti o potravinách roste i s úrovní vzdělání.  

 
Z průzkumů je zřejmá všeobecně velmi malá dostupnost informací o biopotravinách. 

Velké firmy s konvenční produkcí si mohou dovolit drahou „velkou reklamu“ (televize, 

billboardy, časopisy ...), což je pro producenty biopotravin finančně neúnosné. Vzhledem  

k nedokonalé legislativní úpravě je možné se na trhu setkat s řadou tzv. pseudobioproduktů, tj. 

výrobků, které neprošly systémem kontroly a certifikace, nejsou vyrobeny v souladu se Zákonem 

o ekologickém zemědělství, ale přesto používají různé symboly nebo odvozeniny „bio“, „eko“ 



apod. Tento stav nepřispívá ke zvýšení informovanosti spotřebitelů. Specializované obchody  

s racionální výživou se vzhledem k malému sortimentu pravých biopotravin ani nemohou zaměřit 

pouze na ně, spíš je berou jako sice vítaný, ale pouze doplněk rozsáhlého sortimentu dalších 

konvenčních výrobků. 

 
2.1.5. Nabídka biopotravin 

Sortiment biopotravin na českém trhu je ve srovnání s vyspělými zeměmi malý. Příčinou 

malého rozvinutí zpracovatelských kapacit je chybějící tradice malokapacitních výrob, 

nedostatek a vysoká cena technologií, málo zkušeností i informací o nich, obtížné získávání 

úvěrů na pořízení malokapacitních technologií i ekonomická situace zemědělských podniků. 

 
Dovoz biopotravin ze zahraničí roste vzhledem k omezené nabídce domácí bioprodukce a 

stoupající poptávce, ale relativně stále ještě vysoké ceny v relaci k cenám našich zemědělských 

výrobků včetně biopotravin import limitují. 

 
 Nákupní ceny bioproduktů (farmářské ceny) závisí na poptávce na trhu a na složitosti 

odbytových cest. Všeobecně jsou vyšší než ceny obdobných konvenčních produktů o tzv. prémii 

za bioprodukci. V evropských zemích dosahují prémie značné rozpětí (podle regionu, trhu, druhu 

bioproduktu kolísají v rozpětí od několika procent až po několikanásobek ceny konvenční 

produkce (např.: pšenice 50 – 200 %, brambory 50 – 500 %, mléko 8 – 36 %, hovězí maso do  

30 %, vepřové maso 20 – 70 %). V posledních letech se objevuje tendence k poklesu prémiových 

cen resp. příplatků za kvalitu „bio“ u rostlinných produktů vlivem konkurence ze zemí východní 

Evropy a dalších zemí, zatímco ceny živočišných produktů pozvolna rostou. 

 
V ČR je nákupní cena výrazně nižší než v zemích EU. Příplatek za bioprodukt je  

u většiny potravinářských plodin 12 – 15 % u kvalitních pšenic do 20 % a u speciálních plodin 

(kmín, mák, semena na klíčení atd.) 30 - 50 %. U krmných obilovin je příplatek 10 – 15 %.  

Z důvodů nedostatečné komunikace mezi prvovýrobci, obchodníky, zpracovateli a spotřebiteli je 

část produkce prodávána za konvenční ceny. 

 
Ceny biopotravin na trhu se výrazně liší podle distribučních cest. Také jejich rozpětí je 

značné podle jednotlivých způsobů prodeje i zemí.  

 



2.2 Formy prodeje 

 
Uplatnění bioproduktů na trhu má své zvláštnosti. Jedná se o značkové zboží 

vyprodukované za specifických podmínek (Zákon o ekologickém zemědělství), kontrolované  

v procesu výroby (kontrola), lze u něho doložit původ (certifikace). Zboží má obvykle vyšší cenu, 

je označeno ochrannou známkou bioproduktů případně logem producenta a doprovázeno 

certifikátem o původu. 

 
Existuje řada důvodů, které neumožňují převzít všeobecně vzory ze zahraničí. Zásadně lze 

rozdělit prodej na přímý a zprostředkovaný. V České republice se přímý prodej na farmách podílí 

pouze necelými 5 % objemu trhu. Převažuje jednoznačně zprostředkovaný prodej. Více než 60 % 

všech biopotravin  se v ČR prodává prostřednictvím řetězců super a hypermarketů, dalších 30 % 

představuje prodej ve specializovaných bioprodejnách a prodejnách zdravé výživy, přibližně 4 % 

trhu tvoří nezávislé prodejny potravin. Ostatní prodej prostřednictvím bioklubů, internetu nebo 

jiným způsobem představuje asi 1 %. 

 

2.2.1. Přímý prodej 

Při přímém prodeji výrobce bezprostředně prodává zboží spotřebiteli. Přímý prodej 

bioproduktů dosud převládá v západní Evropě. Zemědělec obvykle své produkty dále zušlechťuje 

(třídění, čištění, loupání, mletí, balení) nebo zpracovává na hotové výrobky (pečený chléb, mošty, 

víno, sýry, salámy apod.). Přímý prodej bývá často spojen s nabídkou stravovacích a ubytovacích 

služeb na selském dvoře (ekoagroturistika). Hlavní výhodou je, že se zemědělec nedělí o tržby se 

zpracovateli, dopravci a obchodníky, může získat celé cenové rozpětí pro sebe, resp. se o něj dělit 

se spotřebitelem. Nevýhodou je velký nárůst práce a dalších nákladů spojených se zpracováním, 

balením, dopravou k zákazníkovi a prodejem. V České republice má přímý prodej malou tradici. 

Dosud přetrvává zvyk prvovýrobců nezabývat se zušlechťováním výrobků. Také nutnost 

soustředit se, a to nejen v přechodném období, na produkční problémy vyvolává potřebu 

přesunout starost se zpracováním a odbytem k zákazníkovi na jiné subjekty. Samozřejmě s tím 

roste i závislost na nich, resp. jimi určovaných nákupních cenách, a eventuálně riziko prodeje na 

konvenčním trhu za konvenční ceny. 

 



Formy přímého prodeje 

- samosběr 

- přímé doručování 

- stánkový prodej 

- obchod ve dvoře 

- prodej ze dvora 

 

Samosběr 

Princip samosběru spočívá v dohodě mezi zemědělcem a zákazníkem, který si sám 

nasbírá určité produkty. Hlavním efektem je úspora ruční práce (sběr) a dopravy ke spotřebiteli 

(tj. dvou nejzákladnějších nákladových položek), která se promítne do nižší ceny produktu.  

 
Kromě jahod se tímto způsobem dají sklízet i fazole, hrášek, brambory, angrešt či rybíz, 

ale i ovoce ze stromů. Tento způsob „nákupu“ produktu může být formou aktivního odpočinku, 

lze ho zajímavě spojit s rodinným výletem, seznámením dětí s prací v zemědělství, životem na 

vesnici. Může být motivací pro naplánování rodinné dovolené na venkově či dalších rekreačních 

aktivit. 

 

Přímé doručování 

Tento způsob prodeje může mít řadu forem navazujících na objednávkový systém  

(zásilkový prodej), rozvoz do domu či na určené místo apod. Je to velmi zajímavý způsob 

přímého prodeje zvláště při menším rozsahu zvlášť zajímavé produkce (ceny za poštovné či jiný 

způsob dopravy jsou u nás vysoké). 

 
Podle druhu zboží, cenových relací, okruhu zákazníků je možné zajistit zasílání zboží 

poštou nebo osobním dodáním, např. v období před svátky (krocan, husa, ryby) nebo před zimou 

na uskladnění (zelí, brambory) či v pravidelných intervalech (denní – mléko, pečivo; týdenní – 

maso, sýry). 

