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Příloha
PotR avinářského
zPR avoda je

3/2021  odpovědi na 3 aktuální otázky: karel Pilčík, předseda Českého svazu zpracovatelů masa   jaký bude čínský 
hlad po vepřovém?   africký mor prasat (asF) v německu  statistika – 2. čtvrtletí 2021

Snížíme počet agenturních pracovníků, za-
znělo z úst naší mladé ministryně práce, která 
často srší nápady, nad kterými nejen podni-
katelé žasnou a ekonomové si rvou poslední 
vlasy. 

Přidal se tentokrát i předseda ČSSD Jan Ha-
máček a oba jsou přesvědčeni, že našli med, 
na který přilákají voliče. Které? Těch dnešních  
272 tisíc nezaměstnaných stojících ve frontě 
u okénka, kde je vypsáno 358 tisíc volných míst? 
Dáme firmám kvótu deset procent zahraničních 
dělníků, a pokud přetáhnou, zaplatí dva miliony! 
Myšlenky, které chtějí přetavit přes vládní návrh 
až do sněmovny, a pokud možno ve zrychleném 
řízení! Zaplať Bůh, to nestihnou! Zahraniční děl-
níci prý neférově konkurují našim českým za-
městnancům! Čím? Že chtějí v práci pracovat? 
Že chtějí přesčasy, hodiny a peníze? Dnes je v ČR 
622 tisíc cizinců, nejvíce Ukrajinců a Slováků, 
více než čtvrtina je jich odsáta rozdivočelým sta-
vebnictvím, po covidu se rozbíhá průmysl. Chybí 
kdejaká součástka a materiál, ale hlavní brzdou je 
chybějící pracovní síla. Kde ji vezmeme? Z naše-
ho oboru se ihned po prezentování myšlenek paní 
ministryně vzedmula vlna protestů, dopisy smě-
řující na ČSZM, Potravinářskou komoru a dál na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí – přesněji asi 
obráceně – Ministerstvo sociálních věcí a práce, 
tu přece u nás nikdo dlouho hledat nemusí, ale 
na žádosti o sociální podpory stojí denně fronty. 
Nejen nad naším oborem visí jednoduchá otázka: 
kdo u nás bude pracovat? Realitu známe, facku-
jeme mezery v obsazení směn už všichni. Kdysi 
jsme se pyšnili praporem drženým v první linii 
řemesel, pak jsme se stali oborem zajišťujícím 
státní úkoly v soběstačnosti výroby potravin, 
nyní jsme společensky málem mezi nečistými 
hinduistickými řemesly. Propaguje se snížení 
spotřeby masa, roste obliba vegetariánství, po-
travin a masa jakbysmet je přebytek a paradoxně 
i bez lidí, kteří je jsou ochotni vyrábět. Zájem 
o obor? Jeho atraktivita? Kdo chce dnes pracovat 
v chladu a vlhku, ve vysokém tempu diktova-
ném linkami, za mzdy dušené extrémními tlaky 
na ceny výrobků a samozřejmě ve směnách bez 
celozávodních dovolených o prázdninách, natož 
mezi vánočními svátky a Novým rokem? Řez-
níci, mezi potravináři obor nejtěžší. Léta klesá 
zájem učňů, a při vší úctě, hledat mezi těmi, kteří 
se rozhodli vyučit někoho, kdo bude za pár let 
mistrem, je jako hledat jehlu v kupce sena bez 
metaldetektoru. Z nadhledu nic nového, pouze 

kopírujeme vývoj v jiných rozvinutých zemích, 
kde také mluví o snížení spotřeby masa, přitom 
v restauracích mlaskají nad jeho chutěmi a množ-
stvím na talíři a ve výrobě jsou už zcela závislí 
na zahraničních pracovnících. Už je doháníme.

