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Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) při-
stupuje k probíhajícímu skandálu, který se 
týká nelegálních porážek skotu v Polsku, 
s maximální pozorností. Vzhledem k tomu, 
že se vyskytly vážné pochybnosti o standard-
ním výkonu úředního veterinárního dozo-
ru v Polsku, ČSZM se obrací na své členy 
i další provozovatele potravinářských podni-
ků v ČR s výzvou, aby se do objasnění tohoto 
skandálu a do termínu obdržení spolehlivých 
záruk Evropské komise ohledně bezpečnosti 
polských potravin vyvarovali obchodu s pol-
ským masem včetně jeho využívání při výro-
bě masných výrobků či pokrmů.

ČSZM konstatuje, že v celé Evropské unii jsou 
dlouhodobě platné předpisy, jejichž prioritním cí-

lem je produkce bezpečných potravin. V podmín-
kách České republiky je plnění těchto předpisů 
důsledně kontrolováno orgány úředního dozoru. 
Nicméně hlavní zodpovědnost v oblasti plnění 
těchto předpisů spočívá na samotných provozova-
telích. ČSZM za účelem podpory svých členů po-
skytuje odborné poradenství a edukační aktivity. 
Souběžně s tím zpracovatelé v praxi zavádějí své 
privátní, externě auditované systémy, které v mno-
hých ohledech významně zintenzivňují úřední 
kontroly a v konečném důsledku tak napomáhají 
k produkci masa a masných výrobků na nevyšší 
dosažitelné úrovni bezpečnosti. Tyto systémy na-
příklad zahrnují průběžné prověřování dodavate-
lů, vlastní laboratorní testy surovin a měření jejich 
klíčových parametrů (teplota, pH atd.). V případě 
jatek se tyto systémy rovněž zaměřují na plnění 
požadavků na ochranu zvířat proti týrání.

ČSZM spotřebitelům v ČR doporučuje, aby 
se při nákupu masa zajímali mimo jiné o původ 
zvířete, ze kterého maso pochází, a v ideálním 
případě se orientovali na maso českého původu. 
Opět podle platných předpisů je informace o pů-

vodu povinně označována jak na baleném mase, 
tak i v místě prodeje nebaleného masa. Konkrét-
ně v případě hovězího masa je povinně uváděno:
  referenční číslo konkrétního kusu skotu nebo 

skupiny zvířat,
  schvalovací číslo jatek a členský stát, ve kte-

rém se jatky nacházejí,
  schvalovací číslo bourárny a členský stát, ve 

kterém se bourárna nachází,
  stát narození, výkrmu a poražení kusu (pokud 

se ve všech těchto fázích jedná o stejný stát, 
lze tyto 3 údaje nahradit jedním – „Původ: ná-
zev státu“),

  a další povinné údaje, například název skupiny 
masa, označení podle živočišného druhu zví-
řete, název technologického celku, údaj 
o kategorii zvířete („mladý býk“, „býk“, „vo-
lek“, „jalovice“ nebo „kráva“), datum spotře-
by, podmínky skladování (teplota).

Značku zdravotní nezávadnosti (oválné razít-
ko) může v ČR na maso označovat pouze úřed-
ní veterinární lékař. V kompetenci tohoto lékaře 

je pozastavit jakýkoliv kus do doby detailního 
vyšetření ve všech fázích zpracování a následně 
rozhodnout o jeho uvolnění či konfiskaci. To se 
bezezbytku týká i rozhodování o manipulaci se 
zvířaty v ojedinělých případech, kdy dojde k je-
jich zranění během přepravy. Zraněná nebo léče-
ná zvířata se v ČR nesmí zasílat na jatky vůbec.

Na závěr tohoto stanoviska chce ČSZM laické 
veřejnosti objasnit často zaměňovaný význam 
dvou podobných termínů:
  tzv. „nucený výsek“ představuje režim prodeje 

masa ze zraněných (nikoliv léčených či ne-
mocných) zvířat, který v ČR definitivně zanik-
nul v polovině roku 2003. Již zde neexistuje,

  naopak termín „výsekové maso“ v souladu 
s platnými předpisy označuje bezpečné maso 
ze zcela zdravých zvířat, opatřené úřední znač-
kou zdravotní nezávadnosti. Zjednodušeně lze 
říci, že zahrnuje veškeré maso na trhu určené 
k běžnému prodeji.