 
Zvláštním způsobem doručování je využití boxů, které jsou umístěny na určitých místech. 

Jsou naplněny produkty podle požadavku zákazníka, někdy i na týden. Box (krabice) je plněna 

produkty, které jsou zrovna na farmě vypěstovány, takže sortiment se čas od času mění. Tento 



způsob prodeje se používá ve Velké Británii a boxy jsou obvykle plněny zeleninou, někdy 

masem. Takto by mohl být prodáván například chleba, vejce a mléčné produkty za předpokladu 

dodržení hygienických podmínek. Tento prodej je většinou sezónní. Zboží je placeno podle 

domluvy. Formy prodeje na objednávku jsou limitovány hygienickými, přepravními a dalšími 

předpisy. Platební styk se uskutečňuje prostřednictvím bankovních operací. Je možné využívat 

marketinkových předností internetového prodeje. 

 

Výhody vlastního sběru zákazníky pro zemědělce: 

- snižené náklady se sklizní, 

- snížené náklady s tříděním, balením a skladováním, 

- přímá platba za zboží v hotovosti, 

- snížené náklady na přepravky, 

- snížené riziko fluktuace cen, lepší zpětná vazba na účtované ceny. 

 

Možné nevýhody: 

- zemědělec je zodpovědný za případné škody nebo úrazy zákazníků, 

- během sezóny je nezbytná dlouhá otevírací doba, 

- špatné počasí nebo nedostatek zákazníků může výrazně ovlivnit výdělek zákazníky je 

nutno na farmu nalákat. 

 

Stánkový prodej 

Existuje celá řada možností stánkového prodeje (prodej na poli, u cesty, z dodávkového 

auta, v tržnici). Každá z uvedených forem má své specifické podmínky. Tento způsob prodeje je 

vhodný pro produkty nabízené sezonně a doplňující permanentně nabízený sortiment. Dobře se 

uplatňuje na frekventovaných místech, regionech (turistické oblasti, dopravní křižovatky, výletní 

místa). Zákazníci pravidelně navštěvují biotrhy kvůli výhodě nižších cen, protože dávají přednost 

čerstvým, kvalitním potravinám, mohou nakoupit velké množství, například na zavařování nebo 

skladování, ale také proto, že vyhledávají přátelskou atmosféru a možnost komunikovat 

s pěstiteli, či chtějí podporovat místní zemědělce 

 
 

 



Hlavní výhody prodeje na biotržnicích: 

- žádná odpovědnost farmáře za škody a úrazy zákazníků, jelikož nejsou na pozemku 

farmy, 

- producent není odpovědný za zajištění parkování, toalet a dalšího vybavení, 

- oslovení zákazníků je úkolem tržnice, zemědělec se nemusí starat o reklamu samostatně. 

 

K nevýhodám patří: 

- čas potřebný k dopravě a prodeji na tržnicích odebírá čas nutný k práci na farmě, 

- případná nutnost pronájmu stánku na celý rok, i když je potřeba jen několik měsíců, 

- otevírací hodiny tržnice se těžko ovlivňují a nemusí vždy vyhovovat jednotlivým 

producentům, 

- propagace je v režii tržnice, 

- nevhodně umístěné tržnice mohou být málo navštěvovány. 

 

Obchod ve dvoře 

Takový obchod má smysl, pokud bude zásoben širším sortimentem a veden po celý rok. 

Jako základní sortiment se nabízejí vajíčka a zelenina (tyto produkty kupují spotřebitelé 

pravidelně po celý rok). Doplňkem mohou být brambory, maso, ovoce, zpracované ovoce (např. 

marmelády, sušené ovoce). Také nepotravinářské zboží může být hojně zastoupeno (např. suché 

kytice a květiny k celoročním příležitostem, kožky, výrobky ze dřeva, hrábě, dřeváky, vařečky 

apod.). Šíře a kvalita sortimentu podpoří zájem spotřebitelů, ale současně nutí k pestřejší 

produkci či zpracování a balení či doplnění zboží od jiných producentů.  

 

Prodej ze dvora (sezónní prodej bez obchodu na farmě) 

V zahraničí tento způsob prodeje někdy slouží jako doplněk k jiným formám prodeje, 

například pro odbyt produktů, které jsou v nadbytku a neodpovídají přesně požadavkům 

odběratelů nebo pro prodej na tržnici. Z tohoto důvodu může zákazník někdy očekávat, že při 

prodeji ze dvora nakoupí ekologické produkty levněji. 

 
 

U nás se takto prodávají hlavně brambory, ovoce a zelenina na uskladnění.  

 



Trendy přímého prodeje biopotravin 

1. Potřeba změny 

Současní spotřebitelé hledají odlišení od standardního způsobu života od výběru dovolené, 

oblečení až po stravování. Hledání protikladu vyvstává zvláště ve volném čase (výběr 

regionálních specialit, příprava tradičních jídel, zdravé výživy). Biopotraviny splňují potřebu 

změny, do budoucnosti jejich rozšíření poroste na úkor běžných (průměrných) výrobků. 

 
2. Přání individuality 

Řada spotřebitelů je ochotna zaplatit vyšší cenu za výrobky, které nejsou na trhu běžné, kterými 

se odliší od ostatních. Zvláštností biopotravin může být kromě specifické a kontrolované 

produkce i specifičnost balení a prodeje.  

 
3. Odstranění anonymity 

Městský způsob života i další faktory jsou příčinou rostoucí anonymity a odosobnění řady 

činností včetně prodeje. Někteří spotřebitelé proto vyhledávají obchody, kde jsou oslovováni 

jménem, je jim připraveno zboží podle přání, doporučeno jeho využití, kde mohou být přítomni 

vlastní produkci či zpracování. Odstranění anonymity je i jedním z principů ekologického 

zemědělství. Za pomoci certifikátu je v obchodech včetně supermarketů vždy možné zjistit 

přesně původ zboží. Tento trend přebírá i konvenční produkce. 

 
4. Potřeba úspory času 

Zvláště u spotřebitelů v produktivním věku roste potřeba nakoupit v jednom místě co nejvíce 

výrobků denní (týdenní) spotřeby. Navíc chtějí mít výrobky neustále dostupné (prodloužená 

otevírací doba, nepřetržitý provoz prodejen včetně víkendů). Tento trend souvisí se zařazením 

biopotravin do sortimentu supermarketů. Při přímém prodeji je třeba zvážit možnosti 

zpracovatele i prodejce a efekt respektování tohoto trendu.  

 
 
 
 
 
 
5. Pohodlnost 



Spotřebitel si přeje potravinářské výrobky, jejichž úprava je rychlá a nenáročná z hlediska 

kuchařských dovedností. Příkladem takových bioproduktů může být omytá a nakrájená zelenina, 

čerstvě lisovaná ovocná šťáva, krájený sýr nebo salám. 

 
6. Velikost balení 

Nárůst individualismu vede k odbourání tradice rodinné večeře u jednoho stolu. Každý člen rodi-

ny má obvykle různý časový program i rozdílné nároky na stravování. Roste počet jednočlenných 

domácností. Stále více jsou žádány malé tzv. svačinové porce. Výrobce i prodejce proto musí 

předkládat různé velikosti balení. 

 
7. Konzumace mimo domov 

V České republice je tradičně velmi rozvinuté závodní stravování – konzumace hlavního teplého 

jídla v jídelně na pracovišti. Roste počet strávníků v restauracích a bufetech. Pro přímého 

prodejce je důležité navázat kontakt s velkými kuchyněmi, případně se sdružit s dalšími přímými 

výrobci a prodejci tak, aby byly požadavky odběratele (závodní, školní kuchyně, nemocnice, 

restaurace apod.) uspokojeny. I velcí odběratelé vyžadují produkty upravené (umyté, oloupané, 

nakrájené ....). 