Ekonomové z Iowa State University publikova-
li studii, která konstatuje nedostatek pracovní síly 
a apeluje na potřebu reformy práce v zemědělství 
a potravinářském průmyslu USA. Řešení vidí ve 

vytváření většího počtu kvalifikovaných pracov-
níků, kteří budou zastávat náročné pozice, a dále 
v dostatku pomocné pracovní síly, což je reálné 
zajistit pouze zahraničními dělníky. Apelují na 
vládu, že současné vízové programy pro sezonní 
pracovníky je třeba rozšířit bez časového omezení. 
Nic nového, stále stejná písnička. Když jsem po 
sametové revoluci cestoval po amerických jatkách 
a masozpracujících podnicích, zíral jsem na jedno-

Řeznické řemeslo v rodině (otec a syn Culkovi)

Podobnost ryze náhodná?
duché pokyny vylepené, kde dalo. Sem tam v ang- 
ličtině, ale mnohem častěji ve španělštině, pikto-
gramy, ukazující, jak si mýt ruce, jak používat to-
aletu. To zdejší dělníci nevědí, co a jak mají dělat? 
Ptal jsem se tehdy, kdy byly naše podniky ještě 
plné vyučených řezníků a uzenářek, mistři pochá-
zeli ze Střední průmyslové školy technologie ma-
sa a ředitelé byli absolventy veterinární či některé 
z potravinářských univerzit. Profesor Bob Rust 
z Iowa State University, který se tehdy u nás téměř 
měsíc se stavem masného průmyslu seznamoval, 
kroutil nevěřícně hlavou, ale také vztyčoval varov-
ně prst: nebude to u vás jinak! Jak daleko jsme nyní 
od amerického či západoevropského modelu? 

Rozdíl je už jen ve velikosti podniků a jazy-
cích, které na našich linkách zaznívají. Češtinu, 
slovenštinu a polštinu nahradila ukrajinština, 
mongolština a nyní už dokonce tleskáme filipín-
skému školství, že vyžaduje od žáků znalost an-
gličtiny. Stejné jako u sousedů v západní Evropě: 
V Niederösterreich se na jatkách i ve vinařstvích 
či hospodách klidně ptejte česky, pendleři z pří-
hraničí vsadili na sílu Eura. V irských bourár-
nách vládne portugalština, pásy obsadili Brazilci, 
v Německu už dozrávají Turci, kteří byli tahou-
ny dělnických profesí a stávají se právoplatnými 
Němci, k linkám už moc nechtějí, a tak se hledají 
nové dělnické zdroje. Prý dorazivší rádoby Syřa-
né zatím nic moc. Nasadíme roboty! Hlásají vizi-
onáři a velké firmy jdou tímto směrem. Robot je 
úžasný dělník, koná přesně svoje pohyby a úkoly, 
nestávkuje, neprotestuje, nesvačí a nevečeří, jen 
potřebuje servis – zase lidí, navíc armádu vzdě-
laných, vyškolených specialistů. Ani těch není 
nikde nazbyt. Efektivita, produktivita… pobru-
kují si ekonomové zaboření v kožených křeslech.

Z Británie se ozývají hlasy, že potravináři za-
žívají po Brexitu krušné chvíle – chybí jim pra-
covní síla. Vládní program repatriace, tedy návrat 
do vlasti těch, kteří zde pracují i legálně natož 
ilegálně, už zasadil první rány. Chybí dělníci na 
linkách, roste cena práce, ale ceny výrobků se 
zvyšovat nedaří. Nákupčí se sebejistě usmívají. 
Asociace potravinářského průmyslu zaslala Bori-
si Johnsonovi dopis, kde ho na situaci upozorňuje 
a žádá alespoň okamžité zrušení repatriačního 
programu. Cesty vidí v uvolnění cest pro agen-
turní dělníky. Zvláštní, že novináře a následně 
i veřejnost nejvíce překvapilo, že chybí sběrači 
jahod. Podražily, stejně jako loni španělská zele-
nina při chybějících dělnících z Maroka.

Podobnost? Kdepak jen náhodná. Už sedíme 
na stejném kolotoči!  LAST

To je maso! Na Euru 2020 Španělé poprvé 
převálcovali německého šampiona! Co je to za 
nesmysl? Němci přece byli z Eura vyřazeni Ang-
ličany a Španělé nezvládli penalty s Italy! A co ta 
kombinace – Liga mistrů a Euro 2020? Neděste 
se, my řezníci hrajeme svoji masnou soutěž v EU 
také a také o eura. Ti největší hráči v Evropě mají 
svoji Ligu mistrů a ti menší nižší soutěže, nej-
menší čutají jen okresní přebory. Maso je glo-
bální surovinou. V loňském masném Euru 2020 
mezi šampiony v produkci vepřového masa padli 
Němci ve finále se Španělskem do kolen. Země-
dělství Pyrenejského poloostrova se probudilo 
a neustále roste, nikoho netrápí miliony prasat, 
miliony tun kejdy, nikdo nehořekuje nad typic-
kou vůní či pachem farem. Projeďte se po největ-
ším vepřínu, provincii Teruel. Naproti tomu se 
museli Němci v loňském roce potýkat s africkým 
morem prasat, který prolomil německo-polské 
bariéry, navíc přišla rána s COVID-19. Cena vep-

