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A co takhle, ulovit si krávu!
Řezníci, natož myslivci se chytají za hlavu, 

jenže samozvaní ochránci zvířat se nad svým 
nápadem přímo rozplývají. Proč trápit zvířa-
ta přepravou na jatky a na jatkách, proč ne-
ukončit jejich život důstojně na domácí lou-
ce? Věřte, nevěřte, takováto diskuze se zase 
spouští! Další krůček k posunu v již existují-
cích legálních porážkách skotu. Kam? To ne-
chám na vás!

Domácí porážky skotu jsou povoleny na zá-
kladě veterinárního zákona, který byl novelizo-
ván k 1. lednu 2012, a následně byly podmínky 
upraveny (rozvolněny) novelou veterinárního 
zákona od 1. 11. 2017. Stačí podat žádost místně 
příslušné krajské veterinární správě (nebo měst-
ské, pokud chcete zabít krávu v Praze) a jděte 
do toho! Stáří skotu bylo omezeno dvěma roky 
z důvodů rizika BSE, ale nově bylo rozvolněno 
na stáří 72 měsíců, takže porážet doma je možné 
i vyřazené krávy s jediným omezením, třikrát do 
roka. I to je úctyhodné množství masa pro jed-
nu rodinu. Nestačí vám to? Tak porážejte telata 
a mladý skot do stáří jednoho roku, ty už limito-
vané nejsou. Formuláře pro domácí porážky sko-
tu jsou k dispozici na stránkách www.svscr.cz. 
A jestli máte vyřízený elektronický podpis, stačí 
doma sednout k počítači a poslat správní popla-
tek dvě stě korun. Schválení porážkového místa? 
Hygienické aspekty? Podmínky welfare? Výuč-
ní list řezníka? Smlouva s kafilerií? Neděste se! 
Nic potřeba není. Povolení se chovatelům, fyzic-
kým osobám vydává na tři roky a vlastní porážku 
ohlaste tři dny dopředu. Podali jste oznámení, 
uvedli jste datum, čas, počet, druh, datum naro-
zení a identifikační číslo zvířete? Hotovo! Jde-
me na to! Rodeo zažíná! Jaké že rodeo? Vždyť 
klidný šťastný býk skloní pokorně hlavu a nechá 
se ochotně omráčit! Profesionálně! Praktikem, 
který praxi získal, kdo ví kde a snad nikdo nevi-
děl ani jak, rozhodně ale nikoli výučným listem 
řezníka. Že na jatkách smí se zvířaty manipulovat 
a omračovat pouze oprávněné, vyučené, proško-
lené a kontrolované osoby? Ale, prosím vás, tady 
jsme přece doma! Tady je doma i zvíře, tady je 
vše v pohodě, tady nejsme pod kamerami! Pojďte 
připít na dnešek. A kde je státní veterinární do-
zor? Může přijet, může se koukat, může se ptát. 
To rozhodně může, ale nemusí. Ruku na srdce, 
co vlastně u někoho doma vůbec zmůžete? Ani 
ten kousek masa si domů vzít nemůžete. Kdy-
byste ho dostal, je to úplatek, a kdybyste si ho 
koupil, porušil byste také zákon. Maso je pře-
ce určeno pouze pro vlastní potřebu chovatele 
a jeho rodiny, žádné produkty z domácí porážky 
nesmí být uváděny na trh, tedy poskytnuty jiným 
osobám zdarma ani za úplatu. Počkat, počkat! 
Jaké maso? Maso je přece masem až po ukončení 
prohlídky jatečně poraženého zvířete orgánem 
státní veterinární správy. Ten přece dozírá na vše 
kolem dokola jatek a porážky a kulatým razítkem 
rozhodne, je-li to maso plnohodnotné, tedy ze 
zdravého zvířete, či konfiskátem do kafilerie! Na 
domácí porážky chodí státní dozor výjimečně, 
ale pravdou je, že vzhledem k nákazové situaci 
může krajská veterinární správa prohlídku při do-
mácí porážce nařídit.

Ach jo! Prvorepublikový státní veterinární 
dozor by dnes kulil oči! Co se naši kolegové 
nabojovali za povinné porážení na jatkách a za 
povinnou veterinární prohlídku! Výsledek jejich 
práce je úžasný! Maso a živočišné produkty ne-
byly nikdy pro zdraví lidí i zvířat tak bezpečné 
jako nyní! Proč tedy dnes přehlížíme igelitové 
tašky naplněné teplým hovězím nabízeným po 
internetu a prodávaným po hospodách? A co na 
to finančáci? Ti nad touto drobností ani od hro-
mady lejster na stole nezdvihnou oči. Dokonce 
se donedávna nedivili ani úředníci u počítačů na 

Hradišsku, kde naplnění plemenářského záko-
na a vyhlášky 136/2004 Sb. zajišťuje na základě 
pověření Ministerstva zemědělství ČR Českomo-
ravská společnost chovatelů. ČSCH zpracovává, 
přiděluje a eviduje objednávky na ušní známky 
sloužící k identifikaci skotu, ovcí a koz, evidu-
je tedy narozená telata, jehňata a kůzlata, jejich 
život i smrt. Je tak zajištěna identifikace zvířat 
a jejich pohyb včetně evidence porážek i porá-
žek domácích. Jak jednoduché, stačí do týdne po 
jejím provedení vyplnit na Portálu farmáře kód 
zvířete, kód země, ušní číslo zvířete, kód a datum 
události. Událostí může být i domácí porážka, 
která má nyní pro zjednodušení samostatnou ko-
lonku a postup jako při odeslání zvířete na jatky. 
Kde je tedy problém? 

