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Trh pekařských 
výrobků v ČR

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 
předseda Podnikatelského svazu

 pekařů a cukrářů v České republice

Charakteristika oboru

Pekárenský obor v České republice je specifi cký řadou 
věcí. Podílí se na něm nezvykle velké množství subjek-

tů, nemá jasného leadera, je velmi konkurenční a zatím do 
něj nevstoupil zahraniční kapitál. To, že je dosud plně v čes-
kých rukou, je dáno jednak jeho rozdrobeností, ale hlavně 
velmi nízkou rentabilitou. V posledních letech se s rozvo-
jem nových technologií a požadavkem zákazníků na čers-
tvost výrobků rychle prosazuje zmrazování polotovarů a je-
jich dopékání těsně před prodejem. Ve výrobní sféře je přes 
700 pekáren, z toho okolo 60 průmyslových velkopekáren 
a zbytek středních či řemeslných výrobců. Obrat oboru osci-
luje v uplynulých letech okolo 25 mld. Kč a je v něm zaměst-
náno přes 20 tisíc pracovníků. 

Dle údajů ČSÚ se v roce 2011 vyrobilo v České republice 
291 860 tun chleba. Denně se tak vyrobí okolo 800 tun chleba, 
což je více než 1 milion čerstvých výrobků. Roční spotřeba 
chleba po několikaletém poklesu zaznamenala mírný nárůst, 
z 40,9 kg v roce 2010 na 42,0 kg na osobu v roce 2011. Jedním 
z důvodů zvýšení spotřeby chleba je zřejmě přesun preference 

od pečiva ze zmrazených polotovarů, které je výrazně dražší 
než srovnatelné množství chleba. Průměrně utratil český 
občan v loňském roce za chléb necelých 1 000 Kč. Běžného 
pečiva se v roce 2011 vyrobilo 281 720 tun (pokles o 14 %) 
a jemného pečiva 38 777 tun (pokles 6 %).

Loňská špatná sklizeň obilí a vysoké ceny mouky tvrdě 
dopadají začátkem roku 2013 na ekonomiku pekáren. Cena 
mouky se zvýšila v průměru o 25 %, rostly i ceny dalších 
důležitých surovin. Citelně postihuje pekaře také růst cen 
energií a pohonných hmot. Pekařům postupně ubývá hmot-
nostní výroba a jejich odbytové ceny stagnují či mírně klesají. 
Pekárny již prakticky neinvestují, což snižuje jejich konku-
renceschopnost, a jsou nuceny šetřit na svých zaměstnan-
cích. Průměrná mzda pracovníků pekáren se pohybuje okolo 
15 tis. Kč, což je 60 % republikového průměru, a podíl stále 
klesá. Pokud by stávající neutěšená situace přetrvávala, řada 
pekáren by byla nucena ukončit své podnikání a trh by byl 
ochuzen o jejich výrobky. 

Rozdělení trhu

Těžko by se našel „tvrdší“ a více konkurenční trh, než 
je ten s pekařskými výrobky v České republice. Nadnárodní 
obchodní řetězce v nelítostném souboji o každého zákazníka 
využívají převisu nabídky nad poptávkou a díky dominant-
nímu postavení tlačí výrobce k ústupkům. Ti se, aby vyjed-
nali výhodnější podmínky dodávek, seskupují do obchodních
aliancí, zároveň i z toho důvodu, aby byli schopni zajistit celo-
plošné zásobování marketů obchodních řetězců. 

V současné době se již přes 2/3 pekařské produkce 
prodává prostřednictvím super- a hypermarketů nadnárod-
ních obchodních řetězců. Okolo 10−15 % se realizuje přes 
vlastní prodejny (pekařské speciálky) výrobců a již jen zhruba 
15−20 % pekařských výrobků nakupují spotřebitelé na 
tzv. nezávislém trhu (samoobsluhy, vietnamské prodejny, 
večerky, stánky občerstvení…). Nabídka pekařského sorti-
mentu je velmi bohatá, co se týče množství druhů, surovino-
vého složení, originálních tvarů a hmotností, regionálních 
specialit a v poslední době i biosortimentu. Prodej je zajištěn 
(města) prakticky 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. 

