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S příchodem ekonomické krize v roce
2009 začali být evropští spotřebitelé stále
citlivější na cenu a častěji vyhledávají
akční zboží. Podle agentury INCOMA GfK
je pro 68 % Čechů hlavním kritériem při
nákupu právě fakt, že je zboží ve slevě.
Banány se mezi ním objevují velmi často,
podle provozovatelů portálu kupi.cz se
akce objevuje v průměru v 11 případech
za měsíc a banány bývají slevněné o 36
% běžné ceny.

tedy mohli dovolit pouze 2x více
než o dvacet let dříve.
Prodejní cena banánů zůstává od roku
2001 na víceméně podobné hladině ve
většině zemí EU. V případě hlavních
exportních zemí ale cena v okamžiku
dovozu do evropského přístavu klesla za
stejné období o 20 % a velkoobchodní
ceny klesly o 25 %. To znamená, že se
řetězcům stále daří zvyšovat svůj podíl
na zisku.

Výsledkem je, že v EU stojí banány v
průměru o 25 % méně, než jablka nejvíce spotřebovávané lokální, evropské
ovoce. Banány se přitom dováží přes půl
světa.
V České republice stál v roce 2015
kilogram jablek průměrně 30,30 Kč a
kilogram banánů 27,16 Kč.
Ceny banánů také rostou pomaleji,
než zbytek nákupního košíku.
Porovnáme-li růst cen a nominálních
mezd v časové řadě, vyjde nám, že v
roce 2014 jsme si mohli z průměrné
mzdy koupit 2,5x více banánů, než v
roce 1994. U jablek cena rostla
rychleji a v roce 2014 jsme si jich

V grafice můžete pozorovat rozdělení
hodnoty banánu vypočítané pro hlavní
exportní země, Ekvádor, Kolumbii,
Kostariku, Dominikánskou republiku,
Kamerun a Pobřeží Slonoviny. Výpočet
využívá tzv. hodnotové jednotky. Od
velkoobchodní ceny banánů odečetl
institut BASIC náklady na dovoz do EU,
pojištění, cenu dopravy po EU a
konzervativní odhad marží největších
dovozců založený na jejich zveřejněných
z i s c í c h . Č á s t k a , j e ž n á m z b yd e ,
představuje hodnotovou jednotku
zahrnující kromě marže výrobce i
náklady na produkci (agrochemikálie,
obaly, platy zaměstnanců, spotřebu
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Přehled českého trhu

Celková velikost trhu s banány v ČR se
odhaduje na 111 000 tun či 6 milionů
banánových krabic ročně. 80 % banánů
do naší republiky doveze těchto 5
společností: Compagnie Fruitière (45 %),
Chiquita (asi 15 %), Bonita (10 %), Fyffes
(asi 5 %). Řetězec Tesco nakupuje pro
své české obchody banány napřímo od
pěstitelů (asi 5 %). V posledních letech
také velmi roste význam polské firmy
Citronex. Dozráváren je v ČR poměrně
dost a dovozci i řetězce si mezi nimi
mohou vybírat.
Průměrná cena banánů v ČR je velmi
podobná té německé, okolo 1,2 eur/kg v
roce 2014. Průměrné ceny v obou těchto
zemích patří mezi ty nejnižší v Evropě a
pokud zohledníme inflaci, v posledních
letech mírně klesaly. Vývoj dovozních cen
má také klesající tendenci, v roce 2014 šlo
o zhruba polovinu ceny prodejní - 0,67
eur/kg.
Zemí, odkud nejčastěji pochází banány
prodávané v ČR, je Ekvádor. Následují
Kolumbie, Kostarika, Kamerun a Panama.
Situace s Kamerunem je v evropském
kontextu poněkud specifická a je dána
především tím, jak důležitým dovozcem je
francouzská Compagnie Fruitière - ta v
africké zemi vlastní velké plantáže.

!

Třetina banánů dovezených do ČR je
označena evropskou zemí původu Francií, Belgií nebo Nizozemím. Jde
samozřejmě o případ reexportu, v těchto
zemích se nachází významné přístavy,
kam banány připlouvají a “vstupují” na
evropské území.

!

Průměrný Čech sní za rok 9,4 kg banánů
(r. 2014). Nejvyšší množství banánů jsme
snědli v letech 1995 (15,6 kg) a 1996
(14,6 kg), vyšší spotřeba vládla i letem
2008 - 2010 (okolo 12 kg). V posledních
rocích spotřeba spíše klesá.
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energií) a případnou dopravu do
exportního přístavu. Jde o hodnotu,
která zůstává v zemi produkce.
Pokles ceny banánů v okamžiku dovozu
se přenáší dodavatelským řetězcem až
do zemí produkce. Zde se v případě
všech hlavních exportních zemí snížila
hodnota zboží o 20 - 50 %.
Zaměstnanci plantáží dostávají v
průměru 5 - 9 % celkové hodnoty
banánů, zatímco řetězce 36 - 43 %.
Pro pochopení skutečného dopadu na
pěstitele a zaměstnance je ale důležité
vnímat i stále vyšší náklady na produkci
a život. Ty se totiž zvyšují ve většině
pěstitelských zemí v Latinské Americe a
Africe. Zatímco tedy na jedné straně
hodnota zanechaná v místě produkce
klesá, náklady rostou a pěstitelům a
zaměstnancům zbývá ještě méně.
Mezi lety 2001 a 2015 se v průměru
zvýšily náklady:
• na dopravu po moři o 233 %
• na hnojiva a pesticidy o 195 %
• na obalový materiál o 150 %
• na základní životní potřeby (jídlo,
zdravotní péče, vzdělání, bydlení,
doprava, komunikace) o 92 % v
Kolumbii, 129 % v Ekvádoru, 218 % v
Kostarice, 278 % v Dominikánské
republice