Život není jenom zelený, je rozhodně barev-
nější. Na jatky chodí kontroly a pátrají po se-
bemenších rozporech a čísla musí sedět! Kaž-
dá neshoda se hlásí a pátrá, kde došlo k chybě. 
Ale doma? Řada těchto porážek ohlášena nebyla 
a proběhla načerno. Myslíte, že šlo jen o pár ku-
sů? Pouhé naplnění domácích potřeb? Kdepak! 
Za deset let se z centrální evidence „ztratilo“  
42 tisíc kusů skotu! Z registru byly tyto kusy vyřa-
zeny jako ztracené. Čert ví, jestli je někdo ukradl 
či se krávy zaběhly do lesa. A vůbec, možná 
se jen ztratily jejich ušní známky nebo překlep 
v události! To už ani čert netuší. Slyšel jsem, že 
rekordmanem je farmář, kterému se za dva týdny 
ztratilo na 250 býků! Tak to by už mohla být pa-
rádní naháňka! Porážka nemalé kapacity!

Jenže beze zbraní! K držení střelné zbraně 
musíte mít zbrojní pas. Pak podle § 28 odst. 6 
zákona o zbraních je držitel zbrojního průkazu 
sice oprávněn držet zbraně, ale střílet smí pou-
ze v místech, kde je k tomu oprávněn, tedy na 
střelnicích, a z loveckých zbraní tam, kde je smí 
lovit (má řádně vydaný lovecký lístek, povolen-
ku k lovu a ostatní náležitosti). Na krávu ale ne-
smí stisknout spoušť jistojistě ani ve své honitbě. 

Kráva sice je zvíře, jenže není zvěř, nespadá do 
žádné kategorie zákona o myslivosti. Paragraf 2 
zákona o myslivosti 449/2001 Sb. na ni zkrátka 
nemyslí. Potkat ji v lese asi možné lze, ale ulovit 
ji stejně jako jelena je zhola nesmysl, pytláctví, 
krádež. Kdyby byla kráva vaše, kdybyste byl my-
slivec, měl zbrojní průkaz a kráva se pohybovala 
ve vaší honitbě, nežádejte hospodáře o povole-
ní odstřelu, ani o plombu, nemůže vám ji vydat. 
Vysměje se vám. Zvěř chovaná na farmách má 
výjimku. Není lovena, je porážena odstřelem na 
schválených místech. 

Největší komplikací domácích porážek sko-
tu (a také kontrolovanou veterináři) je likvidace 
porážkou vzniklých vedlejších produktů živo-
čišného původu (VPŽP), tj. nezpracovatelných 
živočišných odpadů, kterých je pro představu 
lajků celá polovina živé hmotnosti zvířete. Na-
kládání s vedlejšími produkty živočišného půvo-
du, které nejsou určeny k lidské spotřebě, musí 
být prováděno v souladu s požadavky nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1069/2009. VPŽP se rozdě-
lují do kategorií, které se označují jako kategorie 
1, 2 a 3. Při porážce zvířete musí být vloženy 
do nepropustné a uzavíratelné nádoby a uloženy 
tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití do doby 
předání asanačnímu podniku. Krev nesmí volně 
vytékat na prostranství nebo do kanalizace. Ků-
že, pokud není využita v domácnosti chovatele, 
je v kategorii 3 k prodeji. Střeva a předžalud-
ky mohu být využity v domácnosti chovatele, 
obsahy předžaludků a střev mohou být využity 
k přímému hnojení na pozemku majitele. Jinak 
se vyprázdněná střeva vloží do nádoby označené 
kategorie 3, pokud se nevyprázdní, musí být vlo-
žena do nádoby označené kategorie 2. Specifiko-
vaný rizikový materiál – SRM (VPŽP – materiál 
kategorie 1) je nyní vzhledem ke statusu České 
republiky jako země se zanedbatelným rizikem 
výskytu BSE u skotu staršího 12 měsíců lebka 
kromě dolní čelisti, ale včetně mozku, očí a mí-

chy. VPŽP této nejpřísněji sledované kategorie 
1 musí být před předáním obarven a převzetí 
potvrzeno technikem asanačního podniku. Oře-
zy nebo další živočišné materiály vznikající při 
opracování poráženého zvířete (například nohy 
včetně paznehtů, plíce, průdušnice, aorta, dělo-
ha, pohlavní orgány, jícen, bránice aj.) mohou 
být využity ke krmení masožravých zvířat, kte-
rá jsou v době porážky chována v hospodářství, 
kde proběhla domácí porážka, nebo musí být 
označené kategorií 3 a musí být předány asa-
načnímu ústavu k dalšímu zpracování. Pokud 
se VPŽP nerozdělí do jednotlivých kategorií, 
lze je dohromady předat svozné lince asanační-
ho podniku jako materiály kategorie 1. To ale 
rozhodně není levné. Nenamlouvejme si, že pro 
všechny chovatele je tento systém likvidace VP-
ŽP přijatelný a někteří se ho snaží obejít. Co-
pak jsme se v honitbách nikdy nesetkali s úje-
dišti pro lišky a divočáky, kam byly tyto zbytky  
uklizeny?

Porážka býka či krávy je náročnou akcí. Sám 
si nedovedu představit, jak vše doma efektivně 
zvládnout. Moje přesvědčení je v tomto nezlom-
né: Nechť si každý, kdo chce zažít domácí zabi-
jačku, porazí u kalíšku slivovice prase, ale skot 
nechá na profesionály, na jatky, a pokud chce 
maso svého býka konzumovat, ať si ho nechá 
porazit na jatkách ve mzdě. Vyjde mu to finančně 
lépe (pokud ale některé či celou řadu povinností 
domácí porážky neprovede a neobejde) a finálně 
má maso prohlédnuté veterinární službou, tudíž 
je může i prodávat.