Obnovené řemeslné pekárny doplnily a oživily nabídku 
průmyslových pekáren, prostřednictvím nových technologií, 
surovin a přísad reagovali pekaři na rychle se měnící tržní 
prostředí a spotřebitelské preference. Co se týče sortimentní 



46
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
1

/
2

0
1

3
i n f o r m a c e

nabídky a zákaznického servisu, je tuzemský pekařský trh 
jeden z nejvyspělejších v Evropě.

Jasný leader pekařského trhu se zatím nevyprofi loval. 
Hlavními hráči jsou společnosti United Bakeries a Penam 
(skupina Agrofert), které drží dohromady cca 1/3 trhu. Velmi 
rychle posilují svůj podíl na trhu vlastní pekárny obchod-
ních řetězců (rozpečené zmrazené polotovary nebo vlastní 
výroba), a to na úkor zejména středně velkých bývalých 
„okresních“ pekáren. V závěru loňského roku se neuskuteč-
nila dlouho očekávaná fúze dvou největších hráčů na trhu, 
společností United Bakeries a Penam. Jedním z důvodů bylo, 
že některé řetězce začaly z obavy před jejich dominancí upřed-
nostňovat regionální výrobce.

Vývoj pekařského trhu v posledních 5 letech

Pekařský trh v České republice se velmi rychle vyvíjí. 
Změny jsou patrné zejména v posledních 5 letech, které 
by se daly ohraničit obdobím ekonomické recese. V tomto 
období dochází k přesunu části výroby pekařských pro-
duktů do obchodních jednotek – marketů. Současně se velmi 
rychle rozvíjí trend dopékání pečiva ze zmrazených poloto-
varů. Motivem ze strany obchodu je nabídnout zákazníkovi 
co nejčerstvější zboží, větší fl exibilita při výkyvech poptávky 
a samozřejmě dosažení vyšší marže než u klasického pečiva 
od pekařů. Většina spotřebitelů se v tomto období více orien-
tuje při nákupním rozhodování na základní výrobky v nižší 
cenové hladině. Zároveň se profi luje stále rostoucí skupina 
spotřebitelů, kteří preferují kvalitní, čerstvé výrobky a jsou za 
ně ochotni připlatit. Obchod na tento trend reaguje v poslední 
době poskytnutím většího prostoru regionálním výrobcům 
a vyhledávaným pekařským „značkám“.

Ceny odbytové a spotřebitelské

V České republice jsou jedny z nejnižších cen pekařské 
produkce v Evropě. Pokud spotřebitelé poukazují na vysoké 
ceny pečiva, jedná se většinou o výrobky dopékané v obcho-
dech ze zmrazených polotovarů. Ceny pekařských výrobků 
v obchodech výrazně ovlivňují marže obchodu, které jsou 
u čerstvých výrobků okolo 30 % a u pečiva ze zmrazených 
polotovarů pak minimálně 100 % a výše.

Odbytové ceny pekařských výrobců jsou výrazně 
ovlivněny skutečností, že dochází v posledním období ke 
značnému převisu poptávky nad nabídkou. Díky šetření 
domácností v době krize se již chlebem a pečivem neplýtvá, 

zčásti nahradily klasické čerstvé výrobky dopékané produkty 
ze zmrazených polotovarů. Pekařům se tak za uplynulých 
5 let snížila produkce téměř o pětinu. Této situace využívají 
zejména obchodní řetězce při cenových vyjednáváních. Přes 
rostoucí náklady výrobců se jejich odbytové ceny díky sil-
nému tlaku obchodních řetězců za posledních 5 let prakticky 
nezměnily. Cena klasického čerstvého pečiva v Česku naopak 
klesá. Dle údajů ČSÚ byla v prosinci 2007 spotřebitelská cena 
pšeničného pečiva 54,61 Kč za 1 kg, za prosinec 2012 uvádí 
cenu 44,11 Kč/kg. U chleba je dle ČSÚ spotřebitelská cena 
v prosinci 2012 (23,19 Kč/kg) prakticky stejná jako v roce 
2007 (23,20 Kč/kg). Nízké odbytové ceny jsou samozřejmě 
úzce spojeny s výslednou jakostí, zejména masové produkce. 