Český svaz zpracovatelů masa

 Masobraní    Proč jsou  produkty Potravinářské komory ČR mající za cíl zvýšení jakosti 
potravinářských výrobků málo účinné  statistika 4. čtvrtletí 2018 a rok 2018

Stanovisko Českého svazu zpracovatelů masa 
ke kauze hovězího masa z Polska

Státní veterinární správa (SVS) zavádí ve 
spolupráci s Ministerstvem zemědělství mi-
mořádná veterinární opatření. Všechny zá-
silky hovězího masa původem z Polska bude 
možné uvádět na český trh teprve až po jejich 
vyšetření na přítomnost salmonely. Veterináři 
tímto krokem reagují na nález salmonel v ho-
vězím mase z Polska. Za porušení nařízení 
s celostátní platností hrozí pokuta až do výše 
dvou milionů korun.

Od 21. 2. musí všichni provozovatelé potra-
vinářských podniků (dovozci), kteří přijímají 
balené či nebalené hovězí maso z Polska zajistit 

SVS zavádí v souvislosti 
s výskytem salmonel v polském hovězím mase 

mimořádná veterinární opatření

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ 
SPRÁVY ze dne 21. února 2019

Ústřední veterinární správa Státní veterinární 
správy jako místně a věcně příslušný správní or-
gán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s usta-
novením § 54 odst. 1 písm. h) a i) a v souladu 
s § 54 odst. 2 písm. b) a c) veterinárního zákona 
nařizuje tato 

mImoŘÁdNÁ VETERINÁRNÍ oPATŘENÍ:
Čl. 1

Dnem 21. 2. 2019 se všem provozovatelům 
potravinářského podniku, kteří v místě určení 
přijímají nebalené hovězí maso z Polska nebo 
balené hovězí maso s identifikační značkou 

polského potravinářského podniku, nařizuje 
zajistit provedení laboratorního vyšetření kaž- 
dé zásilky tohoto hovězího masa, které bude 
prokazovat jeho zdravotní nezávadnost, a to 
v laboratoři, které bylo vydáno pro příslušný 
okruh vyšetřování osvědčení o akreditaci podle 
zákona o technických požadavcích na výrobky; 
laboratorní vyšetření musí zahrnovat vyšetření 
minimálně 1 vzorku na zásilku na přítomnost 
salmonel. Výsledky tohoto vyšetření musí pro-
vozovatel uchovávat po dobu dvou let. 

Čl. 2
Provozovatelé potravinářského podniku uve-

dení v článku 1 mohou uvést zásilku hovězího 
masa dále na trh až poté, kdy obdrží výsled-
ky laboratorního vyšetření provedeného podle 
článku 1, které musí být vyhovující a v případě 

vyšetření na salmonely prokazovat, že maso ne-
obsahuje salmonelu. Provozovatelé musí každé 
zjištění nevyhovujícího výsledku a přítomnosti 
salmonel neprodleně oznámit příslušné krajské 
veterinární správě Státní veterinární správy. 

Čl. 3
SANkcE

Za nesplnění nebo porušení povinností vy-
plývajících z těchto mimořádných veterinárních 
opatření může správní orgán podle ustanovení 
§ 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do 
výše 2.000.000 Kč. 

Čl. 4
SPolEČNÁ A ZÁVěREČNÁ uSTANoVENÍ

 1) Toto nařízení Státní veterinární správy 
nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) 

veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem 
jeho vyhlášení. 

Pokud jsou nařízením Státní veterinární sprá-
vy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než 
jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje 
se nařízení Státní veterinární správy také v ce-
lostátním rozhlasovém nebo televizním vysílá-
ní; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho 
vyvěšení na úřední desce ministerstva zeměděl-
ství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva 
a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zve-
řejňuje se na internetových stránkách Státní ve-
terinární správy. 

MVDr. Zbyněk Semerád, 
ústřední ředitel 

SVS

vyšetření každé zásilky na přítomnost salmonel 
v akreditované laboratoři. Až po obdržení vyho-
vujících výsledků laboratorního vyšetření mů-
že být zásilka hovězího masa uvedena na český  
trh.

V případě zjištění nevyhovujícího výsledku 
musí příjemce zásilky tuto informaci neprodle-
ně sdělit příslušné krajské veterinární správě. 
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplý-
vajících z těchto mimořádných veterinárních 
opatření může být uložena pokuta až do výše  
2 mil. Kč.