Jak to všechno dopadne? Doufám, že vyhraje 
zdravý rozum poslanců, kteří nezmění několik 
zákonů jen tak šmahem a nepovolí střelení krávy 
na pastvě kulovnicí do hlavy. To by už byla vete-
rinární hygiena, řezničina, zootechnika i etologie 
natolik pokroucená, že by nad nimi nechápavě 
kroutila krkem i řada jiných paragrafů. 

LAST



� � � stalo�se�–�nabídky�–�informace�/�3�3 / 2 0 2 2

M I e s o  –  M я C o  –  C a R n e  –  M e a t 

Masarykův ústav Akademie věd (projekt Pa-
měti národa, doc. Martin Franc) se pokusil srov-
nat ceny potravin z roku 1989, tedy socialistické, 
se současnými a porovnal je s platy. To je rána! 
Dnes jsou platy v průměru 11,8krát vyšší, takže 
pojďme počítat: 1 kg chleba stál 2,80 Kč a dnes 
stojí 33,20 Kč, takže propočtená cena vůči platům 
by měla být 33 Kč. Rohlík je jen dnes o korunu 
levnější a mléko asi o čtyři koruny, než je pro-
počet, a máslo je na poloviční ceně a vajíčka na 
čtvrtině. Nedívejme se na čokoládu ani kávu, kte-
rá by měla podle socialistických cen stát 283 Kč 

za 100 g. A teď něco na závěr. Naříkáme nad ce-
nami hovězího zadního? Jestliže v roce 1989 stálo 
46 Kč, tak dnes by mělo vůči platům stát 542 Kč. 
A nyní se držme, pojedeme z kopce. Vepřová pe-
čeně bez kosti stála 60 Kč a přepočítala by se 
na 708 Kč a šunka nejvyšší jakosti by vyletěla 
ze stovky na závratných 1180 Kč. Masné vý-
robky popolezly za 33 let na ceny 2,5krát vyšší, 
ale platy řezníků a uzenářů vzrostly minimálně 
desetinásobně, a to o všem ostatním pro výrobu 
potřebném ani nemluvím. Zkrátka: Maso vede! 

LAST

Největším exportérem hovězího masa pochá-
zejícího z vodních buvolů je indická firma Alla-
nasons Private Limited. Vlastní sedm moderních 
mezinárodně certifikovaných podniků, největší 
zaměstnává 3 tisíce lidí, porážka probíhá jako 
halal, kapacita mrazíren je 100 tisíc tun, celková 
roční produkce je 600 tisíc tun mraženého vykos-
těného buvolího masa. Prodává je už 45 let jako 
Alana Halal Boneless Buffalo Meat do 80 zemí, 
především do islámských komunit. V Indii je 
kráva pro většinu hinduistické populace posvát-
ným zvířetem. Pro maso se proto chovají vodní 
buvoli, jejichž indická populace se odhaduje na 
57 % světové, což zajišťuje Indii i jedničku na 
světovém trhu s buvolím masem.  LAST

Španělsko vydalo nový zákon proti plýtvání 
s potravinami. Restaurace již nesmí vyhazovat 
nezkonzumované jídlo a musí je nabídnout bez-
platně zákazníkům jako balíčky s jídlem. Podle 
ministra zemědělství, rybolovu a potravin Luise 
Planase se ročně ve Španělsku vyhodí 1400 tun 
jídla. Zákon udává gastronomickým zařízením 
a prodejnám potravin povinnost vypracovat plá-
ny na snížení plýtvání, budou muset snížit ceny 
zboží před datem spotřeby a spolupracovat s lo-
kálními organizacemi zajišťujícími jídlo potřeb-
ným. Prošlé nebo nezkonzumované potraviny 
musí skončit jako krmení nebo v bioplynových  
stanicích.

LAST

Toť otázka! Čeká nás inflace, shrinkflace, či 
nakonec deflace? To je mi nějakých termínů! 
Inflaci už známe z praxe, deflace nám před 
pár lety hrozila také a teď bychom si jejím od-
varem velmi rádi naředili současný stav. Ale 
shrinkflace? Páni potravináři, teď jsme doma. 
Shrink tanky a komory máme přece všichni, 
smrsknout obal na minimum, to je cíl našeho 
balení. Jenže u shrinkflace se o balení hraje 
trochu jinak, jde o smrsknutí inflace (čes-
ky psali novináři smrskflace) jednorázovým 
zmenšením či opakovaným zmenšováním za-
vedené velikosti porce. Jednoduché: Za rohlík 
zaplatíte stejnou částku, i když bude smrsknu-
tý, menší. Moc jsem těchto rohlíků zatím ne-
viděl, ale čokolád s jedním chybějícím dílkem 
už dost. Jeden mi při dělení s vnuky totiž zá-
hadně chyběl. Neříkejte, že to neznáte! Zmrz-
lina dostala nálepku new a maxi, narostla 
i její cena, jinak zůstala stejně chutná, dokon-
ce i stejně velká, role inflace. Ta vedle ní už 
etiketu new a maxi nemá, je stejná jako před 
půlrokem, stejný obal, dokonce i stejně drahá. 
To je kouzlo! Jenže po rozbalení jí třetina chy-
bí! Tak to je ona shrinkflace – alternativa ke 
zvyšování cen v souladu s inflací (tak mluví 
ekonomický slovník). Je úžasné, že novináři 
jí říkají salámová metoda, přitom náš obor 
je v tom zcela neprávem, deset deka salámu 

zatím v balíčku být musí dokonce i s plusovou 
hmotnostní odchylkou. Shrinkflaci zavedli ji-
ní borci, výrobci tyčinek Deli, KitKat, Chun-
ky, Snikers, čokolád Milka, Milena, zmrzlin, 
čaje (v krabičce je o pět sáčků méně)… Mám 
pokračovat? Prý je to nejjednodušší cesta ke 
zdražování, ale jak řekla jedna zákaznice do 
kamery: „Proč z nás dělají blbce?“ 