řového masa dostala pořádný boxerský knock- 
-out a nadšení z hladových čínských krků se rá-
zem přehouplo v noční můru a ranní kocovinu. 
Španělé nezaváhali a ihned vyrazili do útoku, 
sebrali rumunský trh vyhladovělý morem zdeci-
movanými stády a nahrnuli se do Číny. Španělští 
chovatelé i řezníci si mnuli ruce. Vláda skvělému 
výsledku z madridských tribun nadšeně tleskala 
a uvolňovala spolu s bankami další subvence na 
provázání agrárního a potravinářského sektoru. 
Už nyní produkují dvojnásobek vepřového, než 
sami potřebují a v současnosti vznikají obří spo-
lečnosti, které jsou schopné nakrmit kohokoli na 
této Zemi. Když jsme vyhráli evropskou Ligu 
mistrů, rozdáme si to s chutí s kýmkoli na světě, 
zpívají nadšeně Španělé.

Jenže Němci nespí. Vždyť velké jatečné pro-
vozy si navzdory všemu upevnily v loňském ro-
ce svoji pozici a pokrývají v Německu více než  
82 % porážkových kapacit. Loni bylo v Ně-

mecku poraženo 53,28 milionu kusů prasat, 
což představuje pokles o 3,5 % (o 1,9 milionu 
prasat). Největší producent vepřového masa 
Tönnies snížil porážky o 2,4 %, deset největ-
ších německých jatek však snížilo produkci jen 
o 1,4 %. Největší pokles zaznamenaly menší 
jatky, velké firmy totiž zabojovaly i na domá-
cím a blízkém trhu, který do té doby nechávaly 
menším, a odkrojily si slušný krajíc. Celkově 
v Německu poklesly stavy prasat o tři procenta, 
před pár lety se zastavil vynikající odbyt do Rus-
ka a v letošním roce Vietnam hlásí, že největším 
dovozcem masa na jejich trh je Rusko. Kdo by 
to před pár lety řekl? Tyto změny se projevily 
i na našem masném trhu, kde byly loni některé 
části prodávány za ceny, když ne podnákladové, 
tak jistě drtící domácí konkurenci. Letošní liga 
je už v druhém poločase a vůbec se nezdá, že 
by některý z hráčů evropské ligy nebyl v dob-
ré kondici, že by se loňským výsledkem trápil. 

Každý hledá cesty, po kterém křídle na branku 
protihráče zaútočit.

LAST

Liga mistrů
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Zpráva, která před desíti měsíci odstartovala nervozitu na trhu 
s vepřovým masem. Obratem následoval zákaz vývozu německé-
ho vepřového masa do Asie a pád cen na evropském trhu. Letos 
se už zdálo, že vše už jde správným směrem. Němečtí veterináři 
spolu s mysliveckými spolky rozhodně odvedli solidní kus práce, 
ale zastavit šíření afrického moru prasat se jim přesto nepodařilo. 
Od prvního záchytu afrického moru prasat v Německu v září 2020 
bylo laboratorně potvrzeno dva tisíce případů, všechny u divokých 
prasat. Je jisté, že chovatelé prasat byli s německou důsledností 
proškoleni, na hranicích byl postaven plot, využívají se pachové 
i elektrické ohradníky, aktivizují se myslivecké spolky, ale červe-
nec 2021 přinesl další ránu. Na farmě s dvěma sty prasaty vedené 
ekologickými principy zemědělství byl potvrzen ASF, následovaly 
další dva případy v domácích chovech prasat. Braniborské úřady 
bijí na poplach, velké farmy ještě více zpřísňují už tak nekompro-
misní hygienická opatření. Zvyšují se jim produkční náklady, cena 
prasat je přitom nízká a výhled ke zlepšení otevřením čínského 
trhu se ještě více ponořil do mlhy. Mezivládní jednání o otevření 
exportu se upínají k faktu, že Německo je složené ze šestnácti 
spolkových zemí, a mohl by se tak na ně uplatnit režim regionali-
zace. Druhá strana nad tím kroutí hlavou, Asie je zvyklá na mno-
hem větší regiony. Čína svých 9,5 milionu kilometrů čtverečních 
z nákazového hlediska dělí na pět celků (jeden je tedy v průměru 
šestkrát větší než celé Německo). Východoněmecké země jako 
Pomořansko, Braniborsko a Sasko jsou již morem zasaženy a ex-
portně odepsány, v nich ale rozhodující kapacity německého chovu 
prasat nejsou. Německý zemědělský svaz hodnotí dosavadní vete-
rinární opatření za nedostatečná a vyžaduje, aby byl okamžitě po-
stavený druhý ochranný plot zamezující migraci divokých prasat, 
radikálně sníženy jejich stavy a omezen malochov prasat. 