 
8. Regionální nabídka 

Globalizace ve stravování (stejný Big Mac na celé planetě) vyvolává potřebu změny (viz trend 1). 

Současně s růstem volného času se více cestuje. Významný nárůst zaznamenává rekreace na 

venkově (agroturistika, ekoturistika, lehká turistika). Kombinace poskytování ubytovacích 

kapacit a stravování je v řadě zemí (Rakousko, Švýcarsko) hlavním zdrojem příjmů na venkově. 

Dodávka místních specialit restauracím v regionu či přímá příprava tradičních jídel je velmi 

efektivním způsobem přímé realizace bioprodukce. 

 
9. Vliv dětí 

Poklesem počtu dětí v rodině a změnou tradiční výchovy se zvýšila pozice dětí v rodině. Zvláště 

při nákupech často spolurozhodují o druhu kupovaného zboží nebo již od raného věku dostávají 

prostředky na nákup zboží, především potravin (svačiny). Přímý prodejce proto musí nabízet ta-

kové výrobky, které odpovídají dětským přáním (pestrá struktura, drobné kousky, menší balení, 

chuť, barevné a přitažlivé obaly). Při prodeji ze dvora lze přilákat zákazníky právě přes zájem 

dětí o domácí zvířata, rostliny, způsob získávání produkce, hry v přírodě apod. 



 
10. Rozdílné nákupní chování muže a ženy 

Přímý prodejce musí najít formy prodeje vyhovující oběma pohlavím (sortiment, reklama, způsob 

nabídky). Ženy nakupují déle, více zboží hodnotí, zaměřují se na trvanlivost, chuť, kvalitu a další 

užitné vlastnosti. Často nakupují s dětmi, proto jsou ochotny koupit i další zboží. Ženám více 

vyhovují ochutnávky výrobků, informace o vlastnostech a možnosti využití potravin (letáky, 

recepty, rady). 

 
11. „Mladí senioři“ 

Stárnutí populace přináší zvýšení podílu důchodců ve společnosti. Lepší zdravotní stav seniorů  

i jejich větší aktivita, především snaha „dohnat zameškané“ – cestovat, setkávat se s přáteli, 

zdravě se stravovat, odpočívat na venkově, v přírodě, přináší příležitost pro přímý odbyt 

bioprodukce. Nabízí se spojení s nabídkou letního bytu, turistického průvodce, poznávacích 

programů, rehabilitačních kůr apod. (viz trend 8). 

 
12. „Nákup a požitek“  

Při nákupu zemědělských výrobků formou přímého prodeje spotřebitel očekává kromě zboží  

i další zážitky. Možnost ochutnávky, rady, seznámení s produkčním procesem, možnost her pro 

děti (viz trendy 3 a 9). Mezi specifické formy odbytu vyhovující tomuto požadavku patří sa-

mosběr (zákazník se podílí na sklizni nebo si sám sklízí produkty) nebo spolupráce při pěstování 

zeleniny a ovoce až po „samovýrobu“ na pozemcích zemědělce. Často lze sdružit více zájemců a 

napomoci vytvoření skupiny lidí blízkého zájmu (využití volného času, výchova dětí). 

 
13. Rostoucí požadavky zákazníků 

Konkurence v oblasti prodeje potravin je obrovská. Biopotraviny jsou specifickým zbožím pro-

dávaným obvykle za vyšší cenu. Zákazník proto očekává kromě splnění standardních požadavků 

(hygiena prodeje, čistota, kvalita, úroveň zpracování, balení) i něco navíc. Zvláštností biopotravin 

je osvědčení o původu (certifikát), možnost seznámení s produkčním procesem, získání dalších 

informací o původu zboží, jeho vlastnostech a využití. Při splnění vyšších požadavků zákazníků 

lze využít i prvky obsažené v trendu 2, 8 a 12.  

 
14. Dodávky domů 



Redukce stálých obchodů na venkově činí potíže zvláště starším lidem. Ale i u lidí v produk-

tivním věku a na místě roste zájem o dodávku zboží (potraviny, hotová jídla) do domu. V USA se 

dodávky domů podílí 15 % na maloobchodě a tento způsob prodeje má rostoucí tendenci. Cena, 

forma rabatu a nabídka informací hraje zde méně významnou roli. Při dodávce zboží domů a 

pojízdném prodeji je důležitá přesnost, spolehlivost, možnost výběru, kvalita (zvláště čerstvost) 

produktů. Kromě telefonické objednávky poroste i nabídka potravin přes internet. Jinou formou 

je vytvoření relativně stálé sítě zákazníků pravidelně odebírajících naše produkty (zásilkové 

balíčky – maso, zelenina, ovoce, dovoz brambor, ovoce, zeleniny domů na uskladnění přes zimu, 

dodávky sezonního zboží apod.). 

 
2.2.2. Zprostředkovaný odbyt 

Velkoodběratelé 

V zahraničí se postupně zvyšuje význam velkoobchodů - a specializovaných zpracovatelů 

ve sféře odbytu bioprodukce. V České republice převládá prodej velkoodběratelům.Mezi největší 

firmy, které se zabývají výkupem bioproduktů a zpracováním (ve svých nebo smluvně 

zajištěných zařízeních) a dalším prodejem balených biopotravin patří: 

Country Life se sídlem v Hostivicích u Prahy byla založena v roce 1991. Je zaměřená 

převážně na suché balené zboží (obiloviny a výrobky z nich, luštěniny, oleje, suché plody, koření, 

šťávy, výrobky ze sóji). Firma má vlastní biologickou farmu o výměře 73 ha a vzdělávací 

středisko. Zabývá se zpracováním (mlýn), balením a skladováním (chladicí boxy, sklady) 

produktů a distribucí do velkoobchodní sítě a restaurací vlastními dopravními prostředky. Kromě 

vlastní resp. v ČR nakoupené bioprodukce importuje také zahraniční bioprodukty pro rozšíření 

sortimentu, a naopak asi 5 % výrobků exportuje. V budoucnu se chce zaměřit na pěstování, ale i 

nákup a distribuci biozeleniny v Praze.  

 
Pro-bio obchodní společnost byla založená ve Starém Městě pod Sněžníkem v roce 1992 

jako akciová společnost úzce spolupracující se Svazem Pro-bio Šumperk. Je zaměřena především 

na nákup suchých produktů (obiloviny, luskoviny, léčivé rostliny, koření, sojové výrobky, víno, 

šťávy, oleje, éterické oleje) a další výrobky. Má vlastní mlýn, loupárnu pohanky a špaldy, 

výrobní linku na těstoviny aj., balicí linky a sklady na obilí a hotové výrobky. Firma využívá 

smluvně i sklady dodavatelů (má zájem o regionální mezisklady). Firma využívá vlastní dopravu 

pro svoz bioproduktů téměř z celé ČR (až 300 km) a současně zásobuje 120 specializovaných 



prodejen v ČR, malá část produkce je distribuována i pro Country Life, Biodružstvo Praha 

(rozšíření sortimentu výrobků). Na vnitřním trhu v ČR se uplatňuje asi 30 % produkce, zbytek 

(převážně hrubé produkty) je exportován do Nizozemska, Belgie, Dánska, Německa a Švýcarska. 

 
Firma uzavírá s pěstiteli každoročně smlouvy na pěstování určitých plodin, dodává  

u vybraných speciálních plodin osivo (pohanku, špalda, proso, hrách kapucin aj.), podílí se i na 

výzkumu a zavádění alternativních plodin. 