Tak co? Půjdeme s dobou, ubereme plá-
tek šunky, párky smrskneme, nebo je něčím 
mrskneme? Myslíte, že zákazník pozná, že je 
v nich místo masné bílkoviny sójová? Mám 
obavu (mnohem větší radost), že už to po-
zná a že se snad touto cestou krocení inflace 
„changeflací“ (náhradou) při zneužití tradič-
ních názvů výrobků nepustíme. Anebo se chce 
někdo z velkých hráčů neproslavit zavedením 
termínu changeflace do praxe? To by zase byla 
rána! Ale jestli tímto směrem ve fabrice pře-
mýšlíte, ukažte, že jste borci, a nazvěte tento 
výrobek například: Inflační šmakuláda, a vy 
mistři míchači, podepište se, že kvalitu ga-
rantujete. A věříte, že bych se rád podíval na 
reakce nejen zákazníků, kdyby na takovémto 
výrobku s nálepkami super price a new zářil 
nápis „párek pro chudé“? To by byl pro prav-
du opravdu poprask! A někdo za smrsknutí či 
mrsknutí mediálně zmrskán. 

LAST

SmrSknutý, či mrSknutý?
Ani deko
 nazmar

Hovězí 
z indie

Ministerstvo zemědělství a rozvoje ven-
kova Vietnamu oznámilo, že začne uvádět 
na trh vakcínu proti africkému moru prasat 
s ochrannou dobou šest měsíců, což pokry-
je pro komerční farmy celý cyklus výkrmu 
prasat. Vakcína za 1,40 dolaru byla vyvi-
nuta společností Dabaco Group ve spolu-
práci s výzkumným centrem exotických 
druhů zvířat ministerstva zemědělství Spo-

jených států. Vietnam požádal USA o spo-
lupráci v roce 2020, při lavinovém šíření 
afrického moru prasat ve svých chovech, 
ve kterých bylo utraceno či uhynulo na de-
set milionů prasat. Masivní dovoz vepřo-
vého masa do Číny a Vietnamu byl násled-
ně hlavním iniciátorem raketového růstu 
cen vepřového masa na světových trzích. 

LAST

Vietnam začíná vakcinovat

nejlevnější maso
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Už si ho nedáte! Jižní 
Afrika hlásí, že od 23. červ-
na 2022 končí zvěrstva, 
kdy biltong zvěřinu ani ne-
potkal. Biltong bude zase 
pouze ze zvěřiny, z masa. 
Žádné masové náhražky 
a parazitování na historic-
ky dobrém názvu masa. 
Dost masovým nugetám, 

masovým uličkám, natož posvátnému sušenému 
masu biltong, které maso nepotkaly! Podle naří-

zení JAR č. R1283 je maso masem, jak ho zatím 
ještě známe. Spotřebitel nesmí být klamán! Ať 
si koupí, co chce, ale pokud bude mít výrobek 
název maso, bude to maso. Řekl bych, že je to 
v terminologii mladých „maso“, jak se s tím Jiho-
afričané vypořádali. Doufám, že my Evropané se 
inspirujeme. Bude to ale boj, neboť ani v maso-
žroutské JAR neprošel zákon bez diskuzí a pro-
testů. Ředitel ProVeg South Africa komentoval 
rozhodnutí vlády jako krok zpět. Proč? Komu 
ten dnešní legislativní terminologický nepořádek 
vlastně vyhovuje?  LAST

Veggie biltong

Polští chovatelé prasat se obrátili na pre-
miéra Henryka Kowalczyka, kterého vy-
zvali k přijetí opatření ke změně směrnice 
Evropské komise o průmyslových emisích. 
V dubnu Evropská komise zveřejnila revizi 
směrnice o průmyslových emisích z roku 
2010, která se v minulosti vztahovala pou-
ze na největší chovy dobytka v EU. Nyní 
bylo navrženo desetinásobně zvýšit počet 
chovů skotu, prasat a drůbeže, na které 

se budou vztahovat požadavky směrni-
ce. Podle návrhu Evropské komise budou 
rodinné farmy s více než 150 dobytčími 
jednotkami (VDJ) považovat za „agroprů-
myslová zařízení“ a budou nuceny mimo 
jiné uplatňovat nákladné emisní podmín-
ky vyvinuté především pro velké podniky 
a plnit dodatečné požadavky na ochranu 
životního prostředí. 