„Povinné vyšetřování všech zásilek polského 
hovězího masa výrazně omezí riziko, že se na 
náš trh dostane zdravotně závadné maso z té-
to země,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád.

www.svscr.cz

Petr Vorlíček, 
tiskový mluvčí SVS
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Členským subjektům ČszM
Vážení členové,
dlouhodobou snahou Českého svazu zpra-

covatelů masa je propagace oboru zpracování 
masa. V této souvislosti Vám v příloze této 
zprávy zasílám pozvánku k účasti a nabídku 
k Vašemu aktivnímu zapojení do letošního 
ročníku svazové akce MASOBRANÍ, který 
se uskuteční 17. 5. 2019 ve Vámi zvolených 
lokalitách. 

mASoBRANÍ:
  Je celostátní oslavou masa a uzenin!
  Je jednotnou značkou pro co největší počet 

různých akcí pro veřejnost, které vždy třetí 
pátek v měsíci květnu (letos 17. 5. 2019, 
případně včetně navazujícího víkendu) 
zajišťují členové ČSZM na své náklady 
v místech svého podnikání či v jiných zvo-
lených lokalitách. ČSZM tyto akce koordi-
nuje a marketingově podporuje.

  Je samostatným doplňkem kontinuální 
osvětové kampaně „Je to maso“, kterou 
ČSZM zajišťuje na sociálních sítích a na 
informačních internetových stránkách. 
Menší část této kampaně běží i v tzv. off-
-line médiích.

Hlavním cílem MASOBRANÍ je před ši-
rokou laickou veřejností jednotně prezentovat 
maso a masné výrobky jako nedílnou součást 
zdravého životního stylu a vyváženého jídel-
níčku, dále jako zdroj plnohodnotných bílko-
vin a snadno stravitelných vitaminů a mine-
rálů. V neposlední řadě jako tradiční součást 
české kuchyně.

Propagační možnosti ČSZM ve vztahu 
k MASOBRANÍ ovlivní celkový počet zú-
častněných firem a rozsah jimi zajišťovaných 
akcí. Pro každého účastníka je připraven tzv. 
základní balíček, kdy na náklady ČSZM bude 
pro danou akci vytvořena facebooková udá-
lost v jednotné grafice, která bude podporo-
vána lokálně cílenou reklamou na sociálních 
sítích. Každá jednotlivá firma, která akci bu-
de organizovat, bude v rámci „své“ faceboo-
kové události vystupovat jako koordinátor. 
Náplň této události i její cílenou reklamu na 
sociálních sítích zajistí ČSZM prostřednic-
tvím komunikační agentury PRIA. Nad rámec 
základního balíčku budou individuálně zva-
žovány bonusové propagační aktivity, a sice 
v závislosti na celkovém mediálním rozpočtu 

MASOBRANÍ a také dle velikosti („viditel-
nosti“) jednotlivých akcí.

k loňSkému 
PRVNÍmu RoČNÍku mASoBRANÍ 

uVÁdÍm:
  Přestože od rozeslání pozvánek do data 

konání (18. 5. 2018) byl prostor pouhých 
dvou týdnů, zapojilo se 12 členů ČSZM, 
kteří účast svých firemních akcí hodnoti-
li velmi pozitivně. Někteří účastníci tyto 
akce zajišťovali i v průběhu navazujícího 
víkendu.

  Facebookové události se související cí-
lenou reklamou během uvedených dvou 
týdnů na sociálních sítích oslovily cca  
150 000 uživatelů (většinou ženy ve věko-
vém rozpětí 25 až 44 let).

  Mediální výstupy byly prezentovány 
i v plošných médiích (nap. Novinky.cz ne-
bo Právo).

Abychom letošní MASOBRANÍ posunuli 
na vyšší úroveň a měli více prostoru na pří-
pravy, žádám zájemce o nahlášení zapojení 
svých firemních akcí obratem na adresu se-

kretariat@cszm.cz. Uvádějte přitom stručný 
popis akce (místo nebo místa, termín – zda 
jen 17. 5., nebo i o navazujícím víkendu, ja-
kým způsobem bude zajištěna spotřebitelská 
osvěta, doplňkový program ano/ne, účast ce-
lebrit či lokálních médií ano/ne, jiné formy 
propagace ano/ne). Potvrzeným zájemcům 
bude poté zaslán logomanuál a zároveň s nimi 
bude komunikovat agentura PRIA za účelem 
přípravy facebookových událostí a dalších 
aktivit.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat 
pracovníky sekretariátu ČSZM.

Věřím, že se v hojném počtu zúčastníte 
MASOBRANÍ – akce ve prospěch celého 
oboru zpracování masa!