 

Sluneční brána, obchodní firma se sídlem v Čejkovicích na Moravě, byla založena v roce 

1992 se zahraničním partnerem (Rakousko). Obchoduje s léčivkami a kořeninovými rostlinami, 

vyrábí čaje, přísady do pokrmů. Má vlastní produkční plochy, ale převážně nakupuje od 

smluvních partnerů. Léčivky a koření suší, skladuje a balí ve vlastním zařízení. Zboží z 80 –  

90 % vyváží do zahraničí (Rakousko, Německo), zbytek distribuuje vlastními prostředky  

v tuzemsku do speciálních obchodů. Předpokládá rozšíření zpracovatelských a balicích kapacit, 

zvýšení nákupu i odbytu. 

 
Německu, Švýcarsku a Rakousku, velmi častou a státem podporovanou formou 

usnadňující vztahy mezi producenty a spotřebiteli. Družstevní forma spolupráce umožňuje 

zemědělcům soustředit se na výrobu a problémy zpracování a odbytu nechají svému družstvu, 

které zajistí svoz, zpracování, balení, reklamu a odbyt bioproduktů. Státem podporovaný je  

v uvedených zemích i společný nákup investic (porážka, třídička, balička, speciální automobil 

pro přepravu produktů, chladicí boxy aj.). Už jen prostou kooperací (vytvoření meziskladu, 

svozného místa, půjčování speciálních strojů ....) lze podstatně zvýšit efektivnost výroby a 

možnosti odbytu. Předpokladem kooperace mezi biozemědělci je i větší hustota podniků v 

regionu, resp. menší vzdálenost mezi nimi, marketinkové poradenství svazu a vlastní aktivita 

zemědělců. 

 

 

 

 

 

Maloobchod 



Specializovaných prodejen zaměřených na racionální výživu prodávajících biopotraviny 

je v ČR téměř 300. Sortiment, zaměření i úroveň prodeje jsou velmi různé. Mnohé mají 

biopotraviny jen v omezeném množství pro doplnění nabídky, některé jsou téměř či zcela 

specializované na bioprodukty. Limitujícím faktorem je nízký sortiment bioprodukce. Malé 

specializované obchody jsou zásobovány převážně přímo velkoobchodem nebo si doplňují 

sortiment (především čerstvé ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, brambory apod.) od 

biozemědělců z okolí. Dalšímu rozšiřování odbytu bioprodukce brání úzký sortiment, nedořešená 

síť distribuce, chybějící mezisklady a zpracovatelské kapacity, malé marketinkové zkušenosti  

u všech článků řetězce, nedostatek informačního materiálu a osvěty a reklamy vůbec. 

 

Supermarkety 

Při narůstajícím objemu produkce z ekologického zemědělství v některých zemích 

(Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko) rostou i problémy s jejich odbytem. Stávající síť 

přímého i zprostředkovaného odbytu nedostačuje. Velká část konzumentů (nejen z měst) 

nakupuje v supermarketech, protože je to pro ně pohodlnější (větší výběr, úspora času) a levnější. 

V supermarketech se nakupuje obvykle větší množství potravinářského zboží do zásoby, proto je 

větší zájem o trvanlivé výrobky, nebo alespoň výrobky s delší lhůtou spotřebování. Roste i zájem 

o hotové výroby nebo polotovary s vysokým stupněm zpracování a přípravy. 

 

Supermarkety mají zájem o rozšíření sortimentu a navíc jim prodej bioproduktů zvyšuje 

ekologickou image u spotřebitelů. Tím vznikají velké odbytové možnosti pro bioprodukty, ale 

současně vzniká i řada problémů vyplývajících z podstatných rozdílů mezi filozofií nadnárodních 

řetězců a ekologického zemědělství. Ačkoliv řetězce mají globální strategii obchodu a ekologické 

zemědělství preferuje regionální produkci a odbyt, jsou to supermarkety, které jsou ochotné 

akceptovat a nabízí převážně místní či národní bioprodukty. Další problémy vyplývají z povinné 

a náročné certifikace bioproduktů, specifického balení (biodegradabilní materiály), vyšších cen 

apod., ale daří se najít řešení formou speciálních oddělení, nabídkových akcí apod. Bioproducenti 

mohou využívat informačních kampaní a reklamy supermarketů i pro odbyt další produkce mimo 

ně. 

Napojení na supermarkety je však možné převážně jen pro velkoobchodníky  

s bioprodukty (trvalé dodávky velkých objemů) a nese s sebou i soustavný tlak na snížení cen a 



přizpůsobování se jejich požadavkům. Průkopníky mezi obchodními řetězci byl počátkem 

osmdesátých let Dansk Supermarket (FDB) a německý řetězec Tegut, později následovaly 

švýcarské řetězce Migros a COOP, rakouská Billa a Spar, německý Tengelmen, Rewe, obchody 

skupiny Metro aj. Prodej biopotravin v řetězcích konvenčních supermarketů dynamicky roste. 

Některé obchodní řetězce mají pro příští roky připraveny rozvojové programy zaměřené na 

biopotraviny. Jejich součástí je navázání kontaktů s regionálními producenty a zpracovateli 

bioprodukce, zpracování strategie prodeje, příprava dílčích marketinkových akcí, školení 

zaměstnanců aj. Některé obchodní řetězce začínají již bioprodukty využívat ke zlepšení své 

image. 

 
Obchodní řetězce s maximální orientací na bioprodukty nabízejí 400 – 1000 i více druhů 

výrobků. Řetězce, které nabízejí dosud biopotraviny pouze jako doplněk základního sortimentu, 

dávají na trh podstatně méně (50 – 200) druhů výrobků v kvalitě bio. 

 
V prodeji biopotravin více angažované řetězce mají v sortimentu větší zastoupení 

biozeleniny a méně masa a masných výrobků a ovoce. Většina řetězců prodává mražené 

biopotraviny, ale jen dva mají v sortimentu saláty. Supermarkety s větším zastoupením 

bioprodukce dbají více na její kvalitu, zvláště senzorickou, zatímco u supermarketů  

s doplňkovým prodejem bioprodukce je kvalita zvláště u ovoce, masa a zeleniny někdy horší. 

Obdobně je to i s prezentací výrobků. 

 
Většina (dvanáct ze čtrnácti řetězců) používá vlastní známku pro bioprodukty. 

Supermarkety ve Francii a Dánsku užívají státní logo. 

 

V České republice zavádí v současnosti do prodeje biopotraviny a ostatní bioprodukty 

maloobchodní řetězce Tesco, Hypernova, Globus, Billa, Albert, Kaufland, Julius Meinl, 

Interspar. V roce 2006 na českou bio scénu vstoupil drogistický řetězec dm-drogerie a ve všech 

svých 115 prodejnách velmi aktivně nabízí ucelený sortiment (zatím vesměs německých) 

biopotravin. Obchodní řetězec supermarketů Billa  nabízí českým spotřebitelům řadu rakouských 

mléčných výrobků pod vlastní značkou Ja! Natürlich, od jogurtů přes smetanu až po sýry, 

všechny od bio krav z "alpských luk". Billa má zájem o spolupráci s českými ekologickými 

farmáři a v tomto směru připravuje řadu novinek. Další rakouský řetězec Interspar  posílil vlastní 



značku Natur*pur, kterou převzal z Rakouska. Uvedení těchto výrobků doprovází letáková 

podpora a na bioprodukty budou dokonce upozorňovat osobní "poradci" u regálů s biovýrobky. 

Do několika let chce mít Interspar ve své značce na 200 bio výrobků, ideálně od českých 

dodavatelů. Také britský řetězec Tesco, který je v Británii lídrem na trhu s biopotravinami  

plánuje vlastní bio značku Tesco Organic ,zpoždění nastalo jen kvůli převzetí řetězce Carrefour. 

(Šarapatka et al. 2005). 

