
               
Tisková zpráva 

 
 

 Bavorské potraviny vysoké kvality na české pulty 

 

Praha 16. dubna 2018 – Sedm bavorských výrobců potravin přijelo 10. a 11. 

dubna do Prahy, aby se setkali s českými obchodními partnery, seznámili 

se s místním trhem a dozvěděli se více o konzumních zvyklostech Čechů. 

Během asi třiceti kooperačních rozhovorů, zprostředkovaných Česko-

německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK), prezentovali 

potenciálním obchodním partnerům své produkty vysoké kvality, které 

chtějí nabízet na českém trhu.  

„Zájem Čechů o biovýrobky, delikatesy, speciality a zdravé produkty neustále 

roste. Nabídka bavorských firem je v této oblasti rozmanitá a pro české 

konzumenty velmi atraktivní,“ vysvětluje Bernard Bauer, výkonný člen 

představenstva ČNOPK, podle nějž bavorský trh ten český velmi dobře doplňuje. 

Dovoz kvalitních potravin do České republiky stále roste. Podle Českého 

statistického úřadu se loni dovezly potraviny a nápoje v hodnotě téměř 234 

miliard korun. Z toho připadlo asi 50 miliard korun, tedy více než jedna pětina, 

na Německo, které se tak opět stalo pro ČR největším dovozcem potravin. 

Česko je pro bavorské výrobce potravin důležitým odbytovým trhem. V roce 

2016 vyvezlo Bavorsko do ČR potraviny v hodnotě 6,3 miliardy korun, jak ukazují 

údaje Bavorského zemského úřadu pro zemědělství (Bayerische Landesanstalt 

für Landwirtschaft). Vynikající obchodní příležitosti se nabízí hlavně pro 

bavorské dodavatele sýrů, mléčných výrobků, masných výrobků a uzenin či 

sladkostí a pečiva.  

Škála výrobků bavorských podnikatelů, kteří dorazili do Prahy, byla pestrá. 

Sahala od sýrů a masných výrobků přes perníky až po ovocná vína. Důvody, 

proč tyto firmy vstoupit chtějí na český trh, byly většinou podobné: vynikající stav 

české ekonomiky a regionální blízkost.  

Akce se uskutečnila za podpory Bavorského státního ministerstva pro výživu, 

zemědělství a lesnictví. 

 

O ČNOPK: Česko-německá obchodní a průmyslová komora letos slaví 25 let své 

existence. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních 

hospodářských komor. Se svými cca 680 členskými firmami je největší bilaterální obchodní 

komorou v ČR. Jejím posláním je podporovat česko-německý byznys a ekonomickou spolupráci 

obou zemí. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou 

spolupráci se věnuje intenzivně. V roce 2015 komora v ČR rozpoutala diskuzi k tématu průmysl 

4.0 a od roku 2016 organizuje soutěž Connect Visions to Solutions, jejímž cílem je propojit 

etablované firmy z průmyslu se startupy. Tyto aktivity komora v roce 2017 prohloubila 

TopTématem Inteligentní infrastruktura.  
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