Nová světová top osmička v produkci vepřového masa, Polsko, 
hlásí dalších 31 ohnisek výskytu ASF na farmách, u divokých pra-
sat se začíná počet pozitivních vzorků pomalu blížit dvěma tisí-
cům. Amerika začíná bít na poplach, ASF je již na jejich kontinen-
tu, pravda, zatím v Dominikánské republice. Zdolat nákazu ASF 
se do současné doby podařilo pouze v České republice a Belgii. 
Mohou si oddychnout? Kdepak!

LAST

Africký mor prasat (ASF) 
v Německu
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Karel Pilčík, 

předseda Českého svazu zpracovatelů masa

Otázka první:

Letos 5. října se uskuteční již 11. ročník konference mas-
ného průmyslu MEatInG 2021. Bude to v Brně v hotelu Orea 
Congress. Je to vždy nejvýznamnější akce roku vašeho sva-
zu. Bude letošní konference něčím jiná? a proč právě na 
té letošní by neměl žádný český, moravský ani slezský řez-
ník a uzenář chybět? 

ODpOvĚĎ: 

Souhlasím s vámi, že se jedná o nejvýznamnější akci roku, 
kterou pořádá náš svaz. Letošní 11. ročník konference masného 
průmyslu se uskuteční po roční přestávce, která byla způsobena 
koronavirovou pandemií. Většina z nás se konečně bude moci 
po dlouhé době sejít osobně a popovídat si o tom, co se během 
těch dvou let změnilo v našem oboru. Rovněž chci tímto po-
zvat na tuto událost všechny, kdo mají zájem o rozvoj našeho 
řemesla. Na konferenci se mohou dozvědět mnoho zajímavostí, 
a to ze sféry státní správy, podnikatelských a odborných kruhů, 
které významně ovlivňují náš zpracovatelský průmysl. Velmi se 
těšíme na hojnou účast v Brně a všechny srdečně zveme.

Otázka Druhá:

Spotřeba červeného masa v posledních letech stagnuje 
a důvodů je řada. Jde jim efektivně čelit? a tak součás-
tí konference bude i vyhodnocení akcí na podporu spotře-
by masa, kterým se váš svaz již několik let věnuje. Můžete 
blíže sdělit, které akce to jsou a jaký efekt přinášejí ne-
bo už přinesly? 

ODpOvĚĎ:

V předchozím období došlo zejména z důvodu koronavirových 
opatření k omezení činnosti gastro segmentu, který je dominantní 
na odběr masa, zase na druhou stranu šlo cítit, že domácnosti více 
vařily a méně plýtvaly. Proto se ČSZM snaží hlavně prostřednic-

tvím online kampaně komunikovat výhody masa a návody na jeho 
úpravu. I členové ČSZM marketingově cílí na spotřebitele a ko-
munikují výhody červeného masa společně s recepty či jinými vy-
chytávkami na přípravu. Posiluje i segment sous-vide mas, který 
významně ušetří čas koncovému spotřebiteli.

Otázka třEtí:

Označování potravin je jakýsi nikdy neukončený proces. 
nápady se jen řinou a velmi často i ty odborně naprosto 
kontraproduktivní. Semafor například. Jaké je stanovisko 
vašeho svazu k tomuto doplňku informace pro spotřebitele 
na etiketě výrobku, když všechny výrobky z masa budou 
svítit červeně? 