Rozdíly oproti zahraničí

Při výjezdu do zahraničí si může každý spotřebitel 
porovnat, jaká je tam nabídka na trhu s pekařskými výrobky 
oproti tuzemsku. Pokud pomineme tamní speciality, je 
zřejmé, že český pekařský trh nabízí řadu výhod: širokou 
nabídku chlebového sortimentu, běžného a jemného pečiva, 
stále populárnější regionální speciality atd. Samozřejmostí 
jsou čerstvé, nebalené pekařské výrobky v marketech 7 dnů 
v týdnu (v zahraničí balené, většinou chemicky konzervo-
vané). Dalším pozitivem pro spotřebitele je výrazně nižší 
cena než u srovnatelných zahraničních výrobků. Pro zjedno-
dušení je možné provést porovnání u 1 kg chleba s 1 l benzinu. 
Zatímco u nás stojí 1 kg chleba cca 60 % ceny 1 l benzinu, 
v zahraničí (Německo, Rakousko) oceňují chléb daleko lépe 
– 1 kg chleba stojí v pekařské speciálce minimálně 2 €, a je tak 
výrazně dražší než 1 l benzinu. Již dávno v Čechách neplatí 
pravidlo, že cena bochníku chleba zhruba odpovídá ceně litru 
benzinu. Cenové relace u základních pekařských výrobků 
jsou u nás bohužel deformované.

Trendy na trhu

Český spotřebitel je při výběru pekařských výrobků 
poměrně konzervativní. Rád vyzkouší novinky v sortimentu 
(např. tržní hit bagety v 90. letech), vrací se však zpět k osvěd-
čeným pekařským výrobkům, jejichž typickým reprezen-
tantem je např. obyčejný rohlík či tradiční kvasový chléb.

Hlavní trend pekařského trhu v loňském roce nebyl 
bohužel v oblasti inovací a nového sortimentu, ale byly to 
jednoznačně úspory. Spotřebitelé se orientovali na lev-
nější výrobky a lépe s nimi v domácnostech hospodařili. 
Dále zesiloval „fenomén“ čerstvosti výrobků, kde zejména 
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v hypermarketech obchodníci doplňovali běžný sortiment 
z pekáren o rozpékané zmrazené polotovary či nabízeli zboží 
z vlastních pekáren. K 1. srpnu 2012 vstoupila v platnost 
vyhláška č. 182/2012 Sb., která dává za povinnost obchodu 
označit, zda se jedná o pečivo čerstvé, či ze zmrazeného polo-
tovaru. Tato legislativní norma významně přispěla k infor-
mování spotřebitelů o charakteru pekařských a cukrářských 
výrobků. 

Z výsledků ankety agentury MNS vyplývá, že čeští spo-
třebitelé upřednostňují u chleba a pečiva následující prefe-
rence: 53 % čerstvost, 28 % chuť, 9 % vzhled a propečení, 4 % 
trvanlivost, 3 % složení výrobku, 3 % nutriční hodnotu.

Chléb a pečivo 
– preference českých domácností

Agentura GfK, která působí ve více než 100 zemích 
a pomáhá fi rmám na celém světě pochopit dynamiku jejich 
trhu a také to, jak se jejich zákazníci chovají a jak se rozho-
dují, provedla v loňském roce pro pekařský svaz poměrně 
rozsáhlé šetření. Nákupní chování spotřebitelů a domác-
ností u pekařských výrobků bylo posuzováno řadou různých 
pohledů, včetně porovnání se situací na Slovensku, a závě-
rečné výstupy byly formulovány následovně:

�  Podíl potravin a nealkoholických nápojů na výdajích čes-
kých domácností mírně klesá, tvoří zhruba pětinu všech 
výdajů domácností.