S pozdravem

Karel Pilčík, 
předseda představenstva

Český svaz 
zpracovatelů masa
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Existuje mnoho různých aktivit, které se 
prezentují snahou o zvýšení jakosti potravi-
nářských výrobků. Z hlediska masného oboru 
se jedná zejména o značky Klasa a České ce-
chovní normy. Nejvíce úsilí do této problema-
tiky vkládá Potravinářská komora ČR. Vliv 
těchto aktivit na celkovou jakost masných 
výrobků je však nepatrný. U Klasy pro nená-
ročná kritéria, zejména ve spotřebě masných 
surovin. Vyhodnocené výrobky se zpravidla, 
až na výjimky, pouze blíží k jakosti výrobků 
běžně vyráběných v jednotném masném prů-
myslu v devadesátých letech minulého století. 
Přestože mnohaleté značce Klasa bylo věno-
váno ze strany zájmových organizací i Mi-
nisterstva zemědělství ČR mnoho publicity 
a prostředků, její význam postupně zaniká. 
Stalo se to před několika lety již jednou, což 
vyvolalo snahu po stanovení nových kritérií, 
které, jak se ukazuje, nezabránily dalšímu 
poklesu zájmu o tuto značku. Dnes můžeme 
hodnotit účinnost této značky tak, že splni-
la úlohu marketingového pozlátka pro po-
travinářské obchodní řetězce, a pro celkové 
zvýšení jakosti masných výrobků nic nepři- 
nesla.

Velmi aktuální je v současné době nová akti-
vita Potravinářské komory ČR – České cechovní 
normy. Je jistě správné vracet se zpět do historie 
a přebírat z ní některé osvědčené výrobní pro-
cesy. Je však nutné postupovat se znalostí věci 
a nejen z nějakých mlhavých představ. Současná 
pravidla pro tuto značku nejsou sestavena na zá-
kladě poctivých informací a jeví se opět pouze 
jako marketingové pozlátko s dosti mystifikač-
ním podtextem. 

Již samotný přívlastek „cechovní“ evokuje 
u spotřebitele pocit něčeho historického, přírod-

ního, nefalšovaného, což by vzhledem k součas-
né situaci, kdy se část potravin vyrábí za pomoci 
alternativních surovin a chemických aditiv, rád 
uvítal. V případě nové značky je však situace 
jiná v tom, že podle dochovaných údajů z ob-
dobí končících cechů v polovině devatenáctého 
století hmotnost spotřebovaného masa do uze-
nářského výrobku běžně překračovala hmotnost 
hotového výrobku, což se později stalo i pravi-
dlem. O pár desetiletí později platila již zásada, 
že obsah vody v hotovém uzenářském výrobku 
má být nižší než obsah vody ve spotřebovaném 
mase. Také používání plastových uzenářských 
obalů, hliníkových spon, chemických aditivních 
látek, nezauzování výrobků není pro historické 
produkty typické. 

Zásadní rozpor mezi výrobou uzenářských 
výrobků v minulosti a současnými pravidly pro 
České cechovní normy je v tom, že spotřeba ma-
sa do míchaných uzenářských výrobků podle no-
vé značky neodpovídá svým množstvím a jakostí 
nejen historickým výrobkům z druhé poloviny  
19. století, ale neodpovídá ani technicko-hospo-
dářským normám bývalého jednotného masného 
průmyslu z konce 20. století. Proto si dovoluji 
uvést porovnání vybraných Českých cechovních 
norem předložených ke schválení a materiálo-
vých norem bývalého státního masného průmys-
lu, které vypracoval analytik masného oboru Ing. 
Václav Šedivý.

Jsem velmi zvědav, jak si s klamavým systé-
mem, který nemá nic společného s historickou 
výrobou klasických uzenářských výrobků, po-
radí velmi reprezentativní hodnotitelská komi-
se, sestavená ze zástupců tří vysokých škol, čtyř 
zástupců státních orgánů a správce značky. Jsem 
přesvědčen, že jde pouze o jakousi nereálnou, 
avšak nákladnou hru, která má sloužit spíše jako 
populární ukazatel starosti zájmových organiza-

cí o zvyšování jakosti českých potravinářských 
výrobků. Doufám, že se nejedná o další projev 
servility vůči nadnárodním obchodním řetězcům, 
které potřebují další pozlátka pro své marketin-
gové triky.

Podle uznávané národohospodářské zásady, 
že složité věci se mají zjednodušovat a ty jedno-
duché nekomplikovat, si dovoluji uvést pro lepší 
pochopení problematiky jakosti českých uzenář-
ských výrobků malou zkratku.

oBdoBÍ PŘElomu 
19. a 20. STolETÍ:

Hmotnost spotřebovaného masa pro výrobu 
míchaného uzenářského výrobku má být vyšší 
než hmotnost hotového výrobku.

oBdoBÍ STÁTNÍho 
mASNého PRůmYSlu:

Míchané uzenářské výrobky mají být vyrábě-
ny výhradně z masa a živočišných tuků za přidání 
nezbytného množství pomocného materiálu, nej-
výše však do tří objemových procent použitých 
masných surovin.