 

Výhody prodeje bioproduktů prostřednictvím supermarketů 

Z pohledu zákazníka: 

- pohodlný nákup 

- výhodné ceny 

- oslovuje nové zákazníky  

- není nutné měnit nákupní zvyklosti 

- důvěrné prostředí pro konvenční spotřebitele 

 

Z pohledu producenta: 

- velké objemy 

- oslovení nových spotřebitelů 

 

Nevýhody prodeje bioproduktů prostřednictvím supermarketů 

Z pohledu zákazníka: 

- anonymita nákupu 

- nerovnoměrná kvalita 

- malá starost o zboží 

- žádné nebo nesprávné poradenství 

- malý výběr 

 

 

 

Z pohledu producenta: 

- malá flexibilita 



- zájem jen o omezený sortiment 

- náklady na speciální balení 

- nejistota odběrů v okamžiku levnější nabídky 

- velký tlak na ceny 

- dlouhé lhůty splatnosti faktur 

- logistické náklady na závoz do centrálních skladů 

- horší komunikace s konečným spotřebitelem 

 

Výhody prodeje bioproduktů prostřednictvím bioprodejen 

Z pohledu zákazníka 

- široký výběr 

- biospeciality, inovativní výrobky 

- důvěra 

- čerstvé zboží od místních producentů 

- možná úzká vazba producent – spotřebitel 

- nabídka s dostatkem informací 

- vysoká kvalita zboží 

 

Z pohledu producenta: 

- odbytové místo pro malé producenty  

- zájem o široké spektrum produktů 

- vyšší cena 

- možnost komunikace a vzdělávání konečných spotřebitelů 

 

Nevýhody prodeje bioproduktů prostřednictvím bioprodejen 

Z pohledu zákazníka: 

- vhodnost jen pro typického biospotřebitele  

- nákup časově náročný, nepohodlný, příliš alternativní 

 

Z pohledu producenta: 

- oslovení menšího počtu nových zákazníků 



 

2.2.3. Podpora prodeje biopotravin 

Mezi hlavní podpůrná opatření patří propagační akce, reklama a veřejné informace. Mezi 

pravidelné propagační akce patří od roku 1992 veletrhy Ekolife konané pod záštitou Ministerstva 

zemědělství a Ministerstva životního prostředí dvakrát ročně v Praze. Na těchto veletrzích se 

obvykle jako zástupci ekologického zemědělství prezentují svazy a velkoobchodní organizace se 

svými produkty. Tradicí už se staly i biojarmarky v Praze na Barrandově, kde se mohou zúčastnit 

i jednotliví drobní producenti či obchodníci. Každoročně se koná řada ekotrhů a biojarmarků  

v regionech a také biodožínky, na kterých je nejlepšímu biozemědělci roku udělována putovní 

cena Bartákův hrnec. 

 
Tyto akce mají prodejní, kontraktační, ale především osvětový charakter. Do budoucna je 

žádoucí zvýšit účast obchodníků a prvovýrobců hlavně na regionálních akcích a rozšířit sortiment 

nabízeného zboží a informačního materiálu. Zvýšení počtu takových akcí, zavedení do dalších 

míst i jejich rozšíření z výročních až na měsíční či týdenní trhy přispěje ke zvýšení odbytu  

i propagace bioprodukce.  

 

Reklama 

V porovnání s reklamou na konvenční výrobky zvláště nadnárodních firem je rozsah 

propagace biopotravin velmi malý. Pravidelně je reklama na bioprodukty zveřejňována  

v Bionovinách, v Bioměsíčníku a Bulletinu ekologického zemědělství. Kromě populárních 

článků jsou zveřejňovány i adresy prodejen a biozemědělců, kteří prodávají své produkty přímo, 

kalendáře akcí, návody na pěstování a zpracování řady plodin (zvláště ne běžných), recepty na 

úpravu pokrmů, návody k úsporám energie. 

 
Reklamní materiály (letáky, prospekty, plakáty a brožurky) částečně financuje  

i ministerstvo zemědělství, svaz Pro-Bio a obchodní společnosti. V omezeném rozsahu  

(z cenových důvodů) se objevuje reklama na bioprodukty v ostatním tisku, rozhlase a televizi.  

Při přímém prodeji není možné spoléhat pouze na všeobecnou reklamu na bioprodukty, 

ale prodávající musí uplatňovat veškeré dostupné prostředky reklamy. Reklamu je nutné 

dlouhodobě pravidelně opakovat. Ověřený minimální počet opakování reklamy, tak aby byla 



dostatečně účinná, je alespoň dvacetkrát. Příznivě působí používat vlastního typizovaného 

označení výrobků v kombinaci s oficiálním logem bioprodukce a dbát na vysokou úroveň 

celkového designu.  

 

Jako velmi důležitá se ukazuje propagace biopotravin ve školách. Představení 

ekologického konceptu produkce biopotravin ve škole má dvojnásobný účinek: vzdělávání 

budoucích spotřebitelů a ovlivňování rodičů prostřednictvích jejich dětí.Slovní reklama je obecně 

považována za nejefektivnější a nejdůvěryhodnější způsob reklamy biopotravin. 

 

Práce s veřejností 

Kromě uvedených aktivit jsou veřejnosti k dispozici další informace prostřednictvím řady 

odborných a populárně naučných publikací (brožury, metodiky, knihy, přílohy, přílohy časopisů) 

finančně podporovaných z domácích zdrojů (MZe, nadace FOA aj.) nebo ze zahraničí (nadace 

Leben und Umwelt, Heinrich Boll aj.). Poradenskou, informační a osvětovou činnost rozvíjí  

i ICEA (Informační centrum pro ekologické zemědělství) v Praze, regionální poradenská 

střediska svazu Pro-Bio, a další instituce (Brontosaurus, Pampeliška, BIOCIT aj.). Z podpůrných 

akcí si zaslouží pozornost Dny otevřených dveří na biofarmách, setkání biozemědělců při 

školeních, exkurze a další společné akce, které také zvýší motivaci výrobců i spotřebitelů, zlepší 

jejich kontakt, informovanost a konečně i rozšíření produkce a spotřeby biopotravin. 

 

Prodej biopotravin v maloobchodě 

1. Příjem zboží: Důvěřuj, ale prověřuj  

Informace o původu a způsobu výroby biopotravin jsou důležité pro poradenství při 

prodeji. U biopotravin je vždy zajištěna možnost zpětného dohledání původu zboží. V žádné jiné 

oblasti potravinářství není původ surovin tak dobře dokumentován jako u biopotravin. 

Podmínkou je, aby všichni dodržovali pravidla, a to včetně maloobchodníka. Jestliže do prodejny 

přijde čerstvé zboží (nezabalené v obalu určeném pro konečného spotřebitele), provádí prodejce 

poslední kontrolní krok. Originální obaly (nebo fólie, jíž je zabalená zálohovaná bedýnka) 

čerstvého zboží, jako je ovoce, ze-lenina, volně ložené zrní, ořechy či semena, maso a vejce, musí 

vedle označení produktu a uvedení množství obsahovat následující informace:  

- země původu (uvedení výrobce není povinné),  



- kód ekologické kontrolní organizace. 

 

Maloobchodník by měl při chybějící nebo nedostatečné deklaraci volat své dodavatele  

k zodpovědnosti. Není-li uveden výrobce nebo sdružení výrobců, lze v případě pochybností zjistit 

původ prostřednictvím kódu ekologické kontrolní organizace. U zahraničního zboží, které bylo 

prověřeno zahraniční kontrolní organizací, je kód mnohdy jen obtížně identifikovatelný.  

V případech pochybností se maloobchodník musí informovat u svého dodavatele nebo 

příslušného úřadu.  