ODpOvĚĎ: 

Podle nás je toto označení zaměřené zejména na podporu 
potravin rostlinného původu. Víme, že EU chce omezovat pro-
dukci potravin živočišného původu, a zřejmě tímto označením 
mnoho spotřebitelů mohou ovlivnit. Je to tedy jakýsi nástroj, 
který ale podle nás nebere v mnoha případech ohled na to, zda 
z pohledu výživy má pro konečného spotřebitele přínos. Na 
zelené hodnoty podle tohoto semaforu nedosáhne ani šunka 
nejvyšší jakosti, která je dle výživových hodnot velmi klad-
ně hodnocena. Tento nástroj je tedy velmi účelově postavený 
a omezuje pestrý a vyvážený jídelníček, do kterého zajisté ma-
so, ale i jiné živočišné produkty patří.

Děkuji za rozhovor.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Globální trh s masem mohou rozkývat pouze globální 
hráči. Ti malí, jako jsme my, jen přihlíží a korigují ceny. 
Předloňský extrém vysokých cen způsobil nedostatek vep-
řového masa v Číně, loňský pád cen vepřového masa v Ev-
ropě snížená poptávka, ale především zastavení dodávek 
vepřového masa do Číny po zjištění afrického moru prasat 
v Německu. Extrémně vysoké ceny vystřídaly ceny extrém-
ně nízké. Jak to bude dál? Kdo ví? Zemědělci tlačí na zvý-
šení cen, ale pokus v Německu uměle ceny zvýšit nevyšel. 
Čína vepřové maso dále nakupuje ve velkém, ale už za úplně 
jiné ceny než před dvěma lety. V prvním pololetí letošního 
roku klesly ceny živých prasat v Číně o 65 %, poptávka po 
vepřovém mase je sice velká, ale trh je i vzhledem k vyso-
kým dovozům nasycený. Malí a střední chovatelé se dostá-
vají do ekonomických problémů a omezují produkci i náku-
py selat. Někteří vyčkávají, jiní bankrotují. Čínské orgány 
na to reagují a zavádějí systém stabilizace realizačních cen 
jatečných prasat. Dlouhodobá čínská snaha je přece vyrobit 
vepřové maso pro svůj trh doma. Nad druhým pololetím 
proto stále visí otazník.

Zdroj: EuroMeatNews

Jaký bude čínský hlad 
po vepřovém?
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Meating 2021

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny v programu – více najdete na www.cszm-meating.cz

Mediální partneři 

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,
je mou milou povinností Vás pozvat na 11. ročník konference mas-
ného průmyslu MeatinG 2021, která se bude konat 5. 10. 2021 
(úterý) v orea Congress hotel Brno (dříve hotel Voroněž) a koná 
se s podporou titulárního partnera společnosti PRIA SYSTEM s. r. o. 
Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování masa  
i aktuální a komplexní přehled dopadů koronavirové epidemie v na-
šem průmyslu.

Náš MeatinG znamená setkání lidí, kteří rozumí masu a kteří 
chtějí rozšířit své obzory nejen v rámci našeho oboru, ale i navázat 
nové cenné kontakty. Tato konference navazuje na úspěšné před-
chozí ročníky, kdy specialisté svými prezentacemi a  odbornými 
přednáškami zaujali účastníky v oblasti obchodu s potravinami, po-
travinářským marketingem, technologiemi a legislativou.

Chceme se také ohlédnout za osvětovou a náborovou kampaní 
„je to maso“ – projekt na podporu spotřeby masa a masných výrob-
ků, „Bude to maso“ – projekt s náborovou kampaní odborných škol 
a projekt „Masobraní“ – celostátní svátek masa. Součástí společen-
ského večera bude slavnostní vyhlášení výsledků celostátní soutěže 
řeznicko-uzenářská prodejna 2021.

P R o Č  s e  z ú Č a s t n i t  M e e t i n G u 
M e a t i n G  2 0 2 1 ! 
informace a trendy

Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná 
v 10.00 hodin. Jeho součástí budou přednášky „vliv covidové do-
by na obor zpracování masa“ a „očekávané události v souvislos-
ti s evropským závazkem zelené dohody“.

Bude prezentován další vývoj potravinářství v EU se zaměřením 
na obor zpracování masa (návrhy na omezení produkce a spotřeby 
masa a masných výrobků), budoucí podoba Společné zemědělské 
politiky, příspěvky z oblasti legislativy EU a ČR, poznatky dozorových 
orgánů.