SouČASNé oBdoBÍ 
SVoBodNého TRhu PoTRAVIN:

V míchaných uzenářských výrobcích může být 
podle příslušné vyhlášky MZe snížen obsah masa 
ve vztahu ke správné výrobní praxi až o několik 
desítek procent.

Největším vlivem na jakost masných výrob-
ků disponuje Ministerstvo zemědělství ČR, kte-
ré by mělo vypracovat novou vyhlášku o mase 
k zákonu o potravinách, s pevně stanovenými 
vyššími normativy minimálního obsahu (lépe 
spotřeby) masa pro jednotlivé skupiny technolo-
gicky příbuzných masných výrobků, zahrnující 
celý skupinový (nikoliv druhový) sortiment vý-
robků, včetně vyřazení nebo omezení některých 
nežádoucích aditivních látek. Většina masných 
průmyslových podniků a živnostenských pro-
vozoven stanovené minimální limity masných 
surovin ve vybraných výrobcích, uvedených ve 
vyhlášce MZe, již značně překračuje. Vyskytují 
se však i výrobní organizace, které se nízkých 
limitů drží. V takovém případě je nutné hodnotit 
obsah vyhlášky MZe jako demotivující, působí-
cí naopak v neprospěch jakosti českých uzenář-
ských výrobků.  Josef Radoš

Jemné párky ČSN 577129 ČCN 2015-12-22-0016

obsah masa  73 % min. 65 % hm.

obsah tuku  18 % max. 35 % hm.

Ostravská klobása ON 577110 ČCN 2015-12-22-0055

obsah masa 115 % min. 70 % hm.

obsah tuku  28 % max. 30 % hm.

Junior salám ON 577246 ČCN 2015-12-22-0058

obsah masa  69 % min. 55 % hm.

obsah tuku  36 % max. 30 % hm.

Gothajský salám ČSN 577231 ČCN 2015-12-22-0057

obsah masa  65 % min. 55 % hm.

obsah hovězího masa  29 % min. 10 % hm.

obsah tuku  42 % max. 35 % hm.

Šunkový salám ČSN 577243 ČCN 2015-12-22-0056

obsah masa  95 % min. 70 % hm.

obsah tuku  12 % max. 20 % hm.

Selský trvanlivý salám ON 577272 ČCN 2016-03-22-0061

obsah masa 139 g na 100 g výrobku 120 g na 100 g výrobku

obsah hovězího masa 14,7 % min. 10 % hm.

Dunajská klobása ON 577265 ČCN 2016-03-22-0065

obsah masa 147 g na 100 g výrobku 120 g na 100 g výrobku

obsah hovězího masa 10 % min. 10 % hm.

(Obsah masa a tuku starých norem byl přepočten podle svazové metodiky)

Proč jsou produkty Potravinářské komory ČR mající za cíl 
zvýšení jakosti potravinářských výrobků málo účinné

Dne 4. ledna 2018 se dožil významného ži-
votního jubilea – 85. narozenin, pan Bohumil 
Říha.

Po celý svůj aktivní život se zabýval masnou 
výrobou a obchodem s dobytkem a masem. Svoji 
kariéru začínal v roce 1949 v Masně Chmel Na 
Zvonařce v Praze, kde v roce 1951 absolvoval 
učební obor řezník-uzenář. V roce 1956 maturo-
val na Vyšší průmyslové škole technologie masa 
v Navrátilově ulici. Po návratu z vojenské služ-
by pan Říha pracoval jako mistr na Pražských 
jatkách v Holešovicích.

V letech 1958 až 1989 pracoval v podniku 
zahraničního obchodu Koospol, který úspěšně 
reprezentoval i jako delegát v Norsku. Po roce 
1989 stál u zrodu obchodní společnosti Animal-
co, ve které dlouhodobě postupně zastával funk-
ce ředitele, předsedy představenstva a předsedy 
dozorčí rady. Svoje zkušenosti vždy ochotně pře-
dával svým mladším spolupracovníkům a řa-

da z nich díky jeho škole dnes v oboru úspěš-
ně působí. Dokonce i dnes má k současným, 
často o 2–3 generace mladším zaměstnancům 
společnosti Animalco velice blízko a na svých 
pravidelných návštěvách nešetří radou ani po-
vzbuzením. 

Pan Říha si svými odbornými znalostmi 
v oboru, poctivým přístupem k práci, spoleh-
livostí ve vztazích a závazcích a svou přímostí 
vždy získával mezi svými kolegy i obchodními 
partnery přirozenou autoritu a respekt. Řadu let 
působil jako člen představenstva Českého svazu 
zpracovatelů masa.