 
Především u ovoce a zeleniny se stává, že nezbytné údaje jsou neúplné nebo nedostatečné 

nebo nesouhlasí s údaji v dodacím listu. Při přímém nákupu čerstvého chleba a pečiva se často 

stává, že deklarace je nedostatečná nebo nejsou k dispozici platné certifikáty. Povinností 

obchodníka je zkontrolovat: 

- zda jsou uvedeny dostatečné údaje o původu,  

- zda údaje na zboží souhlasí s údaji v dodacím listu,  

- zda ekologický původ zboží je dostatečně dokumentován platnými certifikáty, kódem 

kontrolní organizace a bezvadnou deklarací.  

 

Jedinou věcí, kterou může a musí obchodník kontrolovat, jsou dodací dokumenty 

nakupovaného zboží a osvědčení jeho přímých dodavatelů.  

 

U zboží, které není odebíráno přes velkoobchod, by měl maloobchodník vždy dokázat 

předložit kopii platného certifikátu svých dodavatelů. Od maloobchodníka se nevyžaduje, aby 

osobně znal každého producenta. Prodejna se musí spoléhat na fungování kontroly producentů a 

zpracovatelů.  

 
Stejně tak by prezentace a deklarace zboží v prodejně měla vždy poskytovat jasnou 

informaci o tom, odkud zboží pochází. Povinné je jen udání země původu. Pokud se však 

vyskytnou problémy s kvalitou, je tento údaj nedostatečný. Adresy výrobců, pokud jsou známy, 

by měly být vždy snadno dostupné přinejmenším pro prodávající personál. To je nezbytné  

v neposlední řadě v takových případech, kdy nedostatečná kvalita vede ke stížnostem nebo vejde 



veřejně ve známost. Jestliže v regálu se zeleninou už není možné jasné rozlišení, odkud které 

jablko pochází, může taková situace vést v případě pochybností ke značným problémům.  

 

2. Mít znalosti: zbožíznalství  

Mnozí zákazníci nakupují pravidelně ve speciálních prodejnách biopotravin a zdravé 

výživy nejen proto, že zde najdou potraviny vysoké kvality, ale proto, že očekávají podrobné 

informování a poradenství od obsluhujícího personálu. Aby tito zákazníci mohli být dobře 

obslouženi, jsou velkou pomocí aktuální a kvalitní znalosti v oblasti zbožíznalství. Nejčastější 

otázky směřují na sortiment čerstvého zboží (ovoce, zelenina, sýry, vejce, maso).  

 

3. Prezentace - Nabízet čerstvost a správně skladovat  

Dobře utříděná nabídka čerstvého zboží je trumfem každé prodejny biopotravin. Aby byli 

zákazníci pokaždé znovu nadšení, musí být veškeré vystavené čerstvé zboží vždy čisté a 

vzhledně prezentováno. Je třeba vědět, které produkty mají zvláštní nároky na umístění, zkrátka 

by však neměly přijít ani dekorativní aspekty. Nepostradatelné pro všechny druhy zboží je dobré 

osvětlení. Přitom je třeba zabránit přímému osvícení sluncem, neboť sýr, saláty a mnoho dalších 

produktů ztrácí na slunci na kvalitě. Nejen teplo však podporuje rychlé zhoršování kvality;  

u některých druhů zeleniny a hub působí negativně i průvan.  

 

4. Proč jsou biopotraviny dražší než konvenční?  

K nejčastějším argumentům proti nákupu (více) biopotravin patří tvrzení, že jsou příliš 

drahé. Proti tomu maloobchod s biopotravinami nic nezmůže ani podhodnocováním cen. Správná 

kalkulace cen je navíc pro každý podnik důležitou součástí existenční jistoty. Jakou má tedy 

dávat maloobchod odpověď svým zákazníkům? Zde je na pomoc několik argumentů:  

Výroba biopotravin je nákladnější – jak v zemědělském podniku, tak při dalším zpracování 

(především u řemeslných produktů). Na výrobě biopotravin pracuje více lidí: v zemědělství, ve 

zpracování, v kontrolních organizacích i v obchodu.  

Ekologické produkční metody nejsou zaměřeny na velkovýrobu, ale na regionálně 

přizpůsobené druhy rostlin a zvířat. Opatření pro dosažení vysoké užitkovosti a výnosnosti se 

nepoužívají (princip „kvalita místo kvantity“).  

Náklady na práci a čas navíc strávený evidencí podnikání nezbytnou pro kontrolní organizaci  



Kvalitní služby ve speciálních prodejnách biopotravin a zdravé výživy: zákazníci jsou 

obsluhováni, dostávají poradenství, smí ochutnat některé zboží, mohou si objednat zboží, které 

není momentálně k dispozici.  

U bioproduktů se nepoužívají látky urychlující růst a zrání – kvalita potřebuje čas.  

Do cen konvenčních potravin nejsou započítány externí náklady (např. na vyčištění vod, 

odstraňování znečištění, apod.). Náklady na odstraňování ekologických škod, například při 

znečištění spodní vody, zaplatí spotřebitel na jiném místě.  

Cenová hladina velkých obchodních řetězců je cílenými marketingovými strategiemi udržována 

uměle na nízké úrovni.  

 

6. Realizujte nápady: akce na podporu prodeje  

Ústřední postavení při propagaci v obchodu s biopotravinami zaujímají ochutnávkové 

akce. Právě v oblasti biopotravin mají nedocenitelný význam. Mezi spotřebiteli je stále ještě 

hodně rozšířena představa, že „zrní“ a dobrá chuť jsou dva různé světy. Mnozí zákazníci vstupují 

do prodejny zdravé výživy jenom proto, aby kupovali vždy jeden a týž produkt, aniž by se 

zajímali o zbývající sortiment.  

 
Stále více spotřebitelů chce vědět, odkud určité potraviny pocházejí. Společné akce  

s regionálními dodavateli splňují požadavek mnoha spotřebitelů, kteří chtějí vědět, odkud je 

chléb, sýr nebo vejce, která kupují. Akce lze kromě toho využít jako reklamně účinné nástroje  

k získání nových zákazníků, k práci s veřejností, k oživení období s nižším obratem, k seznámení 

zákazníků s novými nebo zvláštními produkty, jako nástroj pro zvláštní příležitosti (jubilea, 

lokální události atd.).  

 
 
 
 
 
 
 
Zásady provádění akcí na podporu prodeje:  

- Nedílnou součástí každé propagační akce je formulovat cíle a vyhodnotit výsledky.  

- Plán akcí na celý rok zajistí kontinuitu (pro spotřebitele) a rutinu (pro zaměstnance).  



- Akce se příliš častým opakováním nemají rozplynout ve „všednosti“, mají být vždy něco 

zvláštního.  

- Akce je třeba vždy dobře připravit a zorganizovat.  

- Zaměstnanci musí být motivováni.  

- Nabídka by měla být jasná a přehledná (nebrat do akce příliš mnoho druhů zboží).  

 

Návrhy k akcím na podporu prodeje a získání zákazníků  

- ochutnávka vín či šťáv, 

- ochutnávka netradičních druhů ovoce či zeleniny, 

- ochutnávka pečiva, pomazánek, apod., 

- ochutnávka medu (zákazníci mají uhádnout druh medu), 

- „výměna oleje“ (ochutnávka různých stolních olejů; k olejům se podává neutrální chléb 

nebo krájená zelenina), 

- semináře a přednášky (např. z oblasti poradenství v otázkách zdraví a výživy, alergií, 

ekologického zemědělství, zvláštních forem výživy, kurzy vaření), 

- akce „recepty“: zákazníci přinesou své oblíbené recepty k určitému tématu a dostanou 

malý dárek (lze provést i jako soutěž s komisí, vítězné recepty připravit a servírovat 

zákazníkům), 

- akce k tématům „zdraví“ a „wellness“, prováděné s kooperačními partnery z okolí 

(příklad: léčitel dává tipy pro jarní kúru – prodejna biopotravin nabízí suroviny, účel: 

vzájemná reklama). 