Navazující odborný program přinese aktuality z oblasti makro-
ekonomiky, seznámí s trendy ve spotřebě masa a v panelové diskuzi 
vystoupí klíčoví hráči na trhu masa a masných výrobků.

inspirace
Odborný program i jeho přestávky poskytnou prostor pro inspi-

rativní debaty, s výměnou názorů a zkušeností mezi účastníky i řeč-
níky.

zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, 

bohatým občerstvením a příležitostí dobře a nerušeně se pobavit 
společně s kolegy a kamarády.

ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších pro-

fesionálů z našeho oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářské pro-
dejny roku 2021.

Přijďte včas, ať Vám nic neunikne!
Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MeatinG 2021 vy-

daří. Přihlášky je možné podávat na webu www.cszm-meating.cz.
Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že v loňském roce se konfe-

rence nekonala, o to více se na Vás těším a věřím, že nadcházející již 
jedenáctý ročník konference masného průmyslu MeatinG 2021 
podpoříte svým aktivním přístupem.

Karel Pilčík, předseda představenstva
Českého svazu zpracovatelů masa

k o n G R e s o v é  C e n t R u M  ( v e l k ý  s á l )

8:30–10:00 Registrace účastníků 
10:00–12:30 zahájení (Karel Pilčík, ČSZM)
 Blok a:  Čeká nás Radikální zMěna 
 sPotřeBitelského Chování?
 moderuje Jan Pivoňka
   Očekávané události v souvislosti  

s evropským závazkem  
Zelené dohody

   Adéla Paďourková, zástupce AK ČR v EU
   Jindřich Fialka, Martin Štěpánek  

– Ministerstvo zemědělství
   Zbyněk Semerád, Státní veterinární správa
   Miroslav Koberna, David Fajfr  

– Potravinářská komora ČR
   Martin Klanica, Státní zemědělská  

a potravinářská inspekce
   Jan Pivoňka, VŠCHT

12:30–14:00 oběd

14:00–16:30  Blok B: nová Realita,  
Co se Mění a Co zůstává?

 moderuje Zdeněk Skála
   Helena Horská, Raiffeisenbank
   Tomáš Prouza, SOČR
   Jindřich Špička, UZEI 
 Panelisté:
   Zdeněk Skála, Skála a Šulc
   Petr Pavlík, Rohlík.cz
    David Kureš, Novák maso-uzeniny
   Petr Chmelař, Penny Market
   Aleš Groulík, JIP

16:30–18:00 volný program
18:00–19:30 Přípitek a welcome dinner 
 (foyer a restaurace 1. patro)
19:30–20:30 slavnostní večer ČszM s udílením ocenění 
 moderuje Martina Kociánová
20:30–02:00 dinner buffet

k o n F e R e n Č n í  C e n t R u M  ( m a l ý  s á l )

14:00–16:30 Moderuje Jan Coufalík
   Pavel a Šimon Kovařík, Novum Global,
  „Jak reagují na změny detekce kontaminantů 

potravinářské rentgeny“
   Štěpán Bouda, SABRIS CZ, „Libový odbyt“

další přednášky se připravují.

v rámci konference bude probíhat soutěž 
„Šunka nejvyšší kvality MeatinG 2021“.

5. 10. 2021 Orea Congress Hotel Brno

11. ročník
s podporou společnosti PRiA SYSTEM s. r. o.
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Ecolab s. r. o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, Česká republika 
tel.: 296 114 040, e-mail: office.prague@ecolab.com

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!

Společnost má dlouholetou tradici v oboru a při své obchodní činnosti 
upřednostňuje spolehlivost a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat
Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat

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
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Růst výroby masa pokračoval
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výroba masa ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhla 
116 277 tun, v meziročním srovnání to bylo 
o 4,3 % více, avšak převážně vlivem nízké 
srovnávací základny loňského roku. Bylo 
vyrobeno 54 717 tun vepřového (+6,4 %), 
17 996 tun hovězího (+4,3 %) a 43 542 tun 
drůbežího masa (+1,8 %). Ceny zemědělských 
výrobců jatečného skotu se meziročně zvedly 
o 3,3 % a jatečné drůbeže o 0,9 %. 