Za svoji dlouholetou a přínosnou práci mu 
bylo v roce 2002 uděleno čestné členství v této 
profesní organizaci.

Jménem všech kolegů, spolupracovníků 
a přátel Ti, Bohouši, gratulujeme.

Animalco, a. s.

Životní jubileum pana Bohumila Říhy – 85 let

Bohumil Říha (vlevo) s Karlem Pilčíkem, předsedou ČSZM
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kamille s. r. o., 
V pláni 11/25, 142 00 Praha 4, Cz

kontakt: Ing. Pavel heřmánek
tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104

kamille.sro@gmail.com
www.kamille-livestock.com

PF 2019

Firma Kamille s. r. o. 

zajišťuje vývoz 
a dovoz živých zvířat.

Společnost má dlouholetou tradici v oboru 
a při své obchodní činnosti upřednostňuje spolehlivost  

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

KonKrétně nabízíme:
– výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu, 

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

Máme svoje stálé obchodní partnery 
a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.

S důvěrou se na nás obraťte!

R O S T E M E  abychom Vám byli blíž!,

Potřebujete zvýšit produktivitu a máte 
nedostatek personálu? Pomůžeme Vám.

Aktuálně máme rozšířené portofolio o německou značku Günther -
nastřikovačky, masírky a tenderizéry světové úrovně.

Inopack Czech Republic s.r.o. www.inopack.cz  tel. 241 410 161
Rádi Vás přivítáme ve dnech 4.-9. května na veletrhu IFFA v nové hale 12 na stánku D81.
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Výroba masa se zvýšila, ceny jatečných prasat zůstaly nízké
4 .  Č T V R T l E T Í  2 0 1 8  A  R o k  2 0 1 8

Ve 4. čtvrtletí 2018 se výroba masa mezi-
ročně mírně zvýšila na 117 323 tun (+2,8 %). 
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 
byly nižší o 3,9 %, ceny jatečných prasat se 
držely průměrně o 12,3 % pod úrovní posled-
ního čtvrtletí roku 2017 a ceny jatečné drůbe-
že se zvýšily o 1,2 %. 

V roce 2018 se vyrobilo v České republice 
447 010 tun masa (+2,1 %). Výroba vepřového zů-
stala stejná jako v předchozím roce (210 910 tun; 
0,0 %), výroba ostatních druhů se mírně zvýšila, 
hovězího na 71 579 tun (+5,7 %) a drůbežího na 
164 261 tun (+3,4 %). Ceny zemědělských výrob-
ců jatečných zvířat byly meziročně téměř stejné 
u skotu (+0,2 %) a drůbeže (−0,9 %), ale ceny 
jatečných prasat byly hluboko pod úrovní před-
chozího roku (−16,1 %). 

PoRÁžkY A VýRoBA mASA
Ve 4. čtvrtletí 2018 bylo na jatkách poraženo 

65,9 tis. ks skotu, což je meziročně o 8,6 % více, 
z toho bylo 27,1 tis. býků (+10,5 %), 28,7 tis. krav 
(+7,9 %) a 7,5 tis. jalovic (+5,8 %). Vyrobeno bylo 
19 834 tun (+9,1 %) hovězího masa.

Porážky prasat (605,8 tis. ks) se ve 4. čtvrtletí 
přehouply k meziročnímu zvýšení (+1,0 %). Výro-
ba vepřového masa dosáhla 55 062 tun (+0,6 %). 
Jatečná prasata se porážela v průměrné hmotnosti 
o 0,5 kg nižší než ve 4. čtvrtletí loni.

V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziroční-
mu zvýšení výroby drůbežího masa na 42 348 tun 
(+3,0 %).

cENY ZEmědělSkých VýRoBců 
jATEČNého SkoTu, PRASAT A kuŘAT

Ve 4. čtvrtletí se ceny zemědělských vý-
robců jatečného skotu meziročně mírně snížily 
(−3,9 %), a to nejvíce u jatečných telat (−5,8 %), 
nejméně u jatečných býků (−3,0 %). Průměrná ce-
na jatečných býků byla 46,20 Kč/kg v živém nebo  
84,08 Kč/kg v jatečné hmotnosti, tj. o 2,14 Kč/kg 
v mase méně než ve 3. čtvrtletí.

Ceny jatečných prasat ve 4. čtvrtletí byly stá-
le hluboko pod úrovní cen ve 4. čtvrtletí minulé-
ho roku (−12,3 %) a dosáhly průměrné hodnoty 
27,20 Kč za kg živé hmotnosti nebo 35,36 Kč za 
kg jatečné hmotnosti. Vzhledem k předcházejí-
címu čtvrtletí se průměrná cena v mase snížila 
o 0,42 Kč za kg.