 

 

 

 

 

 

 

Jak spolupracovat s maloobchodními prodejnami při prodeji bioproduktů 

Jak můžete připravit sebe a své produkty pro trh? 



Zhodnoťte své dovednosti. Jestliže produkujete nebo zpracováváte potraviny, jste již do 

určité míry odborníkem. Ale pro prodej do obchodu musíte mít také odborné znalosti jako účetní, 

analytik trhu, výtvarník, vyjednavač a obchodní zástupce. Všechno nemusíte dělat sami. Ale 

buďte si jisti, že vy a vaše rodina se to buď musíte naučit, nebo musíte najmout lidi, kteří to 

umějí. 

 

Vybírejte produkty pečlivě.   

Pokud chcete získat za svoje produkty dobrou cenu, produkujte takové, u kterých budete 

schopni dosáhnout rozeznatelných odlišností. Vzhledem k tomu, že propagační kampaně mohou 

být nákladné, je potřeba, aby nákupčí a spotřebitelé tyto odlišnosti viděli nebo vnímali. Podívejte 

se na podobné produkty, na jejich odlišnosti a vedlejší náklady. Prohlédněte si cenu a balení. Co 

chcete prodávat a komu? Je ve vašem okolí dobrá prodejna pro vaše produkty? 

 

Vytvořte marketingovou strategii a rozpočet. 

 Jakkoliv je váš produkt dobrý, sám se neprodá. Prodá ho jen marketingový plán. Uvažte, 

jak budete propagovat váš produkt a jakou stanovíte tržní cenu. Kdo je váš trh? Napište si 

nápady, jak byste se mohli na tento trh dostat. Získejte rady od ostatních producentů, nákupčích a 

poradců. Buďte připraveni investovat čas a peníze do marketingu svého produktu a ujistěte se, že 

váš zisk pokryje váš čas, dopravní náklady, propagační náklady apod. Máte všechny dobré 

důvody zařadit náklady na marketing do vašeho rozpočtu. Někteří nákupčí po vás mohou žádat 

dodávání produktů na ochutnávky zdarma. Možná bude potřeba vytisknout brožuru nebo leták na 

podporu prodeje. Zahrňte tyto aktivity do vašeho rozpočtu. aktivity do vašeho marketingového 

plánu a odložte si na ně peníze stranou.  

 

Zvažte investici do atraktivní etikety a obalu.  

U některých produktů je obal a značka nejlepší způsob, jak oslovit spotřebitele. Jaké je 

vaše poselství? Jakým způsobem sdělují podobná poselství ostatní? Navrhněte obaly a etikety, 

které přitáhnou pozitivní pozornost k vašim produktům a sdělí vaše poselství 

 

Zhodnoťte, co víte o maloobchodním trhu.  



Podívejte se, co se již na maloobchodním trhu nabízí a za jaké ceny. Porovnejte výběr 

prodejen, mezi kterými budete volit. Uvědomte si objemy a kvalitu, kterou budete muset plnit. 

Jste si jistí, že jste připraveni dodávat tento produkt a množství v ceně, kterou prodejna 

potřebuje? 

 

Zjistěte svou výrobní kapacitu.  

Můžete zaručit dostatečnou a vyrovnanou nabídku svých produktů? Co když nákupčí 

bude souhlasit s prodejem vašich produktů a prodej se opravdu rozjede? Můžete zvýšit nabídku? 

A to nejdůležitější, můžete dát nákupčímu jasnou představu o množství, které můžete nabídnout? 

Některé prodejny možná první sezónu s radostí „otestují“ vaši schopnost práce s nimi tím, že 

budou nakupovat relativně malá množství několika málo produktů. Jiné však nemusí být tak 

flexibilní, aby nakupovaly malá množství 

 

Zvažte vaše další možnosti.  

Maloobchodní prodej možná není pro začátek ten nejsnadnější způsob marketingu. Možná 

pro vás budou vhodnější jiné možnosti, které jste nezvážili – nebo o nich zatím neuvažovali. Je  

v blízkosti vaší farmy zelinářský trh či tržnice? Je odbyt pro vaše produkty mezi místními 

šéfkuchaři restaurací či hotelů? Existují možnosti obchodovat prostřednictvím odbytového 

družstva? Vyslechněte zkušenosti ostatních výrobců, kteří prodávají své produkty na každém  

z těchto trhů. Tyto a další tržní příležitosti mohou nabídnout producentům šanci získat zkušenosti 

v prodeji, zatímco budují svoji finanční stabilitu a obchodní značku. Přímý prodej spotřebitelům 

nabízí vašemu podniku větší kontrolu nad hotovostním tokem (cash flow) oproti  maloobchodu, 

kde možná budete muset čekat na zaplacení faktur. A v závislosti na okolnostech můžete  

v přímém prodeji získat lepší cenu než při prodeji do maloobchodních prodejen Sepište si vaše 

možné varianty na papír. Rozvrhněte si produkty a množství, které jste schopni produkovat, a 

čísla porovnejte. Analyzujte vaše produkční a dopravní náklady a čas potřebný na vyhovění 

potřebám prodejen s cenami, které můžete dostat. Také uvažte, jak se každá marketingová 

varianta hodí k vašemu životnímu stylu a životním hodnotám. 

 

 

Co potřebujete vědět o trhu? 



Vyhodnoťte vaši konkurenci.  

Věnujte čas čtení obchodních periodik, účastněte se konferencí a studujte internet, abyste 

se dozvěděli více o vašich konkurentech. Zatímco vám může být jasné, že váš produkt nabízí 

větší výhody než konkurenční, nepředpokládejte, že nákupčí nebo spotřebitel bude vidět váš 

produkt stejně jako vy. Věrnost značce je mezi spotřebiteli silná. Jestliže jsou spokojeni s jedním 

produktem, potom jak nákupčí, tak spotřebitel potřebují dobré důvody ke změně názoru. Čím se 

vyznačuje váš produkt? V čem je lepší, odlišný? V mnoha případech je ochutnávka produktu to, 

co přivede lidi k rozhodnutí kupovat novou značku. Zařídili jste si předvádění (nabízení vzorků 

zákazníkům, ochutnávky), v prodejnách, do kterých dodáváte, takže se můžete setkat se 

spotřebiteli, vyprávět jim svůj příběh a dát jim ochutnat svůj produkt? Pokud nevidíte žádnou 

konkurenci pro produkt, se kterým chcete obchodovat, může to být dobrá zpráva. Ale tento 

scénář znamená také výzvu. Lidé možná budou chtít vědět, PROČ by měli chtít nebo potřebovat 

zboží, které nikdy předtím nekupovali. Jak jim předáte tuto informaci zajímavým způsobem? 

 

Nepodceňujte potenciální sílu vašich konkurentů, i když třeba dnes neexistují. Jestli váš 

produkt bude úspěšný, časem někdo vytvoří konkurenční. Jakmile k tomu dojde, musíte svůj 

produkt dále odlišit. A váš konkurent možná půjde s cenou níž než vy. Máte vymyšlen jiný 

produkt? Možná budete muset připravit novou verzi vašeho produktu nebo vytvořit něco nového, 

abyste udrželi odbyt. 

 

Nastavte cenu svých produktů podle produkce, konkurence a hodnoty.  