„Výroba masa se ve 2. čtvrtletí meziročně 
zvýšila o 4,3 %. Vzhledem k poslednímu srovna-
telnému období před koronavirovou pandemií,  
2. čtvrtletí roku 2019, vychází výsledek produkce 
masa vyšší o 2 %. Ceny jatečných prasat se od-
razily od svého dna. Zemědělci prodávali jateč-
ná prasata v průměru za 36,25 Kč za kg jatečné 
hmotnosti,“ říká Renata Vodičková, vedoucí od-
dělení statistiky zemědělství a lesnictví.

„Přestože výroba masa se v poslední době zvy-
šuje, zemědělci se potýkají s nepříznivou úrovní 
cen, za které prodávají jatečná zvířata, navíc ce-
ny vstupů rostou mnohem rychleji. Tento trend se 
nejvíce projevuje v chovu prasat,“ dodává Mar-
kéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství 
a lesnictví. 

PoRážky a výRoBa Masa
Ve 2. čtvrtletí 2021 bylo v České republice 

vyrobeno 116 277 tun masa. Vzhledem k nižší 
srovnávací základně, ovlivněné loňskou první vl-
nou koronavirové pandemie, to bylo meziročně 
o 4,3 % více.

Na jatkách bylo poraženo 58,1 tis. ks skotu, 
meziročně +5,5 %; z toho bylo 25,4 tis. býků 
(+5,9 %), 23,7 tis. krav (+3,2 %) a 7,0 tis. jalovic 
(+12,3 %). Výroba hovězího masa byla meziroč-
ně vyšší o 4,3 % a dosáhla 17 996 tun.

Porážky prasat ve 2. čtvrtletí se meziročně 
zvýšily na 596,3 tis. ks (+7,9 %). Výrazně vzrost-
ly porážky prasnic (+27,6 %). Vepřového masa se 
vyrobilo 54 717 tun (+6,4 %).

Podle statistického šetření Ministerstva země-
dělství ČR bylo v tomto čtvrtletí na jatkách pora-
ženo 66 991 tun drůbeže, což představuje výrobu 
43 542 tun drůbežího masa (+1,8 %).

stavy skotu a PRasat
Podle statistického zjišťování v chovu skotu 

bylo v České republice na konci 2. čtvrtletí cho-
váno 1 413,2 tis. ks skotu, tj. o 0,4 % více než ke 
stejnému datu v loňském roce. Meziročně stabil-
ní stavy byly zaznamenány i v dílčích kategori-
ích: skot do 1 roku (+0,9 %), zapuštěné jalovice 
(+0,7 %) a dojené krávy (+0,7 %), mírné zvýšení 
stavů býků ve výkrmu (+5,7 %) a ostatních krav 
(+2,3 %).

Stavy prasat dosáhly 1 523,7 tis. ks, meziročně 
se téměř nezměnily (+0,2 %), rovněž tak i sta-
vy prasat ve výkrmu (+0,4 %) a stavy prasnic 
(+0,1 %). Méně než ve stejném období vloni čí-
taly stavy zapuštěných prasniček (−6,8 %), kate-
gorie, od které se odvíjí obnova základního stáda 
prasnic. 

Ceny zeMědělskýCh výRoBCů 
jateČného skotu, PRasat a kuřat

Ceny jatečného skotu se meziročně zvýšily 
o 3,3 %, z toho ceny jatečných býků o 1,9 %, 
ceny jatečných krav o 6,3 % a jatečných jalo-
vic o 3,2 %. Chovatelé prodávali jatečné býky 

za průměrnou cenu 46,19 Kč/kg v živém nebo  
84,07 Kč/kg v jatečné hmotnosti. 

Ceny jatečných prasat se stále držely pod úrov-
ní srovnatelného období loni (−17,7 %) a dosáh-
ly průměrných 27,88 za kg živé hmotnosti nebo 
36,25 Kč za kg v mase. Za prasata prodaná v tom-

to čtvrtletí dostali zemědělci o 3,36 Kč za kg jateč-
né hmotnosti více než ve čtvrtletí předcházejícím.

U cen jatečných kuřat bylo zaznamenáno vel-
mi malé meziroční zvýšení (+0,9 %). Výrobci 
prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru 
za 23,01 Kč za kg v živém.

PohyB zBoží Přes hRaniCe 
– živá zvířata a Maso

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 
zboží1) se ve 2. čtvrtletí 2021 převezlo přes hra-
nice meziročně přibližně stejné množství živé-
ho skotu a prasat; u živé drůbeže byl však obrat 
nižší.