Ceny jatečných kuřat meziročně mírně stouply 
(+1,2 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. tří-
dy jakosti v průměru za 23,20 Kč za kg v živém.

Rok 2018 – VýRoBA, 
cENY ZEmědělSkých VýRoBců, 

ZAhRANIČNÍ oBchod

SkoT A hoVěZÍ mASo
V roce 2018 bylo na jatkách poraženo 236,6 tis. ks 

skotu (+4,0 %) a bylo vyrobeno 71 579 tun hovězí-
ho masa (+5,7 %). Nárůst výroby hovězího masa se 
odvíjel od vyššího počtu býků zařazených do výkr-
mu v roce 2017 a od mírně vyššího vyřazování krav 
v roce 2018. Přispěla také vyšší průměrná hmot-
nost porážených zvířat, zvláště o 10 kg/ks u býků.

V meziročním porovnání se ceny výrobců jateč-
ného skotu v roce 2018 téměř nezměnily (+0,2 %). 
Ceny jatečných býků byly o 0,3 % nižší, podobně 
ceny jatečných jalovic (−0,4 %), kdežto jatečné 
krávy se prodávaly za cenu o 1,2 % vyšší. Prů-
měrná cena jatečných býků byla 47,36 Kč za kg 

v živém nebo 86,19 Kč za kg jatečné hmotnosti. 
V průběhu roku se ceny příliš neměnily, rozdíl 
mezi maximální cenou (v březnu) a minimální 
(v prosinci) byl 3,8 Kč za kg v mase, a to v dů-
sledku výraznějšího poklesu ve 4. čtvrtletí.

Podle předběžných výsledků zahraničního ob-
chodu1) v období od prosince 2017 do listopadu 
2018 se obrat obchodu s živým skotem vyjádřený 
v početních jednotkách zvýšil, ve finanční hod-
notě naopak klesl. Důvodem byl nárůst obchodu 
v mladších věkových kategoriích a pokles ceny vy-
vážených plemenných zvířat. Dovoz živého skotu 
(5,1 tis. ks) zůstal vzhledem k vývozu (239,1 tis. 
ks) trvale zanedbatelný. Na straně vývozu převlá-
dala zvířata určená k dalšímu chovu (149,2 tis. ks), 
zvláště telata a mladý skot, jejichž vývoz se mezi-
ročně zvýšil na 70,1 tis. telat (+4,1 %) a 62,9 tis. 
ks mladého skotu (+49,6 %). Telata se vyvážela 
do Španělska, Belgie a Nizozemska; mladý skot 
do Turecka, Slovinska, Maďarska a Chorvatska. 
Zvířat k porážce se vyvezlo 77,5 tis. ks (+5,7 %), 
což představuje 27 045 tun hovězího masa, tj. více 

než třetina roční produkce hovězího v ČR. Jateč-
ná zvířata se vyvážela především do Rakouska 
a Německa.

Dovoz hovězího masa se mírně zvýšil na 37 987 
tun (+1,8 %), jeho vývoz vzrostl na 11 500 tun 
(+13,8 %). Dovezené maso pocházelo především 
z Polska, Nizozemska a Německa, vývozy směřo-
valy hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska 
a Polska.

Přebytek obchodu1) s živým skotem určeným 
k porážce (+26 125 tun v mase) se téměř vyrovnal 
schodku obchodu s hovězím masem (−26 487 tun).

PRASATA A VEPŘoVé mASo
V roce 2018 bylo v ČR poraženo 2309,7 tis. prasat 

(−1,2 %) a vyrobeno 210 910 tun vepřového masa 
(0,0 %). Meziročně stejná výroba masa při nižším 
počtu poražených prasat vycházela z jejich vyšší 
průměrné hmotnosti, v průměru o 1,5 kg na kus.

Ceny jatečných prasat byly po celý rok hluboko 
pod úrovní roku 2017 (−16,1 %). Chovatelé pro-
dávali vykrmená prasata v průměru za 27,27 Kč 

za kg živé hmotnosti nebo 35,45 Kč za kg v mase. 
Nejvyšší cena byla v lednu (36,88 Kč/kg jatečné 
hmotnosti), nejnižší v červnu (34,52 Kč/kg).