Předběžně stanovte vaše výrobní náklady a ceny konkurenčních produktů. Pokud jste se 

nedokázali přiblížit cenám konkurence, vraťte se zpět k „rýsovacímu prknu“. Veďte si záznamy, 

abyste znali náklady na produkci vašeho zboží. Plánujte dobře, abyste si byli jistí, že vyděláte. 

Věnujte každoročně spoustu času přezkoumání, co prodávají druzí, jak a za jaké ceny. Proveďte 

úpravy vaší vlastní činnosti, abyste zlepšili pozici vašeho podniku. 

 

 

 

 



Cena je důležitá, ale HODNOTA je důležitější. I když je hodnota subjektivní vjem, jsou věci, 

které mohou zvýšit hodnotu vašich produktů: 

- Je váš produkt osvědčen jako produkt ekologického zemědělství? 

- Je zpracován přímo na farmě tradiční řemeslnou technikou? 

- Má další výrobní charakteristiky nebo nutriční přednosti, které můžete doložit? 

- Můžete vyprávět příběh (například na obalu nebo v letáčku) o vašem produktu nebo podniku, 

který je v něčem jedinečný? Všechny tyto charakteristiky mohou zvýšit hodnotu vnímání 

vašeho produktu. Když bude tato hodnota vyšší, můžete za váš produkt očekávat lepší cenu, 

POKUD prodáváte váš produkt na maloobchodním trhu, který hodnotu odměňuje. Jestli jste 

si vybrali diskontní supermarket, pak musíte udržet nejnižší možné ceny 

 

Umístěte váš produkt do správné prodejny 

Jak je uvedeno výše, jisté charakteristiky mohou zvýšit hodnotu vašeho produktu a přinést 

vám lepší cenu. Prostudujte důkladně tržní mezery popsané níže, abyste se ujistili, že prodejny, 

které jsou vaším cílem, se zajímají o takové charakteristiky, jaké má váš produkt. Je váš produkt 

vhodnější pro luxusnější nebo pro levnější prodejny? Můžete vyprodukovat dostatečné množství, 

abyste mohli nabízet supermarketům, nebo byste měli uvažovat o menších, specializovaných 

obchodech? Mnoho diskontních supermarketů nemá zájem o bio produkci. Luxusní prodejny 

nebo specializované bioprodejny možná nebude tolik zajímat nízká cena, jako spíše kvalita. 

Některé prodejny se možná nebudou zajímat o váš produkt, pokud nebude balen podle jejich 

specifikací. Například některé prodejny neakceptují produkty dodávané v použitých krabicích, 

nebo mohou požadovat speciální malá balení. Jiné mohou požadovat EAN kódování 

 

Vytvářejte dlouhodobé marketingové vztahy.  

Uzavření obchodu s nákupčím maloobchodu je první krok, nikoli však poslední. 

Maloobchodní marketing nekončí, když prodejna umístí váš produkt na regál nebo zaplatí za 

první dodávku. Vaše úsilí o zavedení produktu v maloobchodě může vyznít naprázdno, pokud 

nepo- skytnete prodejně dobré služby. Co to obnáší? Každá prodejna je jiná, takže se musíte 

zeptat vašeho nákupčího, jak můžete uspokojit její potřeby.  

 

 



Co nákupčí potřebují? 

- Stálou kvalitu produktů.  

- Produkty splňující požadavky na balení a značení. 

- Načasovanou dodávku.  

- Odpovídající a profesionální služby.  

- Jednání při poklesu prodeje. 

 

Jaké další služby může nákupčí očekávat? 

Někteří nákupčí od vás mohou očekávat další služby a je otázka jednání, zda budete 

ochotni je plnit. Je to také věc, kterou je třeba prodiskutovat předem, abyste se vyvarovali 

překvapení. Některé z těchto dodatečných služeb se pravděpodobně vyskytnou, pokud 

obchodujete s distributorem 

- Prostředky na reklamu.  

- Produkty zdarma na předvádění.  

- Informace o produkci a zpracování.  

- Snižování cen.  

- Zasvěcená osoba na předváděcí akce.  

 

Proč prodejny nechtějí místní výrobky? 

Ačkoliv produkty pěstované místně mají mnoho výhod oproti těm dováženým z daleka, 

nakupování od místních producentů může prodejnám způsobovat problémy. Většina prodejen má 

přinejmenším několik hororových historek o tom, jak je místní producenti zklamali. Níže jsou 

některé důvody, proč prodejny nechtějí nakupovat přímo od výrobců. 

- Nevyrovnaný sortiment.  

- Stojí více času a peněz.  

- Nedostatečný objem.  

- Riziko práce s nováčkem. 

- Méně spolehlivá nabídka a dodávka.  

- Omezení na centrální dodavatele.  

- Nemají na vás čas. 

 



10 důvodů, proč kupovat BIO potraviny:  

1. Jsou zdravé. Biopotraviny obsahují v průměru větší množství Vitamínu C a nezbytných 

minerálů, jako vápníku, hořčíku, železa a chrómu, stejně tak antioxydantů, tak důležitých 

v boji proti rakovině.  

2. Neobsahují přídatné látky a „éčka“. Biopotraviny neobsahují přídatné látky, které 

mohou způsobovat zdravotní problémy, jako srdeční onemocnění, osteoporosu, migrény a 

hyperaktivitu. Mezi zakázaná aditiva patří i ztužený tuk, aspartam (umělé sladidlo) a 

glutaman sodný. 

3. Neobsahují pesticidy. Dnes je v České republice povoleno používat více než 300 

chemických pesticidů a jejich zbytky jsou nacházeny v konvenčních potravinách, nejvíce 

v ovoci, zelenině, ale i v dětské výživě.  

4. Neobsahují GMO. V systému ekologického zemědělství nejsou genově upravené 

rostliny a suroviny povoleny.  

5. Neobsahují zbytky antibiotik. Poslední dobou se hodně diskutuje o užívání velkého 

množství antibiotik hospodářskými zvířaty a případnými vlivy na zdraví lidí. Ekologičtí 

zemědělci mají rutinní používání léků a antibiotik zakázáno.  

6. Neskrývají žádné vedlejší náklady. Srovnejte to například se stovkami milionů korun, 

které musíme z našich daní a poplatků za vodu platit na odstraňování chemikálií z pitné 

vody v důsledku intenzivního používání pesticidů a umělých hnojiv.  

7. Ekozemědělci a biovýrobci udržují vysoké standardy. Biopotraviny pocházejí 

z důvěryhodných zdrojů. Všichni ekologičtí farmáři a výrobci biopotravin jsou minimálně 

jedenkrát ročně kontrolováni. Standardy ekologického zemědělství jsou ukotveny 

v Evropské legislativě.  

8. Pečují o zvířata. Zdraví, pohoda a přirozené podmínky k životu zvířat mají své pevné 

místo v systému ekologického hospodaření.  

9. Prospívají přírodě a volně žijícím zvířatům. Mnoho studií dokazuje, že ekologické 

zemědělství má pozitivní vliv na rozmanitost fauny a flóry, je ohleduplnější k divokým 

zvířatům, méně znečišťuje, produkuje méně oxidu uhličitého-způsobujícímu globální 

oteplování-a méně nebezpečných odpadů.   

10. Výborně chutnají. Mnoho lidí tvrdí, že biopotraviny prostě chutnají lépe. Řada 

významných šéfkuchařů vaří jen z biopotravin (například v hotelu Ritz v Londýně). 



Biopotraviny překypují chutěmi. Proč? Důvod může být v tom, že ekofarmáři se snaží  

o to, aby zvířata zakoušela co nejméně stresu a krmí je pokud možno co nejpřirozenější 

stravou. Bio ovoce i zelenina rostou pomaleji (jelikož umělá hnojiva jsou zakázána) a 

mají nižší obsah vody než konvenční. 
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