Živého skotu se vyvezlo 42,6 tis. ks (−0,3 %), 
z toho bylo 15,2 tis. ks (−4,0 %) určeno k po-
rážce a 27,4 tis. ks (+1,9 %) skotu k dalšímu 
chovu. I když vývoz živého skotu výrazně pře-
vyšoval nad jeho dovozem, jatečných býků se 
dovezlo dvojnásobné množství, a to hlavně ze 
Slovenska a Maďarska. Živý skot se vyvážel do 
Rakouska, Německa (do obou zemí převážně 
k porážce), klesl vývoz zástavového skotu do  
Turecka.

Dovoz živých prasat se meziročně mírně zvý-
šil na 27,6 tis. ks (+2,7 %), přičemž vývoz zůstal 
na stejné výši (103,1 tis. ks; +0,5 %). Zvýšil se 
dovoz plemenných prasat, mírný nárůst byl za-
znamenán u selat, naopak dovoz prasat k poráž-
ce klesl na zanedbatelné množství. Mírně posílil 
vývoz selat. V jatečných prasatech se vyvezlo 
5291 tun vepřového masa, což odpovídá desetině 
jeho čtvrtletní produkce v České republice. Živá 
prasata se dovážela z Dánska, Německa a Slo-
venska, vyvážela se hlavně na Slovensko, do Ně-
mecka a Maďarska.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá 
drůbež pokračoval meziročně nižším obratem 
v důsledku poklesu na straně dovozu i vývozu. 
Vyvezlo se 4770 tun (meziročně −17,8 %) kuřat 
a slepic k porážce. Přestože došlo také ke snížení 
pohybu zboží přes hranice u komodity jednoden-
ních kuřat (−33,4 % na straně dovozu a −6,0 % 
na straně vývozu), nebylo ovlivněno zabezpe-
čení jejich obvyklé potřeby pro tuzemský chov. 
Partnery pro dovoz živé drůbeže byly Maďar-
sko, Německo a Slovensko; vývozy směřovaly 
na Slovensko, do Polska, Německa Rumunska 
a na Ukrajinu.

Záporná bilance pohybu zboží přes hranice1) 
u komodity maso se meziročně prohloubila u ho-
vězího a vepřového; zlepšila se u drůbežího.

Hovězího masa bylo dovezeno 10 514 tun 
(+29,9 %) a vyvezeno 2912 tun (+2,1 %). Do-
vozy hovězího masa pocházely nejvíce z Pol-
ska, Nizozemska a Německa. Vývozy směřovaly 
především na Slovensko, do Polska a Nizozem- 
ska.

Dovoz vepřového masa meziročně opět vzrostl 
(68 024 tun; +5,9 %), jeho vývoz se navýšil na 
8617 tun (+16,2 %). Vepřové se dováželo tra-
dičně z Německa a Španělska, ale také z Polska 
a Belgie; vyváželo se většinou na Slovensko.

Drůbežího masa se dovezlo 25 390 tun 
(−7,3 %), vývoz vzrostl na 4166 tun (+22,4 %). 
Více než polovina drůbežího masa se dovezla 
z Polska. Vývozy směřovaly na Slovensko, do 
Německa a Rakouska.

Český statistický úřad

1)  Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU 
(Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, 
které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazo-
vání příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravo-
dajské jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí 
pod prahem 12 mil. Kč.

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí / Rok   
2/2020 3/2020 4/2020 1/2021 2/2021

Výroba masa tuny jat. 
hm.

111 488 114 103 118 390 113 329 116 277 
97,8 101,6 102,3 102,2 104,3 

z toho:

hovězí a telecí tuny jat. 
hm.

17 247 17 525 19 355 17 843 17 996 
97,0 100,6 100,7 97,0 104,3 

vepřové tuny jat. 
hm.

51 421 52 762 55 213 53 248 54 717 
95,9 102,3 102,4 102,3 106,4 

skopové a kozí tuny jat. 
hm.

52 37 36 45 21 
61,6 72,9 65,3 139,7 40,5 

drůbeží tuny jat. 
hm.

42 765 43 777 43 784 42 189 43 542 
100,5 101,2 102,9 104,4 101,8 

1) stejné období předchozího roku = 100 % Zdroj: ČSÚ (výroba masa) 

Tabulka: Výroba masa
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Dobrá je modrá ...
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