  LAST

Poláci bijí na poplach

’
JATKY ČesKý Brod a. s., Jateční 316, 282 01 Český Brod

www.jatkycb.cz

řezníci 
z ČesKého Brodu

Jsme tu pro vás již 

25 let 
a věříme, že společně s vámi všemi 
dokážeme současnou 
nepříznivou situaci zvládnout.
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Daň 
z větrů

Pšoukání a říhání je doprovodným jevem trá-
vení zvláště rostlinného materiálu. Přežvýkavci 
tak vypouští vedle řady dalších ostře sledované 
plyny, jako je metan a oxid uhličitý. Novozéland-
ští farmáři odchovají ročně 5 milionů hovězí-
ho dobytka a 26 milionů ovcí, téměř polovina 
skleníkových emisí tak produkuje živočišná 
výroba. Masný průmysl Nového Zélandu gene-
ruje 10 miliard dolarů a devadesát procent masa 
exportuje, je druhým největším produkčním sek-
torem. Přesto došlo k dohodě zemědělců a vlády 
a je připraven návrh zákona, který zavádí emisní 
povolenky v zemědělství pro chovaný dobytek. 
Novozélandský přístup k životnímu prostředí je 
velmi přísný a je tedy reálné, že bude první zemí 
zavádějící „daň z dobytčích větrů“. Kdypak za-
vanou i k nám?  LAST

Francouzské 
maso 

masem
Od poloviny letošního roku mají 

všichni francouzští výrobci vegetabil-
ních potravin parazitujících svými ná-
zvy na výrobcích živočišného původu 
utrum. Ministerstvo hospodářství se 
rozhodlo už nečekat na legislativu ev-
ropskou. Dost veganským párkům či 
čočkovým steakům! Kdyby jenom jim. 
Veškeré potraviny živočišného půvo-
du, které obsahují významné množství 
rostlinných bílkovin, nesmí používat 
termíny tradičně spojované s masem 
a rybami. Má to ale háček. Francie ne-
může zakázat dovoz těchto nemasných 
masných výrobků z jiné evropské ze-
mě a Turecka. A tak si Francouzi do 
vyhlášky dali i článek, že je zakázáno 
držet k prodeji, distribuovat, nabízet 
k prodeji, prodávat anebo i bezplatně 
distribuovat potraviny, které neodpo-
vídají pravidlům stanoveným touto vy-
hláškou. Francouzi si zkrátka na své 
kuchyni a gurmánské pověsti zakládají. 
Jenže, nic není tak jednoduché. Výrob-
ci vegetariánských mas se odvolali, že 
potřebují čas, aby se s novými pravidly 
vypořádali, zpracovali etikety, vymys-
leli nové termíny, a dostali čas. Kolik? 
To se ještě přesně neví. Státní rada ještě  
nerozhodla. 

LAST

Podle údajů Evropské komise vyproduko-
vala EU v prvním pololetí o 4 % méně vep-
řového masa než loni. Evropští producenti 
prasat čelí vysokým a rostoucím nákladům 
na krmivo a další vstupy, jenže se nedaří 

adekvátně zvyšovat cena masa na pultech. 
Objemově největší propad je v Německu, 
Itálii, ale i Polsku a Belgii. Co na to Brusel? 
Tleská!  

Jen Španělsko stále roste. LAST

Pokles vepřového

masná 
Vuelta

Loňský evropský rekordman v produkci masa, 
Španělsko, stále šlape jako o život, nechce ztra-
tit v masném pelotonu na výkonu. Na vině je prý 
východní protivítr a ten vždycky fouká na čelo 
nejvíc. Číňané už nejsou zdaleka tak hladoví po 
dovozovém mase, jejich chovy se již po morových 
ranách zotavily a čínští vepřoborci se už zase napl-
no rozšlapali. Španělé se rozhlíží, co jiného vymy-
slet. Z 20 zemí, do kterých Španělsko vyváží nej-
větší objem vepřového masa, 18 v prvním pololetí 
vzrostlo co do objemu a hodnoty, k jedinému po-
klesu došlo v Dánsku a Číně, která je pro Španěly 
hlavní destinací pro vývoz vepřového masa násle-
dovaná Francií, Filipínami a Japonskem.  LAST
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VÍTĚZ SOUTĚŽE
„Cena PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek.“ Uzeniny Příbram, a.s.

Ochutnejte také

OTÁZKA PRVNÍ:
Vstupy do výroby masa a masných výrobků neustále ros-

tou, a ač se tento trend přičítá inflačnímu vlivu, dost často 
je důvodem „jen nezůstat pozadu“. A hlavně je to psycholo-
gický odraz této obchodně podivné doby. Jak to vidíte vy? 
A jakou je nutné volit obchodní politiku, aby byla pro spo-
třebitele a vaše zákazníky cena přijatelná a přitom jste ne-
vyráběli s nulovým, či dokonce s minusovým ziskem?

ODPOVĚĎ:
V této extrémní a kritické době je volba obchodní politiky 

velmi složitá, důležité však zůstává rychle reagovat na měnící 
se poptávku. Podnikání v masném průmyslu nebyl nikdy jedno-
duchý úkol, a to díky silnému konkurenčnímu prostředí a tlaku 
ze strany zahraničních obchodních řetězců na nabízené ceny, 
ale to vše bylo zdravé obchodní prostředí, které vám dovolilo 
vybírat si mezi dodavateli surovin, obalových materiálů, apod. 
Většina vyráběného portfolia tvořila ziskové položky, ale nynější 
situace s energiemi je až devastující a nepředvídatelná. Přes-
to všechno jedeme dál. Děláme vše pro to, abychom zůstali na 
českém trhu konkurenceschopní. V tomto roce se nám podařilo 
uspět s několika novinkami. Zmíním například vepřové poma-
zánky nebo stařené vepřové steaky, které získaly ocenění „Cena 
PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Věříme 
tomu, že i nadále budeme moci produkovat především kvalitní 
výrobky a nebudeme nuceni vyrábět levnější komodity s nižším 
obsahem masa. Pokud pominu situaci s energiemi, směr vidím 
v podpoře masa a masných výrobků po vzoru Francie, která řeší 
jasné rozdělení mezi výrobky z masa a náhražek vegetariánských 
či veganských. 

OTÁZKA DRUHÁ:
Máte přes 100 vlastních prodejen ZEMAN maso-uzeniny 

skoro po celé ČR. Jaká je nynější zkušenost z prodeje masa 

výsekového a masných výrobků? Změnila se poptávka v po-
sledním půl roce? A to jak v sortimentu, tak i v množství. 
A jaká opatření je nutno přijímat, aby obchod „běžel“?

ODPOVĚĎ:
S rostoucí inflací domácnosti šetří. Více se rozmýšlí, kte-

ré produkty a kde nakoupí. Evidujeme propad v objemu masa 
i uzenin. Nakupují se zejména výrobky za akční ceny, proto se 
snažíme nadále pro naše zákazníky každý týden připravovat za-
jímavé akce jak čerstvého masa, tak i uzenin či pokrmů z teplého 
pultu. Na základě posledního průzkumu jsme také více rozšířili 
nabídku polotovarů, a naopak omezili například výběr hovězích 
mas, a to kvůli vyšší ceně. U několika prodejen jsme přistoupili 

k jejich uzavření i před uplynutím nájemní smlouvy. Nebylo již 
přínosné, z důvodu zvyšujících se nákladů, držet je na úkor pro-
sperujících prodejen. Jak jistě víte, fungující řeznickou prodejnu 
dělá hlavně personál, někteří se pro tuto práci narodili, jiní tepr-
ve nabývají zkušenosti, proto se například neupouští od školení 
a motivačních soutěží.  

OTÁZKA TŘETÍ:
Pomoc státu oproti zdražování a inflaci zatím nepřichází. 

A to jak občanům, tak i podnikatelské sféře. Kdybyste byl 
v roli politika, jaké byste volil formy nápravy? Resp. co je 
potřeba nyní udělat, aby to neměl masný průmysl tak těžké?

ODPOVĚĎ:
 Situace s energiemi roztočila ruletu do takových extrémů, 

že i prosperující společnost s dlouholetými zkušenostmi může 
bojovat o existenci. Z podnikatelského pohledu je velmi složité 
činit rozhodnutí, když je vše postaveno na náhodě, několik doda-
vatelů elektřiny zkrachovalo a představitelé státu patřičně neza-
reagovali. Mnoha firmám končí fixace a uzavření nových smluv 
znamená strmý nárůst cen. Nyní bohužel šikovnost podnikatele 
nerozhoduje o konkurenceschopnosti jeho společnosti. Komu 
skončila fixace v posledním roce, byť úpadkem dodavatele, byl 
nucen přejít k DPI za podmínek tržních cen. Na základě uděle-
ných licencí a uzavřených smluv měl stát zajistit, aby byly dodr-
ženy smluvní podmínky. Nebo podnikatel platí místo 1,5–2 Kč 
i 20 Kč za KWh. Vzniklé negativní podmínky bohužel větší 
mírou přisuzuji státu, jelikož trh s energiemi má v kompetenci 
ovlivnit. Proto bych šel cestou zastřešení a kompenzace zvýše-
ných nákladů do 50 % za poslední měsíce. Nejen podnikatelsky, 
ale i pro politiky se jedná a bude jednat o velmi složité období. 

Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

A k t u Á L n Í  O t Á Z k Y O D P O V ě D i   n A 3
Eduard Koranda, 

generální ředitel společnosti uzeniny Příbram, a. s., a ZEmAn maso-uzeniny, a. s.
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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 12. ročník konference mas-
ného průmyslu MeatInG 2022, která se bude konat 8. 11. 2022 
(úterý) v orea Congress hotel Brno (dříve hotel Voroněž) a koná 
se s podporou titulárního partnera komunikační agentury CZECH 
PROMOTION. 

Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování 
masa.

Náš MeatInG znamená setkání lidí, kteří rozumí masu a kteří 
chtějí rozšířit své obzory nejen v rámci našeho oboru, ale i navá-
zat nové cenné kontakty. Tato konference navazuje na úspěšné 
předchozí 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 vý-
robků, „Bude to maso“ – projekt s náborovou kampaní odborných 
škol a projekt „Masobraní“ – celostátní svátek masa. Součástí spo-
lečenského večera bude slavnostní vyhlášení výsledků celostátní 
soutěže řeznicko-uzenářská prodejna 2022.

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 2 !
Informace a trendy

Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná 
v 10.00 hodin. Jeho součástí budou přednášky „vliv dokonalé 
ekonomické bouře na obor zpracování masa“ a „očekávané 
události v souvislosti 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 dozoro-
vých orgánů. 

Navazující odborný program přinese aktuality z oblasti makro-
ekonomiky, 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 in-

spirativní debaty, s výměnou názorů a zkušeností mezi účastníky 
i řečníky. 

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-uzenářská 
prodejna roku 2022.

Přijďte včas, ať vám nic neunikne!

Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MeatInG 2022 vy-
daří. Přihlášky je možné podávat na webu www.cszm-meating.cz.

Vážení kolegové, těším se na setkání s Vámi a  věřím, že nad-
cházející, již dvanáctý ročník konference masného průmyslu  
MeatInG 2022, podpoříte svým aktivním přístupem. 

Karel Pilčík,
předseda představenstva Českého svazu zpracovatelů masa

meating 2022
2

12. ročník
s podporou společnosti CZECH PrOmOtiOn

8. 11. 2022 OrEA Congress Hotel Brno (VOrOněŽ)

8:00–9:00 Registrace účastníků

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 )

9:00–9:10 zahájení – karel Pilčík, čszM
9:10–12:30  stihneme reagovat  

na radikálně se měnící svět?
   blok a panelovou diskuzi moderuje Jan Pivoňka
     Adéla Paďourková, EU – aktuální vývoj v pro-

blematice imitací masa a MV
     Martin Štěpánek, MZe – aktuální legislativní 

změny v oboru zpracování masa
     Josef Kameník, VFU – informace z celosvětové 

konference o mase, trendy
     Dana Večeřová, PK ČR – podpora potravinář-

ského průmyslu v ČR a EU
     Jan Pivoňka, Rudolf Ševčík, VŠCHT – udržitel-

ná výroba a spotřeba masných výrobků

12:30–14:00 oběd

14:00–17:00  obchod a ekonomika v roce 2023 –
    co nás (možná) čeká a jak se tomu (možná)  

vyhnout
    blok a panelovou diskuzi moderuje  

Zdeněk Skála
     Helena Horská, Raiffeisenbank
     Tomáš Prouza, Svaz obchodu a cestovního 

ruchu ČR
     Klára Beňačková, Kaufland ČR
     Tomáš Jeřábek, Košík.cz
     Tomáš Pajonk, SolverTech s. r. o.
     Richard Piluša, GfK
     zástupce CzechPromotion

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 )

14:00–17:00 odborné přednášky a prezentace
17:00–18:00 volný program
18:00–19:30  Přípitek a welcome dinner  

(foyer a restaurace)
19:30–20:30  slavnostní večer čszM s udílením ocenění  

(Kongresové centrum)
20:30–02:00 dinner buffet

v rámci konference 
bude probíhat soutěž 
„nejlepší Gothajský salám 
MeatInG 2022“

https://www.cszm-meating.cz/
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Výroba masa opět klesla, ceny výrobců vzrostly
2 .  č t v R t l e t í  2 0 2 2

Výroba masa pokračovala ve 2. čtvrtletí 
v mírném poklesu a dosáhla 113 089 tun, me-
ziročně byla o 2,7 % nižší. Největší snížení 
bylo zaznamenáno u hovězího (–6,6 %), nej-
méně klesla výroba drůbežího (–1,9 %). Ceny 
zemědělských výrobců jatečných zvířat str-
mě vzrostly.

„Ve 2. čtvrtletí došlo k rychlému růstu cen 
zemědělských výrobců, a to nejen v České re-
publice. Pro chovatele skotu a drůbeže to bylo 
motivující k vývozu jatečných zvířat, a výroba 
masa sledovaná na jatkách tak poklesla víc než 
hrubá tuzemská produkce,“ vysvětluje Renata 
Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zeměděl-
ství a lesnictví ČSÚ.

výRoBa Masa 
Ve 2. čtvrtletí meziročně klesla výroba hově-

zího masa o 6,6 % na 16 810 tun. Bylo poraženo 
celkem 54,3 tis. ks skotu (−6,5 %). Z toho bylo 
22,4 tis. býků (−11,7 %), 23,7 tis. krav (−0,2 %) 
a 6,2 tis. jalovic (−11,6 %). Pokles výroby ma-
sa na jatkách byl ovlivněn sníženým dovozem 
a zvýšeným vývozem jatečných zvířat určených 
k porážce, zvláště býků.

Vepřového masa se vyrobilo 53 505 tun 
(−2,2 %). Porážky prasat se meziročně snížily 
na 576,1 tis. ks (−3,4 %). Prasat z výkrmu se 
porazilo o 3,6 % méně. Nárůst porážek prasnic 
se zpomalil, přesto jich bylo poraženo o 5,7 % 
víc než vloni ve stejném období.

Drůbežího masa se vyrobilo 42 729 tun 
(−1,9 %), což odpovídá 65 751 tuně drůbeže do-
dané k porážce na jatkách. Do tohoto výsledku 
se promítl zvýšený vývoz živé drůbeže k poráž-
kám do zahraničí.

Ceny zeMědělskýCh výRoBCů
Ceny výrobců jatečného skotu meziročně 

vzrostly o 29,5 %, z toho ceny jatečných býků 
o 24,5 %, ceny jatečných krav o 37,9 % a jateč-
ných jalovic o 32,9 %. Chovatelé prodávali jateč-
né býky za průměrnou cenu 57,49 Kč/kg v živém 
nebo 104,63 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat se zvedly o 20,2 %. Za 
prasata prodaná v tomto čtvrtletí zemědělci do-
stali průměrně 33,52 Kč za kg živé hmotnosti 
nebo 43,58 Kč za kg v mase.

Také ceny jatečných kuřat se meziročně navý-
šily (+13,1 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata  
I. třídy jakosti v průměru za 26,03 Kč za kg v ži-
vém.

„Ceny jatečných zvířat se vyšplhaly ve 2. čtvrt-
letí na výjimečnou úroveň, jatečný skot a jatečná 
drůbež se dosud za tak vysokou cenu neprodáva-
ly. Ceny jatečných prasat procházejí častějšími 
výkyvy, a přestože také vzrostly, zatím nedosáhly 
úrovně posledního cenového vrcholu na přelomu 
let 2019 a 2020,“ doplnila Markéta Fiedlerová 
z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

hovězí Maso
Výroba hovězího masa ve 2. čtvrtletí mezi-

ročně klesla na 16 810 tun (−6,6 %). Toto množ-
ství masa představovalo 54,3 tis. kusů skotu 
(−6,5 %), z toho bylo 22,4 tis. býků (−11,7 %), 
23,7 tis. krav (−0,2 %) a 6,2 tis. jalovic (−11,6 %).

K meziročnímu poklesu výroby hovězího 
masa vedly především změny v pohybu zboží 
přes hranice u komodity živých zvířat k porážce, 
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1) stejné období předchozího roku = 100 % Zdroj: ČSÚ (výroba masa) 

Tabulka: Výroba masa

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok   
2/2021 3/2021 4/2021 1/2022 2/2022

Výroba masa tuny jat. 
hm.

116 277 115 574 121 677 111 669 113 089
104,3 101,3 102,8 98,5 97,3

z toho:

hovězí a telecí tuny jat. 
hm.

17 996 17 217 19 497 17 435 16 810
104,3 98,2 100,7 97,7 93,4

vepřové tuny jat. 
hm.

54 717 52 915 56 128 52 710 53 505
106,4 100,3 101,7 99,0 97,8

skopové a kozí tuny jat. 
hm.

21 27 36 19 42
40,5 73,8 99,6 43,1 197,0

drůbeží tuny jat. 
hm.

43 542 45 413 46 012 41 502 42 729
101,8 103,7 105,1 98,4 98,1

na konci 1. pololetí, kdy jich bylo zaznamená-
no meziročně o 7,2 % více ve věkové kategorii  
1–2 roky a o 3,1 % více ve věku nad 2 roky.

vePřové Maso
Výroba vepřového masa dosáhla 53 505 tun, tj. 

meziročně o 2,2 % méně. Porážky prasat z výkr-
mu klesly o 3,6 % (560,5 tis. ks), kdežto prasnic 
bylo poraženo o 5,8 % více. Tempo vyřazování 
prasnic z chovů se v tomto čtvrtletí zmírnilo.

Ve sledovaném období bylo vyvezeno 56,3 tis. 
prasat k porážce (−1,5 %) s živou hmotností 
7 076 tun, což odpovídá 5 443 tunám vepřové-
ho masa.

Hrubá tuzemská výroba vepřového masa kles-
la na 59 155 tun (−2,0 %).

Množství vepřového masa, které bylo ve 
2. čtvrtletí k dispozici pro domácí spotřebu 
(115 037 tun), bylo meziročně nepatrně vyšší 
(+0,4 %). K tomu přispěl vyšší dovoz (69 741 tun; 
+2,3 %) a nižší vývoz (8 490 tun; −1,5 %) vep-
řového masa.

Výroba vepřového masa v následujícím ob-
dobí se bude odvíjet od stavů prasat ve výkrmu 
na konci 2. čtvrtletí, které byly meziročně nižší 
o 5,6 %, od vyváženosti vývozu a dovozu mla-
dých prasat (za 2. čtvrtletí meziročně vyšší čistý 
vývoz) a z dlouhodobějšího hlediska od snížené-
ho stavu prasnic (−12,9 %).

dRůBeží Maso
Ve 2. čtvrtletí bylo dodáno na jatka 65 751 tun 

drůbeže, což odpovídá výrobě 42 729 tun drůbe-
žího masa, meziročně o 1,9 % méně. 

Vývoz zvířat k porážce do zahraničí však me-
ziročně vzrostl na 6 673 tun jatečné hmotnosti 
(+29,6 %) díky zvýšenému množství vyvezených 
kuřat, slepic a krůt. Tím dosáhla hrubá tuzemská 
produkce za 2. čtvrtletí mírného zvýšení (50 568 tun; 
+1,4 %).

Drůbežího masa se dovezlo 28 071 tun (+9,3 %) 
a výrazně vzrostl jeho vývoz (6 630; +59,1 %), 
takže v České republice zůstalo 65 336 tun 
(−1,4 %) masa určeného k domácí spotřebě.

Ve 2. čtvrtletí se v České republice vylíhlo 
54,9 mil. (+1,7 %) kuřat masného typu. Při zo-
hlednění dovozu a vývozu jednodenních kuřat 
zůstalo v českých chovech k výkrmu 34,4 mil. 
(−1,5 %) brojlerů. Od tohoto množství se bude 
odvíjet výroba kuřecího masa v příštím období.

Český statistický úřad

Publikované údaje o výrobě masa na jatkách 
jsou definitivní. 

Údaje o porážkách mimo jatka jsou kvalifiko-
vaným odhadem Ministerstva zemědělství ČR.

Údaje o dodávkách drůbeže na jatka vycházejí 
ze statistického zjišťování Ministerstva zeměděl-
ství ČR.

Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi 
EU (Intrastat) nezahrnují transakce realizova-
né osobami, které nejsou registrované k DPH. 
Povinnost vykazovaní příslušného směru v In-
trastatu nemají ani zpravodajské jednotky s roč-
ní hodnotou odeslání nebo přijetí pod prahem  
12 mil. Kč. Jsou platné ke dni zveřejnění doplňu-
jící informace.

Statistika líhnutí drůbeže je přebírána z Ústřed- 
ní evidence – registru líhní.

kterých bylo vyvezeno o 1,9 tis. více a doveze-
no o 1,4 tis. méně než ve stejném období vloni. 
Výroba masa na jatkách tím meziročně klesla 
o 1 584 tun.

Hrubá tuzemská produkce hovězího masa se 
snížila jen nepatrně, o 0,7 % na 23 001 tun.

Ve sledovaném období bylo dovezeno 11 501 tun 
hovězího masa (meziročně +6,9 %), vývoz do-

sáhnul 3 379 tun (+15,8 %). Tím se prohloubil 
schodek bilance hovězího masa z pohledu pohy-
bu zboží přes hranice.

Předběžně kalkulované množství hovězího 
masa určené ke spotřebě v ČR se vzhledem ke 
2. čtvrtletí 2021 snížilo o 3,5 % (na 25 309 tun).

V dalším vývoji produkce hovězího masa lze 
očekávat vliv vyšších stavů býků ve výkrmu 