V zahraničním obchodě1) s živými prasaty do-
šlo k podstatným změnám, které meziročně vý-
razně zvýšily jeho aktivní saldo. Ke značnému 
snížení dovozu a zvýšení vývozu došlo u obou 
významných kategorií, tj. u selat i jatečných pra-
sat. Obchod se selaty představoval 159,2 tis. ks 
(−21,6 %) dovezených a 136,9 tis. ks (+74,2 %) 
vyvezených prasat v průměrné hmotnosti 26,3 kg 
za oba směry obchodu. Selata se dovážela výhrad-
ně z Německa a Dánska. Vývoz směřoval do Ma-
ďarska, na Slovensko, do Rumunska a Německa. 
Jatečná prasata se téměř nedovážela, naopak jejich 
vývoz se zvýšil na 291,1 tis. ks a 34 463 tun ži-
vé hmotnosti (+28,2 %), což v jatečné hmotnosti 
odpovídá zhruba produkci vepřového masa v ČR 
za dva měsíce. Jatečná prasata se vyvážela na Slo-
vensko, do Maďarska a Německa. 

U vepřového masa se záporná bilance mezi-
ročně prohloubila především výrazně nižším vý-
vozem a mírně vyšším dovozem. Dovezeno bylo  
273 839 tun (+3,7 %), hlavně z Německa, Španěl-
ska a také z Polska, kdežto vyvezeno bylo pouze  
27 533 tun (−18,5 %), převážná většina na Slo-
vensko.

Čistý vývoz masa v živých zvířatech určených 
k porážce odpovídal přibližně jedné desetině čis-
tého dovozu vepřového masa.

dRůBEž A dRůBEžÍ mASo
V roce 2018 se vyrobilo 164 261 tun drůbežího 

masa, tj. o 3,4 % více než v roce 2017.
Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných 

kuřat byla v roce 2018 jen slabě nižší než v před-
cházejícím roce (−0,9 %). Během roku se s ma-
lými odchylkami pohybovala kolem 23,03 Kč/kg 
v živé hmotnosti, přičemž minimální cena by-
la v září (22,22 Kč/kg) a maximální hned v říjnu 
(23,97 Kč/kg).

Přebytek obchodu1) s jednodenními kuřaty me-
ziročně výrazně vzrostl jejich sníženým dovozem 
(−6,0 mil. ks) a zvýšeným vývozem (+13,0 mil. 
ks). Jednodenních brojlerů se vyvezlo 93,1 mil. ks, 
především na Slovensko, do Rumunska a Polska, 
slepiček nosného typu 9,0 mil. ks hlavně do Pol-
ska, Rumunska a Bulharska. Obchod s živými 
kuřaty a vyřazenými slepicemi určenými k po-
rážce značně poklesl na straně dovozu (−30,0 %) 
i vývozu (−20,2 %), takže přebytek se snížil na 
21 209 tun. Tato drůbež se vyvážela na Slovensko, 
do Polska a Německa; dovážela se ze Slovenska.

Meziročně vyšší schodek zahraničního obcho-
du1) s drůbežím masem byl způsoben navýšením 
dovozu a snížením vývozu. Ve sledovaném ob-
dobí se dovezlo 117 146 tun (+8,1 %), nejvíce 
z Polska, navýšil se dovoz z Maďarska. Drůbežího 
masa se vyvezlo 22 523 tun (−7,4 %), hlavně na 
Slovensko, do Německa a Rakouska.

Přebytek obchodu1) s živou drůbeží, převážně 
kuřaty, slepicemi a krůtami určenými pro produk-
ci masa tvořil přibližně čtvrtinu schodku obchodu 
s drůbežím masem.

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou za-
hrnuty obchodní operace realizované osobami, kte-
ré nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat 
pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roč-
ní hodnotou odeslání a přijetí pod prahem 8 mil. Kč 

 Český statistický úřad

Tabulka:  Výroba masa

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok  

4/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018

Výroba masa 
celkem

tuny jat. 
hm. 114 124  108 735 111 589 109 363 117 323
%1) 99,8 102,8 100,8 102,0 102,8

z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. 

hm. 18 183 17 410 17 109 17 225 19 834
%1) 96,0 101,8 103,6 108,3 109,1

vepřové
tuny jat. 

hm. 54 755 51 978 53 078 50 792 55 062
%1) 99,4 100,6 98,8 99,9 100,6

skopové a kozí
tuny jat. 

hm. 59 72 35 54 72
%1) 96,0 290,9 55,7 115,6 122,2

drůbeží
tuny jat. 

hm. 41 121 39 271 41 359 41 283 43 348
%1) 102,0 106,2 102,4 102,1 103,0

1) stejné období předchozího roku = 100 %  Zdroj: ČSÚ 
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Představujeme nové výrobky 
v Premiové kvalitě s vysokým 
podílem masa

www.pt-servis.cz
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