�  Pekařské výrobky jsou s 19 % třetí největší kategorií čer-
stvých potravin v nákupním košíku českých domácností.

�  Podíl výdajů za chléb tvoří 27 % z celkového nákupu pekař-
ských výrobků.

�  Nejvíce se chléb a pečivo nakupuje v malých a specializo-
vaných obchodech – celkem 38 %. Spotřebitelé nakupují 
v hypermarketech 25 %, supermarketech 18 % a diskon-
tech 16 % pekařských výrobků.

�  Běžné pečivo (rohlíky, housky) je z důvodu kratší trvanli-
vosti nakupováno častěji než chléb, ale důležitost chleba 
v jídelníčku českých domácností je výrazně vyšší.

�  Dvě třetiny populace (častěji však hospodyňky) si všímají 
informace o dopékání pečiva ze zmrazených polotovarů 
v marketech. Tato informace je motivující pro nákup u 30 %
populace.

�  85 % spotřebitelů preferuje při nákupu čerstvý, nebalený 
chléb a pečivo.

�  42 % českých domácností peče alespoň jednou týdně 
domácí pečivo (štrúdl, koláče, buchty). Třetina z nich se 
alespoň jednou za měsíc pokusí upéci doma i chléb.

 
Očekávaná situace v roce 2013

Výhled na letošní rok nevypadá pro pekárenský obor 
příliš příznivě. Obchodní řetězce, přes něž se prodávají téměř 
dvě třetiny pekařské produkce, budou zřejmě dál tvrdě tlačit 
výrobce do co nejnižších odbytových cen a zároveň zvyšovat 
podíl pečiva dopékaného ze zmrazených polotovarů, kde 
mají daleko vyšší marže. Pokud bude situace pro výrobce již 
neúnosná, budou se snažit vyjednat s obchodem lepší cenové 
podmínky a dát je do souladu s rostoucími náklady. Změny 
lze však možno očekávat až v druhé polovině roku, a to v sou-
vislosti s výší letošní sklizně obilí. 

 Očekávané trendy a události pekařského trhu v letošním roce:
�  Spotřebitelé budou nadále většinově preferovat základní 

druhy levnějších výrobků, menší hmotnosti, balené a krá-
jené výrobky, které usnadní jejich přípravu a uskladnění. 

�  Nastane větší příklon obchodu a spotřebitelů k regio-
nálním specialitám od lokálních výrobců.

�  Zvýší se „hlad“ náročnějších zákazníků po kvalitních pro-
duktech, řemeslných výrobcích s poctivou recepturou 
a jejich vyhledávání v pekařských speciálkách.

�  Se zvýšenou poptávkou mohou počítat výrobci tradičního 
kvasového chleba, jehož renesance je jen otázkou času. 

�  Poroste zájem spotřebitelů (městské aglomerace) o pro-
dukty s příznivými zdravotními aspekty, jako je vícezrnné 
a celozrnné pečivo, tmavý chléb a pečivo, výrobky s vyšším 
podílem žitné mouky či vlákniny. 

�  Více se vyprofi luje skupina tzv. „funkčních výrobků“ (pozi-
tivní účinky surovin) zacílená na konkrétní skupiny zákaz-
níků (děti, sportovci, diabetici).

�  Tempo zvyšování podílu pečiva dopékaného ze zmraze-
ných polotovarů se zpomalí, vedle pečiva se na pultech 
začnou více objevovat i dopékané chleby, a to ve vyšší 
cenové hladině.

�  Poptávka po výrobcích typu BIO bude nadále s omezenou 
koupěschopností stagnovat.

�  V oblasti legislativy bude probíhat schvalování novely 
zákona o potravinách (včetně diskuze o značení země 
původu zboží) a novely zákona o významné tržní síle. Pro-
běhne informační kampaň k diskutované směrnici EP 
a Rady: „O poskytování informací o potravinách spotřebi-
telům“ v případě balených výrobků.

�  V druhé polovině roku lze očekávat změny pekařských cen 
v souvislosti s rostoucími náklady výrobců i obchodu.

 
�


