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Budou čeští uzenáři měnit symbol jejich profese?
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Čeští řezníci
se nemají

za co stydět
Slova ředitele jednoho z obchodních řetězců zastou-

pených na českém trhu o určitém neumětelství českých 
zpracovatelů vyprovokovala k akci nejen zemědělce spolu 
s řezníky, ale dokonce i samotné řetězce. Zatímco popr-
vé zemědělci a zpracovatelé představili svou jednotu for-
mou pokojné demonstrace na hraničním přechodu v Dol-
ním Dvořišti, hned tři velká seskupení řetězců se písemně 
i telefonicky přihlásila Agrární komoře (organizátoru 
akce) s nabídkou co největšího zastoupení masa z čes-
kých chovů ve své obchodní síti. Zmíněný řetězec, jehož 
zástupce tvrdil, že u nás neumí řezníci nabídnout požado-
vanou kvalitu opracování masa v požadovaném množství, 
na několik usvědčení z možného klamání spotřebitele rea-
goval podivně. Sdělil, že nehodlá na toto téma dál pole-
mizovat, a to jak se zemědělci, tak s řezníky. A dál nabízí 
maso vyrobené v ČR a poražené v Rakousku, nectí při tom 
český zákon o potravinách a do čtvrtka 29. března možná 
ani netušil, že i u nás existuje hned trojí kontrola těch-
to přestupků ve značení masa, kterou zintenzivní ministr 
zemědělství ČR Petr Gandalovič, jak slíbil z tribuny XIV. 
sněmu Agrární komory ČR konaném ve Velké Bystřici 
na Moravě.

 Berme ale věci chronologicky, jednu akci za dru-
hou, na kterých tentokrát Český svaz zpracovatelů masa 
hrál výraznou, ne-li dominantní roli. V pondělí 26. břez-
na demonstrovali zemědělci na hraničním přechodu 
s Rakouskem a řezníci rozdávali projíždějícím kvalitní 
české uzeniny k ochutnávce. Jaromír Kloud, předseda 
svazu, vystoupil s megafonem k 250 přítomným demon-
strujícím a k více než padesátce novinářů, mezi nimiž 
byli němečtí, rakouští a polští kolegové, kteří doma večer 
informovali své diváky, posluchače a druhý den i čtenáře. 
Vesměs chápali „náš“ problém s dovozy, které mají z 80 
a třeba i ze 100 procent vytlačit českou produkci z trhu. 
Přitom, jak se hned další den na tiskové konferenci Agrár-
ní komory a Českého svazu zpracovatelů masa ukázalo, 
balíčky s hovězím masem v onom řetězci postrádají jakou-
koliv zaběhlou evropskou povinnost přesného značení stáje 
číselným kódem a lehkou dohledatelnost každého kusu. 
O dva dny později k tomuto tématu ministr zemědělství 
ČR Petr Gandalovič řekl, že to bude vyžadovat ze dvou 
důvodů, aby nebyl spotřebitel klamán ani šizen. Pochválil 
veterináře za kontroly, které zaručují bezpečnost zdraví. 
Zároveň upozornil na fakt, že bude vyžadovat u balíčků 
dovezeného hovězího masa a rozporcovaného v přebalov-
nách supermarketů přesné značení podle zákona o potra-
vinách, protože nejde jen o cenově velmi výhodné záměny 
levného masa z krav za drahé maso býčků, ale chce mít 
jistotu, že každý kus masa ze zvířete nad 30 měsíců stáří 
byl vyšetřen na BSE a spotřebitel má jasnou záruku i pro-
střednictvím přesného označení na obalu. 

Na tiskové konferenci k hovězímu masu zazněly pádné 
argumenty a některé z nich si dokonce přinesli sami novi-
náři. Nad značením balíčku hovězího masa z Intersparu 
si tak lámal hlavu nejen reportér TV Nova, ale i samot-
ný Jaromír Kloud, bylo tam jen číslo přebalovny. Na 30 
novinářů se nestačilo divit a tázavé pohledy směřovaly 
k přítomnému zástupci veterinární správy a spotřebitelů. 
A najednou přišlo do ticha zajímavé sdělení od přítomné 
zástupkyně Sdružení ochrany spotřebitelů Ivany Pickové. 
Doporučila více si všímat nového způsobu balení masa fir-
mou Maso Planá, které označila za naprosto jedinečné 
a chvályhodné. Nejen že je na balíčku vše potřebné, tak, 
jak to podle zákona musí být, ale je tam něco unikátního 
navíc, kód, který zaručuje čerstvost masa. Ivana Picková, 
známý kritik kvality některých českých uzenin, vyrazila 
dech přítomnému Emilu Kasperovi, generálnímu ředite-
li tohoto masokombinátu a viceprezidentu Potravinářské 
komory. Čekal bodyček, namísto něj přišlo od této tak 
obávané spotřebitelské organizace ocenění. 

V tomto kontextu uplynulých dní provázených různými 
výroky a počiny bylo jen jistým jejich vyplynutím vystoupe-
ní Jaromíra Klouda na XIV. sněmu Agrární komory ČR 
ve Velké Bystřici u Olomouce, kde ocenil rychlou reak-
ci zemědělců, kteří se českých řezníků zastali. Jak svěřil 
přítomným, do hloubi duše se jej dotklo nařčení, že čeští 
zpracovatelé svou práci neumí a je třeba na ně pohlížet 
jako na nějaké šmudly a nedouky. Totéž zaznělo na sněmu 
z úst exprezidenta Agrární komory ČR Václava Hlaváč-
ka, který se vůči slovům zástupce Intersparu ostře ohradil 
a dodal, že čeští a moravští řezníci v historii učili nejen 
Evropu tajům tohoto řemesla, ale mnozí z mistrů řezníků 
a uzenářů šířili slávu tohoto prastarého cechu i v Ameri-
ce a Austrálii. Kdo byl na celosvětovém potravinářském 
veletrhu každoročně konaném zjara v Chicagu, musel dát 
Václavu Hlaváčkovi za pravdu. Právě potomci českých 
a moravských emigrantů tam vystavovali dobroty z uzenin. 
Jejich dědové začínali v malých krámcích, vnuci vlastní 
společnosti zvučných názvů s českými kořeny ve jménech. 

Eugenie Línková

Nechci v tomto článku vysvětlo-
vat charakteristiku jednotlivých dru-
hů šunek, případně technologií, které 
v novodobé historii našeho uzenář-
ství nezaznamenaly u uzených, tepel-
ně upravených šunek na kosti mnoho 
změn. Snad jen způsob solení a naklá-
dání se změnil. Starý způsob solení
a nakládání pomocí dusičnanové smě-
si či dříve obvyklé nastřikování šunek 

lákem po krevních cestách je nahrazen 
poněkud drastičtější technologií. Tyto 
změny však nemohou mít zásadní vliv 
na tradiční, dokonalý tvar výrobku. 
Bohužel i zde se projevuje nedostatek 
řemeslné zručnosti a estetického cítě-
ní současných řezníků, včetně jejich 
vedoucích. Tvarování vepřové kýty pro 
výrobu šunky na kosti bývalo v minu-
losti svěřováno výhradně špičkovým 

řemeslníkům – odborníkům, kteří 
uměli kýtu v pánevní oblasti krásně 
zakulatit do typického šunkového tva-
ru. Také pečlivé ovázání kolena bylo 
samozřejmostí. K výrobě byly použí-
vány výhradně vepřové kýty s kůží.

 Nerad bych se dotkl těch jedinců, 
kteří ještě umí kvalitní šunku na kosti 
vyrobit, ale většina tohoto výrobku na 
současném trhu spadá do šedého pod-
průměru, posuzováno z pohledu minu-
losti, přičemž tvarování a tzv. „toaleta“ 
výrobku je z celého výrobního procesu 
na nejnižším stupni. Připomínám také 
nezbytnost používat surovinu z leh-
čích – šunkových prasat.

 Jsem si vědom, že v současné době 
se bohužel jen v ojedinělých případech 
provádí výkroj šunek přímo v maloob-
chodních jednotkách před zraky zákaz-
níků, a snad i proto je tvarová a povr-
chová úprava tepelně upravené šunky 
na kosti podceňována. Přitom výkroj 
šunky na klasické stolici, opatřené spe-
ciálními kleštěmi, býval v minulosti 
vrcholem prezentace špičkového uze-

nářského výrobku, umožňující zákaz-
níkovi výběr plátků požadovaného 
tvaru a podílu tuku. I dnes prezentují 
některé uzenářské nebo lahůdkářské 
prodejny nakrájenou šunku nazýva-
nou nesprávně „od kosti“, přičemž 
výsledek nebývá adekvátní tomuto kla-
sickému výrobku.

 V únoru roku 1993 jsem měl pří-
ležitost pohovořit si o výrobě šunek 
s pražským uzenářem panem Františ-
kem Ledašilem, který se uzenářskému 
řemeslu vyučil v roce 1915 v Praze 
v Jindřišské ulici v „Prvním výrobním 
družstvu uzenářů pražských“. Byl to 
milý starý pán, kterému se při rozho-
voru o uzenářské minulosti oči jakoby 
v tu chvíli rozzářily, když zdůrazňoval 
prvotřídní výrobu uzenářského zboží 
v rámci družstva. Samozřejmě jsme při 
rozhovoru mimo jiné probrali též výro-
bu klasické Pražské šunky. Dovolím si 
ocitovat jeho slova: „Šunky se nasoli-
ly, přičemž velká pozornost byla věnová-

Někteří se mnou ale mohou pole-
mizovat. Nízká nákupní cena prasat, 
blokáda rakouského masa na náš trh, 
možný export českého masa do Rus-
ka, snaha o regulaci chování řetězců a 
odchod jednoho z našich konkurentů 
z trhu mohou být pro někoho i zprá-
vami pozitivními. Nevím, netroufám 
si na jednoznačnou odpověď. Opti-
mismem ale na mne tyto zprávy nedý-
chají.

V sektoru produkce vepřového 
masa (a sem spadá i oblast jatečnic-
tví) se něco děje. Je to jen cena? Je to 
jen jeden z kulminačních bodů neustá-
lé křivky vzestupů a pádů nákupních 
cen? Je dnešní propad pouze odpovědí 
trhu na vysoké ceny v minulém obdo-
bí? Nejsem si jistý! Je naše zeměděl-
ství – chov prasat konkurenceschopné 
dnes již nejenom celoevropsky? Jak 
jsou na tom ekonomicky naše pod-
niky? Příprava na konkurenci v EU 
přece není jen splnění veterinárních 

hygienických podmínek, získání ovál-
ného razítka! Je vůbec systém dotací, 
přiznám se – pro mne stále složitý a 
nepřehledný, životaschopný? Neve-
dou nešťastné dotace jen k neustálé-
mu kolotoči přerozdělování prostřed-
ků od úspěšnějších (někdo na dotace 
přece musí vydělat) těm méně úspěš-
ným? A je přece úplně jedno, bavíme-
li se o přerozdělení mezi obory, podni-
ky nebo státy. Někomu je zkrátka stát 
bere a druhému dává. Není to cesta 
do pekel? Nemířím jenom na dotace 
zemědělské, vůbec ne! Také chci kraji-
nu obdělanou, krásnou a jsem ochoten 
za tento nadstandard zaplatit. Nejsem 
si ale jistý, je-li dobré v kterémkoli 
oboru, tedy i našem, dotovat cokoli, 
co vydělává. Proč jsme nedali dotaci 
vlekařům kvůli teplé zimě, mohli jim ji 
dát silničáři, nebo.... Jistě, konec smí-
chu, mohli bychom ji dát ze svého také 
my. Nespravedlivé přerozdělování! 
Nejednou se už přece stalo, že nejví-

ce podpor shrábl ten, který už dlouho 
nevydělává, ale nebojí se nejen risko-
vat, ale i správným směrem natáhnout 
ruku. Dotujme ty, co dotaci potřebu-
jí a sami nevydělávají. Jejichž činnost 
potřebujeme anebo s nimi soucítíme. 
Nechme úspěšné, ať si svůj zisk sami 
použijí. Nemluvme jim do toho, jest-
li letos mohou investovat do jatek či 
masné výroby proto, že jednu oblast 
zařadíme do dotačního titulu a dru-
hou ne. Jsou dotace do masné výroby 
– rozeberme je! Nakonec, nemůžeme 
je přece jen tak nechat konkurenci! 
Proč nezavřít „starou“ fabriku! Proč 
bychom jako „noví“ investoři nedostali 
zdarma pozemek, investiční pobídku, 
podporu na vytvoření nových pracov-
ních míst, dotaci na modernější stroje 
a podporu na export našich produktů 
do třetích zemí. Přeháním, ale všech-
ny tyto podpory existují a jsou z boha-
té státní kasy stále čerpány. Proč jsem 
nemluvil a nedal příklad známějších 
dotací – tedy do zemědělství? Pro-
tože to dnes nepokládám za rozum-
né. A nakonec – já už stávku chova-
telů prasat před svým podnikem zažil. 
Proč bych si pálil prsty? Nakonec na 
rakouské hranice to není z Tišnova 
daleko a fotografie do další připravo-
vané knihy o mase se jistě bude hodit. 

Škoda, že se jen obě strany nedohod-
nou na dvoustranné blokádě – z jedné 
strany Temelín, z druhé vepřové maso. 
To by přece přilákalo média a zájem 
veřejnosti víc než dvojnásobně. A řidi-
či? Naši by chápali naše a rakouští 
rakouské.

Dnešní protesty zemědělců jsou 
zcela legitimní. Jistě chtějí upozor-
nit nejen na dnešní cenu jatečných 
prasat, ale i na nutné řešení evropské 
zemědělské politiky. A jestli plánova-
ná blokáda právě tam směřuje, jestli 
má poukázat na přežitost státních hra-
nic uvnitř EU a je výzvou ke společné-
mu zasednutí k neustále oddalované-
mu problému financování zemědělství 
dnes posunutého na rok 2013, pak se 
zúčastním také. Jestli se ale jedná jen 
o pro mne nesmyslné zablokování 
kamionů rakouských kolegů řezníků, 
kteří umí lépe než my prodávat maso 
na našem trhu, pak akci pokládám 
pouze za zviditelnění našich svazů
a komor. Ale nic proti tomu – i to je 
přece jejich práce.

Za řadu problémů v odbytu nejen 
masa a masných výrobků obviňujeme 
obchodní řetězce. Ty, kteří do ČR při-
vezli, zaplatili a uvedli v život novou 
kulturu prodeje, kterou někteří z nás 
kritizují, ale téměř všichni využívají. 
Chceme, aby obchody byly plné zboží, 
nejlépe českého. Myslím si, že tomu 
tak stejně je. Obchodník nezná zvý-
hodňování jednoho dodavatele před 
druhým. Jestliže mu do obchodu je 
někdo oproti konkurenci schopen a 
ochoten dodat stejný výrobek za lep-
ší cenu – vezme ho. Důležité je, aby 
o tento výrobek měl zájem zákazník. 
A jestli bude vyžadovat výrobek jiný 
a on ho nebude mít – jistě ho rych-
le do regálu zajistí. Neznám dobrého 
obchodníka, který by se takto necho-
val. A provozovatelé super a hyper-
marketů jsou obchodníky skvělými. 
My dodavatelé se rychle učíme, ale 
nezakrývejme si oči před větší, bohat-
ší a silnější konkurencí. Možná, že zde 
je problém. Nadnárodní firmy mají 
dostatek zkušeností i kapitálu k masiv-
ní reklamní kampani – vybudování 
znalosti značky a následně podpory 
prodeje produktu. Lidé rádi kupují to, 
co znají. Na co mají chuť. Jistě, že sem 
tam experimentují, ale... reklama zabí-
rá. Naše české výrobky mají výhodu, 
že je zákazník zná. V regálech přepl-
něných vším možným je příjemné se 
něčeho známého zachytit. Faktem ale 
je, že zákazník se začíná rychle orien-
tovat i v tom, co před pár lety neznal. 
Orientačním bodem v oddělení pra-
cích prášků už není prací prášek Rako-

Českým chovatelům prasat došla trpělivost. Plánovaná 
blokáda hranice s Rakouskem. Zachrání chovatele před 
krachem Rusko? Poslanci chtějí opět regulovat chová-
ní řetězců vůči dodavatelům. Soud prohlásil konkurz na 
masokombinát Prima Group. To jsou titulky z médií ze 
dne 19. března 2007 týkající se našeho oboru. Žádná pozi-
tivní zpráva.

Na hranici

(Dokončení na straně 3)

( J E Z T E  M É N Ě ,  J E Z T E  L É P E )
Od dob krále Jana z rodu Lucemburků mají čeští řezníci svůj historický znak, 

bílého lva v červeném poli se sekerou v tlapách. Znak byl během věků jednou 
výrazně modifikován, a to králem Zikmundem, který lva obohatil o druhý ocas. 
V principu však zůstává znak poplatný historickým událostem spojeným jak se 
samosprávnými organizacemi, tak s českou státností. Poměrně přísné heraldické 
zásady určující materiály, tj. kov, smalt včetně barev, zaručují určitou stabilitu zna-
ku. Jiná situace je u příbuzného, mladšího řemesla, které provází již po několik 
století slavný řeznický stav. Jedná se o uzenářství, které se od poloviny devatenác-
tého století prezentuje výrobkem, který ho v našich historických zemích a zejména 
v zahraničí proslavil. Jedná se o zlatohnědou, krásně tvarovanou uzenou šunku 
na kosti. Zatímco řeznický lev vznikl jako symbol historických událostí, šunka 
představuje vysoce odbornou a komerčně úspěšnou práci českých uzenářů. Bylo by 
však v tomto případě vhodnější použít minulého času, protože většina dnes vyrábě-
ných uzených, tepelně upravených šunek dělá výrobcům svojí úpravou a zejména 
tvarem ostudu.

(Dokončení na straně 3)

Základním kvalitativním předpokladem 
pro výrobu jakýchkoliv druhů šunek jsou 
dobře ošetřené a vychlazené vepřové kýty.
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Na základě nedávných skutečných 
i domnělých problémů s potravinami 
živočišného původu provedli veterinární 
inspektoři celou řadu cílených namát-
kových kontrol. Nezjistili žádná pochy-
bení.

A to nejprve byla prověřena logis-
tická centra obchodních řetězců kvůli 
riziku výskytu listerií (bakterie Listeria 
monocytogenes). Inspektoři odebrali 
celkem jedenáct vzorků tzv. rizikových 
výrobků a všechny výsledky byly nega-
tivní. Dále pak prověřili vzorky masa 
obchodovaného na našem trhu v rám-
ci intrakomunitárního trhu. Ve všech 
případech byla provedena laboratorní 
vyšetření na rezidua cizorodých látek 
a léčiv. Ani zde nebyla zjištěna žádná 

závada. Maso bylo též vždy správně 
označeno. V době kontroly bylo zjiš-
těno, že převážná část masa původem 
z jiné členské země EU pocházela ze 
zvířat českých chovů.

Lze tedy potvrdit, že je možné se 
spolehnout na to, že jsou dodržována 
ustanovení veterinární legislativy, kte-
rá platí stejným způsobem pro všech-
ny členské země EU. Samozřejmě, 
že namátkové kontroly při uvádění 
potravin živočišného původu do obě-
hu úměrným, tj. nediskriminačním 
způsobem, budou pokračovat i nadá-
le a v případě pozitivních zjištění 
se podle Milana Maleny, ústředního 
ředitele Státní veterinární správy ČR, 
zintenzivní.

Josef Duben, SVS ČR

Hlavním cílem státního veterinárního 
dozoru je zajistit, aby byly potraviny živočiš-
ného původu zdravotně nezávadné, tj. jak se 
dnes rádo říká, bezpečné, to znamená i vej-
ce a drůbeží maso. 

Státní veterinární správa ČR již od
1. ledna 2007 realizuje v chovech drůbeže 
programy pro tlumení salmonel a usku-
tečňuje kroky proti salmonelám v cho-
vech nosnic pro produkci konzum-

Prakticky na poslední chvíli odhalily 
orgány státního veterinárního dozoru krá-
ličí maso z dovozu, které pocházelo ze 
závodu, který neměl schválení pro dovoz 
do EU. Tato zásilka byla uvolněna do EU 
pohraniční veterinární stanicí v Německu 
(přístav Hamburk). Byla doprovázena pří-
slušnými osvědčeními správně, ale jen „na 
povrchu“.

Taková je praxe, že do EU se smí 
dovážet potraviny živočišného původu 
z nečlenských zemí jedině za předpokla-
du, že pocházejí ze závodů, které mají 
schválení. To znamená, že výrobky splňu-
jí podmínky dané evropskou veterinární 

legislativou. V případě zmrazených králí-
ků tomu tak nebylo. To zjistili inspektoři 
Státní veterinární správy až po odstranění 
obalu, kdy na jednotlivých baleních zjistili, 
že maso nepochází ze závodu schváleného 
pro EU.

Veterinární inspektoři zajistili zásilku 
králičího masa z neschváleného závodu 
původem z Číny, a to nejdříve v Karlo-
varském kraji, Plzeňském kraji, Zlínském 
kraji, Středočeském kraji a v Praze. Celá 
zásilka mražených králíků celých, celkem 
31 445,2 kg, je pozastavena, je stahována 
a musí být buď vrácena, anebo neškodně 
odstraněna, tj. zlikvidována v asanačním 
podniku. Z hlediska zákona jde o potravinu 

neznámého původu, která nebyla vybavena 
patřičným certifikátem zdravotní nezávad-
nosti, tudíž ji lze oprávněně považovat za 
rizikovou. Mohla by znamenat zdravotní 
riziko pro konzumenty, a to jak obsahem 
nežádoucích reziduí, či by mohla být kon-
taminována nežádoucími mikroorganismy.

Celá záležitost byla zjištěna poté, kdy 
po otevření správně označených kartonů 
vyplynulo, že jednotlivá balení jsou však 
označena jinak.

Případ je řešen odpovídajícím způso-
bem: stažení, vrácení, popřípadě likvidace 
a oznámení systémem Rychlého varování 
RASFF s tím, že se subjektem, který zásil-
ku dovezl, je zahájeno správní řízení.

Přestože při rozhodování o přijetí 
směrnice limitující možnost chovat slepi-
ce v obyčejných klecích bylo slyšet hla-
sy mnoha producentů, kteří chtěli zákaz 
posunout, popřípadě zrušit, zvítězila úva-
ha, že potenciální zisky by neměly mít 
přednost před pohodou chovaných slepic. 
Na tom se při hlasování shodla kvalifikova-
ná většina ministrů zemědělství členských 
zemí EU.

Na to, že je nutné brát ohled na pohodu 
(welfare) chovaných zvířat, a to i v tomto 
případě nosnic, při různých příležitostech 
vždy upozorňuje i Státní veterinární sprá-
va ČR a v tom je zajedno s nevládními 
organizacemi zabývajícími se ochranou 
zvířat.

Tématem, jak zlepšit pohodu – welfare 
– zvířat, se zabývala též konference o vlivu 
úrovně pohody zvířat na označování kvali-

ty potravin uspořádaná dne 28. 3. v Bruse-
lu. Více než 270 účastníků, zástupců vete-
rinárních správ, chovatelů i zpracovatelů 
a ochranářských organizací se shodlo na 
prospěšnosti označovat z tohoto hlediska  
potraviny, aby zákazníci měli podle čeho 
se orientovat, přejí-li si upřednostnit chovy, 
které dbají zásad welfare. Šlo by o dobro-
volné označování nad rámec daný legislati-
vou. Na to upozornil i Markos Kyprianou, 
komisař pro zdraví DG SANCO (Generál-
ního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebi-
tele). Podle něj lze chápat důraz na welfare 
chovaných zvířat, tj. i nosnic, jako kon-
kurenční výhodu proti produkci z nečlen-
ských zemí. V tomto ohledu se ukazuje 
jako vhodné o standardech welfare zvířat 
hovořit i na světové úrovni, a to nejlépe 
v rámci WTO.

Na salmonely nezapomínáme

I masu nic není

Neznámí králíci nepropuštěni

SVS ČR podporuje lepší podmínky pro nosnice

Tradice velikonoční pomlázky je, jak se 
ukazuje, stále živá. Vejce symbolizují nový 
život, vzkříšení, proměnu do jiné dimenze. 
Darovat vejce, to znamená podílet se jakým-
si archaickým způsobem na tajemství vzni-
ku nového života. 

Ovšem vejce jsou i potravinou a na jako 
takové je třeba i pohlížet. Je vhodné si při 
této příležitosti zopakovat, jak se označují 
čerstvá vejce a „jak dlouho vydrží“. Kromě 
běžně používaného označování jakostních 
tříd vajec EXTRA A, A a B, se používá čí-
sel. Ta mohou být zajímavá pro zákazníka 
tím, že první znamená, z jakého chovu vejce 
pochází. Takže, je-li první jednička, pochází 
vejce od slepic chovaných ve volném výbě-
hu, dvojka značí nosnice z halového chovu, 
trojka z klecového a je-li první nula, tak jde o 
slepice z chovu ekologického. Další čísla na 
vejcích pak udávají, na základě vyhlášky č. 
264/2003 Sb. registrační kód státu a posled-
ní čtyřčíslí je registrační číslo hospodářství.

Vejce třídy A nebo mytá vejce mají mini-
mální dobu trvanlivosti nejvíce 28 dní po 
snášce. Na obalech mytých vajec musí být 
pro spotřebitele tato skutečnost vyznačena. 
Vejce extra A mají minimální trvanlivost 7 
dní a jsou označena páskou nebo štítkem 
(označené slovem „extra“), pásek nebo ští-
tek se musí nejpozději sedmý den po zabale-
ní odstranit a zničit. Vejce třídy B jsou vejce 
tzv. výrobní, nesplňující požadavky pro vejce 
třídy A, se kterými se v obchodě není mož-

né setkat. Používají se například na výrobu 
melanže nebo ve farmaceutickém průmyslu. 
Všechna čerstvá vejce se musejí uchovávat
v teplotách pod 18 °C, a nad 5 °C.

Vejce prodávaná v tržnici, na tržišti nebo 
do místní maloobchodní prodejny musí být 
též označena stanoveným způsobem. Za 
místní maloobchodní prodejnu se v této sou-
vislosti považuje maloobchodní prodejna v 
obci, v níž prodejna sídlí, zpravidla nejblíže 
hospodářství chovatele.

A jakou má minimální trvanlivost vařené 
(i obarvené) vejce? Vzhledem k tomu, že 
vařená a barvená vejce jsou považována za 
vaječný výrobek nebo výrobek z vajec, sta-
novuje jejich minimální dobu trvanlivosti
a podmínky skladování v souladu s § 6 záko-
na o potravinách (č. 110/1997 Sb.) sám 
výrobce, který garantuje i jejich jakost a 
zdravotní nezávadnost po celou dobu mini-
mální trvanlivosti. 

Zhruba lze říci, že je-li vejce dostateč-
ně provařeno a je skladováno při 5 až 10 
°C, je bez problémů použitelné deset dní. 
Je třeba si uvědomit, že vařená vejce jsou 
potravinou určenou k přímé spotřebě, jejíž 
obal (skořápka) je částečně prostupný pro 
různé nežádoucí mikroorganismy či plísně, 
které mohou při nevhodném uložení nepří-
znivě ovlivnit jejich zdravotní nezávadnost 
a zkrátit dobu minimální trvanlivosti. Pozor 
tedy například na pokojovou teplotu! Pak lze 
doporučit sníst vejce opravdu co nejdříve!

Malovaná vejce rychle snístních vajec a v reprodukčních hejnech. 
Dalším krokem, který bude následo-

vat, je tlumení salmonel v chovech brojle-
rů. Abychom se dozvěděli, jaká je situace 
v našich chovech a v chovech ostatních 
členských států, proběhla na celém 
území EU od 1. 10. 2005–30. 9. 2006
základní studie s cílem zjistit, nakolik 
se v těchto chovech salmonely vyskytu-
jí. Na základě výsledků této studie bude 
evropskou Komisí stanoveno, o kolik se 
má tento výskyt snížit v určitém časovém 
období. Podle toho pak všechny členské 
státy zpracují program tlumení salmo-
nel v chovech brojlerů, který musí ode-
slat Komisi ke schválení do konce tohoto 
roku a jeho uplatňování bude závazné od 
1. ledna 2009. Stejné závazky má i Česká
republika a v praxi to znamená, že od 
roku 2009 budeme mít v platnosti již tři 
programy na tlumení salmonel v chovech 
drůbeže.

Výsledky, které byly dosaženy v této 
studii, byly dnes zveřejněny na stránkách 
Evropského úřadu pro bezpečnost potra-
vin. Vyplývá z nich, že výskyt nebez-
pečných sérotypů Salmonella enteriti-
dis a Salmonella typhimurium je v ČR 
pod celoevropským průměrem. Samo-
zřejmě to není důvod k předčasné rado-
sti a uspokojení. Tato fakta lze chápat
jako další výzvu pro zkvalitnění vete-
rinární péče a určitý závazek pro dal-
ší zintenzivnění preventivní činnosti 
v chovech drůbeže s cílem zajistit vysoce
kvalitní a bezpečné potraviny pro náš 
stůl. 

Přestože by měl zákaz chovu slepic v konvenčních klecích, tj. tzv. 
neobohacených, začít podle směrnice Rady 1999/74/ ES platit až od 
roku 2012, připomíná Státní veterinární správa ČR chovatelům, že při 
plánování nových zařízení pro chov nosnic by měli s tímto zákazem 
počítat již nyní. Určitě je i ekonomicky vhodnější se zákazem počítat, 
nová zařízení se nemusí totiž za tak krátkou dobu vyplatit. Je třeba 
také vzít v potaz to, že zákazníci si všímají, za jakých podmínek jsou 

slepice chovány, a v nezanedbatelné míře i dávají přednost vejcím od „šťastných slepic“.

Je to již chvíle, kdy jsem byl na pohřbu Oldřicha Tkače, jinak 
opavského řezníka z Uhlířova.

Olda byl synem význačného opavského řezníka Bohumila 
Tkače. Syn Olda v mládí onemocněl, ale stačil se vyučit řezní-
kem a uzenářem. Poctivě pracoval v Masném průmyslu v Opavě. 
Se zdravotním stavem to šlo u něj z kopce. Napřed měl částečný 
a později plný invalidní důchod. Žel zemřel v 50 letech.

Sám jsem se v Opavě učil a později jsem byl ředitelem závodu. 
Opavští řezníci měli velmi dobrou odbornou úroveň. Také dbali 
na tradice. Byli na své řemeslo a dobrou odbornou práci opráv-
něně hrdi. Patřilo k dobrým zvykům, že když některý  řezník 

zemřel, tak platil nepsaný zákon, že mu všichni šli na pohřeb. 
Sám jsem ještě, jako ředitel Masokombinátu z Martinova, jezdil 
na pohřby svých kolegů z Opavy. Na pohřeb jsem Oldovi přijel 
až z Prahy. Byl jsem zvědavý, kolik lidí přijde Oldovi na pohřeb. 
Srdce mi zaplesalo, když jsem tam viděl téměř všechny řezníky 
a pracovníky Masného průmyslu, kteří s Oldou pracovali. Jsem 
opravdu rád, že v Slezské zemi se na úctu ke kolegům nezapo-
mnělo. Byl jsem na to právem hrdý. Držte, milí mladí kolegové, 
tuto tradici dál. Děkuji Vám a buďte na tuto tradici hrdi.

Radko Pastor

Úcta k životu a smrti

Jan Diviš – osmdesátníkem
V nejkrásnějším měsíci roku (v květnu) se náš kolega, řezník 

a uzenář tělem a duší, dožívá 80 let. Pochází z krásného jesenic-
kého podhůří, kde ve své chalupě v Bartoňově žije dodnes.

Nevím, co si Honza ještě plánuje do budoucna. Vím, že se 
těší úměrnému zdraví, žije s manželkou v pohodě, má spořáda-
né děti, dcera je vedoucí prodejny Maso-uzeniny, vnuk je absol-
vent Průmyslové školy technologie masa. Sem tam ještě i udělá 
zabíjačku. Bilance jeho života je také krásná. Celý život pracoval 
v Masném průmyslu v Šumperku. Brzy se vypracoval na vrchní-

ho míchače. To dělal tak dobře, že asi po 30 letech z této funk-
ce odešel do důchodu. Především jeho odbornosti a znalostem 
vyhrával Masný průmysl v Šumperku krajské i celostátní sou-
těže v jakosti uzenin.

Popřejmě proto tomuto odborníkovi a dobrému kamarádovi 
do dalších let hodně zdraví a rodinné pohody. Poděkujme mu za 
lásku k řemeslu, které bylo jeho životním posláním.

Za spolupracovníky ze Šumperka
Radko Pastor

Kvůli neodpovídajícímu značení výrobku 
„4 vařená barvená vejce“ Městská veterinární 
správa v Praze nepropustila celou zásilku 138 
kartonů, celkem 6 210 ks vajec, do tržní sítě. 
V dalších krajích bylo nepropuštěno dalších 42 
kartonů. Celkem by tedy šlo o 7 347 vajec.

Jelikož zmíněný výrobek od rakouské-
ho výrobce nebyl opatřen odpovídajícím 
identifikačním označením, což je v rozpo-
ru s bodem 5, písmeno B oddílu I přílohy 
II Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č.  853/2004, kterým se stanoví zvlášt-
ní hygienická pravidla pro potraviny živočiš-
ného původu, nařídila MěVS v Praze poza-
stavení celé zásilky s tím, že zásilka buď 

bude vrácena výrobci, anebo bude neškod-
ně odstraněna v asanačním podniku v ČR.

Výrobce LANGOLD FRISCHEI  GmbH
& Co KG není totiž uveden na interneto-
vých stránkách Spolkového ministerstva  
pro zdraví rodiny a mládeže Rakouska na 
seznamu výrobců vaječných výrobků schvá-
lených pro obchodování v rámci EU. Je tře-
ba ještě uvést, že na etiketách byly zjištěny 
i další nesrovnalosti, např. v uvedení země 
původu. Městská veterinární správa v Pra-
ze tedy uložila závazný pokyn buď zásilku 
vrátit, anebo ji neškodně zlikvidovat a zahá-
jila správní řízení za účelem uložení poku-
ty dovozci. Podle posledních informací se 
zásilka vrací zpět výrobci.

Přes sedm tisíc vajec nepropuštěno

Další informace z oblasti
Státní veterinární správy lze získat na 

internetových stránkách SVS ČR:
www.svscr.cz 
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Vážení čtenáři, přinášíme Vám informace z 3. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM, 
které se konalo dne 21. 3. 2007 v Praze na Potravinářské komoře ČR

na, ale Ariel. Kdo ví, co bude zítra? Která značka se 
zahnízdí v naší mysli po neustálém opakování z tele-
vizní obrazovky? Změny nastávají i v zastoupení mas-
ných výrobků i výsekového masa nejen na pultech, ale
i v našich nákupních koších. Španělské, italské, rakous-
ké a německé masné speciality si již našly své místo. 
Byly obohacením trhu, něčím, co jsme u nás standard-
ně neměli a rádi si vozili z dovolených. K výraznému 

tlaku na naše masné výrobky zatím nedošlo – mož-
ná pro nízkou cenu, možná pro jinou chuť... Uvidíme.

Výsekové maso je sice produktem, ale má nejblíže 
k syrovému masu jako surovině. Není zatíženo lokální 
chutí, provedením. Buď je, nebo není dle představ zákaz-
níků – dnes libové, čerstvé, po kulinární úpravě křehké, 
voňavé. Ostatní si kuchař dodělá sám. Maso je surovi-
nou. A se surovinami se skvěle obchoduje ve velkém, 
nejenom celoevropsky – celosvětově. S kvalitou spokoje-
ný zákazník se jen v malém měřítku odkloní od nabíze-
ného masa v pultě proto, že bylo dovezeno z Rakouska 
či Dánska. Když, tak stejně jen krátkodobě.

Proto nemohu stát s transparentem proti kamionu 

rakouského kolegy. Jestli má maso horší, dražší a služ-
by nepružné – čeho bych se bál. Má-li maso lepší, lev-
nější a je-li u zákazníka po objednání dříve než já – 
nedělám řemeslo tak dobře jako on. Měl bych se rychle 
vrátit z hranic do podniku a něco napravit. Nevěřím, 
že kterýkoliv obchodník bude dlouhodobě preferovat 
sice horšího dodavatele, ale příjemného chlapíka, se 
kterým chodí na golf. Nebo jsem příliš naivní?

Přeji si sám, aby se cena na jatky nakupovaných pra-
sat dostala pomalu a postupně do míst, kde by měla 
být. Kde? Tam, kde je devadesát procent dodavatelů 
schopných tvořit zisk a deset procent tvrdí, že to není 
k žití. To jsou ti, kteří to nedělají dobře. A je jedno, 

bavíme-li se o našem či jiném oboru. Na jejich slova 
nemá cenu reagovat. Nesmí jich být ale devadesát pro-
cent (možná více) jako nyní chovatelů prasat. Za pár 
týdnů ale může být vše zcela naopak.

Mám pocit, že jsem se dnes pustil na tenký led. Asi 
mě k tomu vyburcovaly titulky v novinách. Nevím, jest-
li jsem udělal dobře. Systém dotací nezměním a hou-
pačku nákupních cen nepřibrzdím. Nebylo nakonec 
lepší vyrazit s jezevčíky na dvě hodiny do lesa?

Koukají na mne všichni tři hodně smutně. Omlou-
vám se, že jsem vás zdržel – čtenáře i jezevčíky.

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
(19. 3. 2007)

na vetření soli do kůže. Podle kosti se udělaly dřevěným 
kolíkem dvě dírky u „krajcpánku“ a u hlavní kosti. Ty se 
nacpaly směsí soli se sanytrem. Šunky se naskládaly do 
kádě a nechaly dva až tři dny jen tak nasuchu a potom 
se přidával lák – voda se solí a sanytrem. Kádě byly tak 
veliké jako půl naší kuchyně. Když měly šunky svůj čas, 
tak za šest neděl, nalila se na ně horká voda, vyčistily se, 
vypraly a zavěsily do udírny. Po vyuzení byly jako zlato. 
Posílali jsme je do celého světa. Nejdál do Ameriky, Kana-
dy a Anglie. Pražská šunka měla tenkrát nějaký zvuk. Ty 
dnešní jsou proti těm našim úplné chudinky. Nerad použí-
vám nezdvořilá slova, ale současná výroba vypadá, jako 
by ji nedělali řezníci, ale pohodní.“ Tolik výběr z rozho-
voru se starým pánem Ledašilem.

 Samozřejmě, že je třeba rozlišovat náročnou tech-
nologii výroby tehdejší klasické Pražské šunky a sou-
časně vyráběné uzené, tepelně upravené šunky na 

kosti, která se liší zejména dlouhodobou redukcí dusič-
nanu na dusitan za přítomnosti technologicky příznivé 
mikrobiální flóry při nakládání a dlouhou dobou uze-
ní ve dvou fázích, případně ováření v případě Pražské 
šunky. Na již nežijícího pana Ledašila jsem si vzpo-
mněl při prohlídce šunek na kosti od několika výrobců 
v pražských specializovaných prodejnách. 

 Jednu velkou válku, a to tu cenovou, již naši výrob-
ci s velkými odběrateli prohráli za přispění interdisci-
plinární nekázně výrobců masných výrobků a distri-
butorů různých přídatných látek, často kamuflujících 
přirozené vlastnosti suroviny. Nebylo by však dobré, 
aby komerčně prohráli i válku druhou, která nastává 
nyní v souvislosti se zvyšujícím se zájmem větší sku-
piny spotřebitelů o prvotřídní a tím také ekonomic-
ky příznivější masné výrobky. V té souvislosti dopo-
ručuji představitelům našeho oboru častější návštěvy 
maloobchodních jednotek prezentujících zahraniční 

výrobky a porovnávat úpravu a vzhled tohoto zboží 
s tuzemskou výrobou. Nejmarkantnější rozdíly jsou u 
řemeslně upravovaných specialit typu různých druhů 
boků, moravského masa, domácího uzeného masa a 
vůbec všech druhů masných výrobků, na jejichž úpra-
vě se podílí rukodílná práce odborníků-řezníků. Doko-
nalou úpravou těchto výrobků lze již dnes vyrovnat či 
smazat rozdíl spotřebitelských a obchodních cen mezi 
obdobnými výrobky obou segmentů trhu, které jsou 
v případě zahraničního zboží zpravidla podstatně vyš-
ší. Přitom symbol našeho uzenářství, šunka na kosti, je 
na tom zejména s pomyslným porovnáním s minulostí 
zdaleka nejhůře. Srovnání povrchové úpravy a tvarů 
uniformních výrobků, jako je drobné a tyčové zboží, je 
již příznivější. Podílí se na něm totiž obdobná technika 
a stejné obaly. 

 V euroatlantickém prostředí probíhá v součas-
né době velká kampaň namířená proti nadváze lidí. 

Vědci přicházejí s poznáním, že zejména ve střední
a východní Evropě došlo v nedávné minulosti a dochá-
zí dosud k zajímavému stavu, kdy nízko a středně 
příjmové skupiny obyvatelstva se doslova přecpáva-
jí neúměrným množstvím méně kvalitních potravin 
živočišného původu. Vzpomínám při této příležitosti 
na ruského profesora Brusilovského, autora kontinu-
ální výroby šumivých vín, který vytvořil skvělý slogan 
s komerčním cílem zvýšit spotřebu kvalitních sektů na 
úkor v Rusku tolik populární vodky, který zněl: „pijte 
méně, pijte lépe“. Napadá mě možnost upravit tento 
slogan pro naši potřebu, přičemž by mohl znít: „jezte 
méně, jezte lépe“. Této snaze je však na druhé straně 
nutné přizpůsobit sortiment a zejména kvalitu vybra-
ných druhů masných výrobků, mezi které bezesporu 
patří i královna široké škály šunek, uzená – tepelně 
upravená šunka na kosti. 

MVDr. Josef Radoš 

Budou čeští uzenáři měnit symbol jejich profese?

a) Úvodní slovo prezidenta PK ČR
  V úvodu jednání P a DR ČSZM vystoupil host, 

Ing. Jaroslav Camplík, prezident PK ČR, který 
ve svém příspěvku komentoval spolupráci mezi 
ČSZM a PK ČR v uplynulém období. V rámci 
tohoto komentáře se zaměřil na postoj PK ČR ke 
kauze dovozů vepřového masa do obchodní sítě 
Interspar z Rakouska. V této věci Ing. Camplík uve-
dl, že PK ČR podporuje ČSZM, nicméně potřebné 
kroky činí bez mediálního pokrytí. Jedná se zejmé-
na o podporu prodeje českého masa pomocí znač-
ky KlasA, jednání s MZe ČR o podporách vývozu 
masa do třetích zemí a o přípravu novelizace záko-
na na ochranu hospodářské soutěže. 

  Ing. Jaromír Kloud toto stanovisko PK ČR uvítal 
a prezidenta Camplíka informoval, že spolupráce 
ČSZM s AK ČR je nezbytným nástrojem k vytvo-
ření podmínek pro jednání s MZe ČR.

  Ing. Emil Kasper, viceprezident PK ČR, uvedl, 
že členské subjekty ČSZM očekávaly razantněj-
ší podporu PK ČR v době vzniku uvedené kauzy, 
nicméně konstatoval, že vhodným výstupem z té-
to diskuze je shoda PK ČR a ČSZM na nezbytném 
zlepšení následné komunikace.

  V souvislosti s konáním „Kulatého stolu“ za účasti 
ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče, kte-
ré se uskuteční dne 21. 3. 2007 od 1600 hod., vyzval 
Ing. Kasper členy P a DR ČSZM k formulování 
mandátu pro účastníky jednání za ČSZM (Ing. Kas-
per, Ing. Kloud, MVDr. Hájek, pan Koranda). Jed-
ná se zejména o stanovisko ČSZM ve věci dovozů 
zahraničního masa do obchodní sítě v ČR.

  Představenstvo vzalo diskutované příspěvky na 
vědomí a účastníky kulatého stolu pověřilo, aby 
prezentovali, že hlavním a efektivním způsobem 
k zamezení těchto dovozů je dle ČSZM účinná 
osvěta zaměřená na preferenci českého masa ze 
strany spotřebitele. Na uvedeném jednání je také 
nutné zdůraznit zajištění shodných podmínek pro 
tuzemské zpracovatele masa s výrobními jednot-
kami obchodních řetězců a důstojného zastoupe-
ní potravinářů na MZe ČR.

b) Kooptace do představenstva a dozorčí rady ČSZM
  Do představenstva ČSZM byl kooptováni pan 

Václav Mlynář (Skaličan a. s.) a Ing. Jan Kopečný 
(Krahulík-Masozávod Krahulčí, a. s., – dříve Mas-
na Studená, a. s.).

  Do dozorčí rady ČSZM byl kooptován Ing. Lukáš 
Maršálek (Vysočina, a. s.).

  Pan Václav Mlynář, který se jako host zúčastnil 
tohoto jednání, poděkoval za vřelé přijetí, sezná-
mil přítomné se svojí dosavadní činností a vyjádřil 
přání přínosné spolupráce.

  Další uvolněné funkce členů představenstva 
ČSZM budou doplněny na základě doplňujících 
voleb, které proběhnou na 22. valné hromadě 
ČSZM dne 18. 4. 2007.

c) 22. valná hromada ČSZM
  Termín a místo konání 22. valné hromady ČSZM 

je stanoven na 18. dubna 2007 ve Větrném Jení-
kově. Pozvánku obdržely členské subjekty v elek-
tronické podobě dne 15. 3. 2007, materiály týka-
jící se konání VH ČSZM obdrží členské subjekty 
v dostatečném časovém předstihu.

d) Novelizace vyhlášky 326/2001 Sb.
  – ČSZM v této fázi vyčkává na upravený návrh 

vyhlášky ze strany MZe ČR, kterým bude otevře-
no opakované vypořádání připomínek v rámci dal-
šího mezirezortního připomínkového řízení.

  – Ve věci žádosti o registraci slovenských mas-
ných výrobků jako zaručené tradiční speciality 
(TSG) byl Slovenský svaz zpracovatelů masa dotá-
zán Českým svazem zpracovatelů masa na podrob-
nosti plynoucí z průvodní dokumentace.

e) Pražská šunka
  Na základě závěrů z minulého jednání ČSZM pro-

věřil možné právní kroky v souvislosti s platnými 
či registrovanými ochrannými známkami k výrob-
ku Pražská šunka. Představenstvo na základě dis-
kuze rozhodlo o podniknutí dílčích kroků.

f) AK ČR – průzkum trhu 
  Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, byl oslo-

ven prezidentem AK ČR, Ing. Janem Velebou, 
s žádostí o finanční spoluúčast na průzkumu trhu 
organizovaném AK ČR a zaměřeném na skladbu 
masných výrobků v tržní síti z hlediska země půvo-
du. Představenstvo v této věci rozhodne v průbě-
hu příštího jednání po podrobném prostudování 
předložených podkladů.

g) Výklad k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.
  Za účelem získání výkladu k uvedenému předpisu 

se uskuteční jednání ČSZM s Odborem ochrany 
ovzduší MŽP ČR. Pozornost bude věnována provo-
zování udíren s denní kapacitou nad 1 t výrobků.

h) Požadavky na výrobu a distribuci mletého masa
  Vzhledem k rozporům v ustanoveních platných 

právních předpisů ČSZM požádá SVS ČR o sta-
novisko k požadavkům na výrobu a distribuci mle-
tého masa v ČR.

i) TK ČSZM, Agrární komory ČR a ČMSM
  – Dne 7. 3. 2007 se předseda ČSZM, Ing. Jaro-

mír Kloud, zúčastnil tiskové konference pořádané 
AK ČR, která se konala v Lidovém domě ČSSD. 
V rámci této konference Ing. Kloud prezentoval 
kvalitativní rozdíl mezi zahraničními a českými 
špekáčky.

  – Dne 19. 3. 2007 se Jan Katina, VŘ ČSZM, 
zúčastnil TK pořádané PK ČR, která se konala 
v rámci tradiční Snídaně s novináři a byla zamě-
řena na činnosti obchodních řetězců ve vztahu 
k hospodářské soutěži. Hostem TK byl předse-
da ÚOHS, Ing. Martin Pecina, MBA. Výstupem 
z této TK je konstatování, že zahrnutí obchodních 
řetězců pod působnost zákona o ochraně hospo-
dářské soutěže je proveditelné pouze noveliza-
cí tohoto zákona. V rámci připravované noveliza-
ce PK ČR navrhuje, aby postižený dodavatel do 
obchodní sítě mohl být v případě podávání stíž-
ností zastupován komorou nebo oborovým sva-
zem a sám zůstal v anonymitě. Legislativním vzo-
rem může být úprava platná v Maďarsku. 

j) Legislativa v připomínkovém řízení
  Dne 14. 3. 2007 byly členským subjektům zaslány 

elektronické zprávy obsahující informace o návr-
hu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči.

  Dále bude členským subjektům zaslána upravená 
verze návrhu zákona č. 110/1997 Sb., o potravi-
nách a tabákových výrobcích, která je určena pro 
zkrácené připomínkové řízení.

k) Výstava PRAGAAGRO 2007
  Zástupci pořadatele oznámili, že z provozních 

důvodů se mění datum konání uvedené výsta-

Na hranici
(Dokončení ze strany 1)

(Dokončení ze strany 1)

vy. Výstava se bude konat o týden dříve, než bylo 
původně plánováno, tj. v termínu 11.–13. 10. 
2007, v pražském veletržním areálu Letňany.

l) Žádosti o členství v ČSZM
  Představenstvo jednomyslně odsouhlasilo přijetí 

subjektu KNEDLOVO ŘEZNICTVÍ s. r. o., Valaš-
ské Meziříčí, s platností od 1. 4. 2007.

m) Koncepce potravinářství ČR
  V návaznosti na dřívější diskuzi k této problema-

tice byly ze strany PK ČR poskytnuty oborovým 
společenstvům materiály VÚZE, jejichž pomo-
cí budou tato společenstva aktualizovat současné 

znění koncepce tak, aby bylo docíleno jednotného 
zpracování tohoto dokumentu.

n) Medializace problematiky nákupu jatečných zvířat
  Ing. Uttendorfský ve spolupráci s VŘ připravil člá-

nek pro týdeník Zemědělec zaměřený na proble-
matiky nákupu jatečných zvířat z pohledu provo-
zovatele jatek. Článek bude publikován uvedeným 
periodikem v průběhu měsíce dubna t. r.

o) Nabídka francouzské laboratoře Histalim
  Na ČSZM se obrátila francouzská společnost 

HISTALIM, která představila svůj celoevropský 
(Dokončení na straně 4)
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Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) 
je přesvědčen o tom, že bez razantních 
upozorňovacích akcí Agrární komory ČR 
by se o problému neustále se zvyšující-
ho dovozu zahraničních potravin do ČR 
nezačalo vůbec jednat. Uvedl to předseda 
ČSZM Jaromír Kloud.

Podle jeho názoru zahraniční 
obchodní řetězce působící v ČR přijí-
mají rozhodnutí, která Agrární komoru 
k podobným krokům donutila. „Jestliže 
zástupce obchodního řetězce prohlásí, 
že bude prodávat převážně rakouské 
maso, je to pro mě velmi varující signál. 
Pokud by se například obchodní řetězec 
v Německu rozhodl prodávat pouze čes-
ké pivo, jsem přesvědčen o tom, že by 
Němci s protestem rozhodně neotáleli,“ 
doplnil.

Zpracovatelé masa podle Jaromíra 
Klouda za stávající situace uvítají zvý-
šenou podporu a zájem své zastřešují-
cí organizace – Potravinářské komory 
ČR. „Naším cílem je nyní rozběhnout 
konstruktivní jednání za účasti zástup-
ců všech zainteresovaných stran. Tato 
jednání by v ideálním případě měla 
být zastřešena ministrem zemědělství 
a právě za účelem zdůraznění našeho 
apelu je aktivní přístup ze strany Potra-
vinářské komory nezbytný. Podobný 
problém se totiž v budoucnosti nemu-
sí týkat pouze masa, ale jakékoli jiné 
komodity. Myslím si, že jakmile spo-
lečně s obchodníky, ostatními potra-
vináři, zemědělci a zejména s panem 
ministrem zasedneme za jednací stůl, 
bude možné i ze strany Agrární komo-
ry očekávat utlumení avizovaných pro-
testních akcí,“ řekl Jaromír Kloud.

ČSZM

Na demonstraci v Dolním Dvořišti, kde zemědělci spolu s řezníky vyslovili nesouhlas s dovo-
zem masa z Rakouska do Intersparu, je druhý zleva Ing. Jaromír Kloud, předseda Českého 
svazu zpracovatelů masa. Řekl, že čeští  řezníci vyrábějí naprosto stejně kvalitní maso a uze-
niny jako jejich  rakouští kolegové a není pravdou, že by nebyli schopni zásobovat  supermar-
kety ve velkém.  

Každý z řidičů dostal od zemědělců a řezníků domácí české uzeniny. Projíždějící rakouský  
občan prohlásil, že plně chápe české zemědělce a že jejich  problémy jsou spojené s nedobrou 
agrární politikou EU. I on dostal na ochutnání klobásu a k přečtení leták v němčině.

Fota: Eugenie Línková

K debatě nad čtyřmi základními otáz-
kami kolem tolik medializovaných dovo-
zů zejména vepřového masa do ČR se
21. března sešli na pozvání ministra země-
dělství Petra Gandaloviče zástupci člán-
ků řetězce, na jehož konci je spotřebi-
tel – Svazu obchodu a cestovního ruchu 
ČR, Svazu českomoravských spotřebních 
družstev ČR, zástupci pěti maloobchod-
ních a velkoobchodních řetězců, čtyř zpra-

covatelů masa, zástupci Agrární komory 
a Potravinářské komory. 

Ministr Gandalovič hned na úvod 
položil na stůl otázky, které záměrně ozna-
čil za poněkud provokativní, aby rozprou-
dil diskusi. Jsou dovozy masa skutečně 
problémem? Pokud ano, kde je příčina? 
Jak je to s reexporty masa do ČR? A nako-
nec, dá se s tím něco udělat? Podle očeká-

vání zejména prvovýrobci a zpracovatelé 
vnímají narůstající dovozy hlavně vepřové-
ho masa jako problém, který snižuje jejich 
konkurenceschopnost na domácím trhu. 
Zástupci maloobchodu konstatovali, že 
v jednotlivých případech mají občas pro-
blém zajistit dostatek masa v požadované 
kvalitě a pak musí zajistit dodávky dovo-
zem. Deklarovali však svoji vůli jednat dál 
o tuzemských dodávkách s prvovýrobci.  

V ČR dochází i k dovozům zpracovaných 
produktů z českého masa, zejména hovězí-
ho. V této souvislosti ministr Petr Ganda-
lovič konstatoval, že za tím mohou být vel-
ké vývozy živého skotu: „Jen za loňský rok 
vyvezli čeští chovatelé na evropský trh 38 
tisíc kusů telat a 64 tisíc kusů vykrmených 
býků. To se již musí projevit na nabídce 
v našich obchodech, kde pak může domá-
cí hovězí chybět,“ konstatoval ministr. 

 Účastníci velmi uvítali iniciativu minis-
tra Gandaloviče uskutečnit toto diskusní 
fórum za účasti všech zainteresovaných 
stran a ocenili, že ministr debatu vedl 
v konstruktivním a věcném tónu. Pozva-
ní zástupci se shodli na tom, že je třeba 
v těchto diskusích pokračovat, protože jen 
otevřené jednání vede k nalezení společ-
ných jmenovatelů a přijatelného řešení.

ČSZM

projekt, který je zaměřen na rozlišení různých 
úrovní strojně odděleného masa. Tato iniciativa 
je reakcí na postoj Evropské komise, jenž k vyme-
zení pojmu „strojně oddělené maso“ striktně 
používá Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
(ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygi-
enická pravidla pro potraviny živočišného půvo-
du. Strojně odděleným masem je podle tohoto 
nařízení produkt získaný strojním oddělováním 
z masa na kosti, které zůstalo po vykostění na kos-
tech, nebo z celých těl poražené drůbeže tak, že 
se ztratí nebo změní struktura svalových vláken. 
Uvedená definice má přitom natolik obecný cha-
rakter, že zahrnuje všechny metody mechanické-
ho oddělování. Rychlý vývoj v této oblasti nicmé-
ně přináší nové technologie strojního oddělování 
masa, kterými lze získat surovinu, jenž nevyka-
zuje změnu nebo ztrátu struktury svalových vlá-
ken. Kontrolní orgány v některých členských stá-
tech EU přesto tuto surovinu považují za SOM. 
Zájmem výrobců uvedených technologií a také 
producentů a zpracovatelů uvedených surovin je, 
aby Evropská komise uznala jednotnou metodiku 
pro posuzování změny nebo ztráty struktury sva-
lových vláken a následně tak byla schopna rozli-
šení mezi masem strojně odděleným a surovinou, 
kterou je možné pokládat za „maso“. Společnost 
HISTALIM tento zájem identifikovala a připravi-
la projekt, v rámci kterého pracuje na vývoji výše 
uvedené metodiky. Součástí projektu je aktuálně 
také 6 workshopů konaných ve Francii, Velké Bri-
tánii, Německu, Španělsku, Belgii a Nizozemsku, 
které mají za cíl senzorické posouzení různých 
úrovní strojně odděleného masa ze strany pra-

xe znalých odborníků z řad výrobců technologií, 
producentů a zpracovatelů uvedených surovin, 
maloobchodu, profesních organizací, vědeckých 
institucí a státních orgánů. Vzhledem k rozšiřová-
ní působnosti projektu do nových členských zemí 
EU projevil organizátor projektu zájem o uspořá-
dání workshopu v Praze ve dnech 29.–31. 5. 2007 
(každý den je plánován samostatný workshop). 
S žádostí o spolupráci se organizátor projektu 
obrátil na ČSZM. Účastníky tohoto worksho-
pu by měli být nejen uvedení odborníci z ČR, 
ale z celého středoevropského regionu. Účast na 
workshopu je bezplatná. Výsledky projektu budou 
výhradním majetkem společnosti HISTALIM 
a tato společnost si činí nárok na uvádění jmen 
a názvů společností zúčastněných osob v projek-
tové dokumentaci. Výsledky projektu budou před 
jejich publikací účastníkům workshopů poskytnu-
ty. V případě závazného zájmu členských subjek-
tů ČSZM o účast na tomto workshopu je možno 
kontaktovat sekretariát ČSZM, a to nejpozději do 
28. 3. 2007.

p)  Propagace kvalitních českých výrobků národní 
značky KlasA

  V souvislosti s propagací kvalitních českých potra-
vin označených národní značkou KlasA bude 
v nejbližší době publikována tisková zpráva SZIF, 
ve které budou podrobně uvedeny podmínky 
a výše čerpání finančních prostředků ze státního 
rozpočtu určených na propagaci národní značky 
KlasA.

  V současné době je k dispozici seznam plánova-
ných účastí SZIF – KlasA na tuzemských a zahra-
ničních veletrzích v roce 2007.

 G+H Brno, ČR 27.–29. 3. 2007 
 AGROKOMPLEX Nitra, SK 16.–21. 8. 2007
  Země živitelka České Budějovice, ČR

23.–28. 8. 2007
 Polagra-Food Poznaň, Polsko 15.–19. 9. 2007
 ANUGA Kolín n. R., SRN 13.–17. 10. 2007
 Vánoční KLASA Praha, ČR 12/2007

  Mimo výše uvedené akce jsou v plánu také zahra-
niční akce, na kterých spolupracuje SZIF se 
Zastupitelskými úřady ČR a agenturou Czech Tra-
de v zemích, které jsou či by mohly být obchodně 
zajímavé pro české producenty potravin. Na zákla-
dě dobré spolupráce a úspěšnosti se každoročně 
v měsíci září koná prezentace kvalitních potra-
vin označených národní značkou KlasA na ZÚ 
ČR ve Vídni. Opětovně bude navázáno na prezen-
taci v Bratislavě a Bruselu. V jednání jsou i jiné 
země, u nichž se s ohledem na konkrétní poptáv-
ku po kvalitních českých potravinářských výrob-
cích zvažuje uspořádání kontraktační akce. 

q) Monitorovací výbor EAFRD
  PK ČR je členem Monitorovacího výboru operač-

ního programu EAFRD (MZe ČR). Dne 20. 3. 
2007 se ČSZM zúčastnil jednání pracovní skupi-
ny MV EAFRD, ve kterém byl mj. diskutován sys-
tém bodového ohodnocení podávaných projektů 
– ČSZM bude průběžně sledovat činnosti Moni-
torovacího výboru formou účasti na jednáních 
vztahujících se k dotačním titulům vyhlašovaným 
MZe ČR v návaznosti na obor zpracování masa.

r) Studijní cesta do Číny
  V souvislosti s konáním potravinářského veletrhu 

SIAL CHINA v Shanghaji organizuje ČSZM stu-

dijní cestu do Číny v termínu 11.–18. května 2007. 
Na základě předložených nabídek byla realizací 
studijní cesty pověřena CK Planet Tours & Travel. 
Program týdenní studijní cesty včetně cenových 
podmínek zaslal sekretariát ČSZM v elektronické 
podobě všem členským subjektům dne 2. 3. 2007.

  Představenstvo doporučuje členským subjektům 
účast na této studijní cestě a odsouhlasilo čás-
tečnou finanční úhradu panu Antonínu Kozáko-
vi, čestnému členu a prvnímu předsedovi ČSZM, 
u příležitosti jeho významného životního jubilea. 

s) Skalský dvůr
  Ve dnech 11.–12. 9. 2007 se bude konat 9. ročník 

Semináře o údržnosti masa a masných výrobků. 
Nosným tématem tohoto ročníku bude mytí, čiště-
ní, desinfekce provozů a zařízení masného průmys-
lu. V rámci tohoto semináře ČSZM tradičně udělu-
je dlouholetým a významným pracovníkům oboru 
zpracování masa a masných výrobků Čestná členství, 
Mistr oboru, Nejlepší student, učeň. Součástí semináře 
bude neformální přehlídka masných výrobků (šun-
ky vyšších kvalitativních kategorií), kterou odborně 
bude zajišťovat Ing. Jan Kopečný, předseda výrobní 
sekce ČSZM, a organizačně tuto akci zajistí ČSZM. 
Pokyny a organizační náležitosti budou členským 
subjektům zaslány v elektronické podobě.

t) Příští jednání P a DR
  Příští jednání P a DR ČSZM se bude konat dne 

18. 4. 2007 ve Větrném Jeníkově, po ukončení 
VH.

  Plánované regionální setkání zpracovatelů masa 
a jednání P a DR se bude konat v měsíci červnu 
2007 v Prostějově.

ČSZM

Informace z 3. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM,
které se konalo dne 21. 3. 2007 v Praze na Potravinářské komoře ČR

(Dokončení ze strany 3)

Zpracovatelé masa vnímají akce Agrární komory na omezení dovozu zahraničních potravin
do ČR jako účinnou cestu k jednacímu stolu

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič diskutoval o dovozech masa
s prvovýrobci, zpracovateli a obchodníky
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Servírujeme 
inovace.
Frankfurt am Main
5. – 10. 5. 2007

Od 5. do 10. května 2007 se specialisté 
z celého světa setkávají ve Frankfurtu
nad Mohanem na nejdůležitějším světovém 
veletrhu masného průmyslu. Své inovace,
technologie, produkty a služby zde 
prezentuje více než 850 vystavovatelů. 
Obsáhle a přehledně: IFFA představuje 
kompletní výrobní řetězec od porážky 
a bourání masa až po jeho zabalení 
a prodej. 
Vítejte na IFFA 2007 – celosvětové jedničce 
v oblasti masného průmyslu!
messefrankfurt@vol.cz
Tel. 2 24 23 01 04

www.iffa.com

Mezinárodní veletrh masného průmyslu; 
zpracování, balení a prodej masa

Václav Mlynář – 38 let
Rozvedený, synové 18 a 16 let
1992–1994 – OLFIN Trutnov 
 vedoucí leasingu
1994–1997 – KVT a.s. Teplice n. M.
 člen představenstva
 obchodní ředitel
1997–2005 – GUSEPPE a.s.
 sales manager
 sales and marketing support manager
2005–2006 – Technistone a.s.
 obchodní a marketingový ředitel
2007  – SKALIČAN a.s.
 předseda představenstva

 generální ředitel

 Od počátku února 2007 má společnost Skaličan a.s. 
nového předsedu představenstva a generálního ředitele. 
Je jím Václav Mlynář. V této souvislosti jsme mu položi-
li několik otázek.

1.  S jakými pocity jste tuto funkci přebíral a jak hodno-
títe tuto změnu z pohledu budoucí prosperity firmy?
 Značka SKALIČAN byla posledních cca 15 let pro-

dávána společností Zemko k.s. Za tuto dobu si vydoby-
la kvalitní pozici a vnímání spotřebitelů. V souvislosti 
se vstupem ČR do EU došlo k výrazným změnám na 
trhu a tím i k výrazně vyšším nárokům na výrobce jak 
ze strany legislativy, tak ze strany odběratelů. Dosavad-
ní vlastník Zemko k.s. proto řešil otázku, jakým způ-
sobem zajistit úspěšné pokračování existence značky 
a výrobního závodu. Proto došlo ke změně ve struktu-
ře vlastníků a tím souvisejícímu návratu podnikatelské 
činnosti do kompetence společnosti SKALIČAN a.s. 
jednoznačně s cílem zajistit další pozitivní rozvoj spo-
lečnosti a jejího postavení na českém trhu. Tím je urče-
na vysoká míra odpovědnosti za budoucnost převzaté-
ho podniku. A protože tuto změnu všichni vnímáme 
jako pozitivní krok společnosti, tak také já mám velmi 
dobré pocity, a to především díky tradičně dobrému 
jménu Skaličanu, kvalitnímu týmu pracovníků i tech-
nologickému zázemí. Proto mohu vyjádřit přesvědče-
ní, že změna posouvá Skaličan vpřed jak ve smyslu 
prosperity společnosti, tak jejího dobrého jména na 
trhu. Že nás nečeká jednoduchá práce, je zřejmé již 
z aktuální situace jak na trhu masa a masných výrob-
ků, ale i v souvislosti se stavem zemědělské produkce 
– vepřového masa především. Také vnitřní zdroje růs-
tu společnosti nejsou zdaleka vyčerpány, takže máme 
před sebou mnoho úkolů k řešení, na které se těšíme.

2.  A co úspěšnost na trhu? Jak se dá obstát v tak velké 
konkurenci tuzemských výrobců a také dovážených 
výrobků? A jaký je Váš názor na současné obchodní 
vztahy s řetězci? 
Úspěšnost společnosti v tvrdě konkurenčním pro-

středí je jednoznačně dána schopností reflexe reality 
trhu, znalostí jeho potřeb a potenciálem tyto potře-
by naplňovat. A z pohledu masokombinátu je zcela 
jedno, zda si konkurují domácí výrobci či importéři. 
Ano, mohli bychom velmi široce diskutovat, jakým 
způsobem jsou ovlivňovány vstupy masokombiná-
tů ve smyslu zemědělské politiky EU, resp. ČR, nic-
méně podmínky jsou dány a jako takové se musíme 
snažit je dle možností změnit k našemu prospěchu 
či akceptovat. To je však asi naprosto samostatné 
téma... Obstát musíme na základě našich schopností. 
K importu masa či masných výrobků nedochází jen 
z důvodu rozhodnutí konkrétních maloobchodních 
systémů – tento důvod je mediálně atraktivní, a proto 
velmi často i poměrně dost nepřesně či neúplně komu-
nikovaný. Mnohem méně je připomínán fakt, že ČR 
je v produkci masa nesoběstačná, a tak i čeští zpraco-
vatelé musí importovat, aby uspokojili poptávku trhu. 
Zpracovatelé masa fungují jako prostřední článek mezi 

SKALIČAN a.s. v České Skalici
má nového generálního ředitele

prvovýrobou a maloobchodem a nemají plnit funkci 
jakési komoditní burzy, což se bohužel díky neutěše-
nému stavu zemědělské produkce děje. Současný stav 
nás tedy k importům nutí, musíme operovat v rámci 
evropského trhu, ačkoliv by zpracování masa z domácí 
produkce pro nás bylo efektivnější. 

 Situaci na trhu považuji za jasnou realitu. Nad-
národní řetězce rozhodně zásadním způsobem svo-
ji obchodní politiku nezmění a ani legislativní kroky 
významnějšího dopadu nelze očekávat. Proto je napro-
sto nezbytné se oprostit ublížených reakcí ve vzta-
hu k obchodním partnerům a jít cestou společného 
poznávání vzájemných možností, potřeb a jejich napl-
ňování. A v tomto smyslu partnerství je to rozhodně 
o to těžší, pokud máte za partnera nadnárodní řetězec, 
který si přináší pro českého výrobce doposud nepozna-
né know–how a nároky. Osobně jsem v kontaktu s tím-
to typem zákazníka od jejich prvopočátků na českém 
trhu a mám rozhodně spíše pozitivní zkušenosti ze spo-
lupráce. Vysoké nároky maloobchodních systémů jsou 
do značné míry iniciátorem rozvoje výrobců, ať už ve 
smyslu vývoje produktů nebo s nimi spojených služeb. 
Ideální je, pokud se výrobce a obchodník dokážou 
vzájemně v této činnosti podporovat. Pokud dochází 
k problémům, většinou mají profesionální, avšak tvr-
dý přístup při jejich řešení. Pokud nedostávají přesně 
ten produkt či službu v kvalitě, na kterou jsou zvyklí 
v jiných zemích, tak si nakoupí jinde, třeba v Rakous-
ku... To, že mají řetězce finanční extrémní nároky ve 
smyslu poplatků, je jiná otázka. Tady bych viděl určité 
možnosti, jak legislativně vymezit oprávněnost tako-
vých nároků a i z pohledu finančních úřadů by bylo 
zajímavé posoudit reálnost účtovaných „služeb“. Nic-
méně je na každém výrobci, aby si dokázal profitabilitu 
včetně tohoto typu nákladů spočítat a je jeho svobod-
ným rozhodnutím, zda takové obchodování akceptu-
je. A jsme zpět u výrobních nákladů, tržní vs. „tržní“ 
hodnoty výrobků, profitability výrobců a jejich vůle 
a schopnosti k profesionálnímu partnerství s odběrate-
li. Celá řada zaniknuvších firem je důkazem náročnosti 
trhu a varovným příkladem pro fungující společnosti. 
I přesto se naprosto běžně vyskytují dodavatelé s cena-
mi pod výrobními náklady a jsou odběrateli dáváni za 
příklad „jak to jde“ bez ohledu na krátkodobost tako-
vého přístupu. V takové situaci je pak pozice ostatních 
výrobců komplikovaná a velmi obtížně se v závislosti 
na tržní ceně zvířat prosazují úpravy cen dál v distri-
bučním řetězci tak, abychom garantovali dlouhodobý 
rozvoj spolupráce. To lze řešit jedině otevřenou komu-
nikací mezi dodavateli a obchodníky s důrazem na 
dlouhodobou profitabilitu obou stran.

3.  A vyhovuje našemu trhu výrobní program společnos-
ti Skaličan?
Výrobní program je poměrně stabilizovaný, což však 

neznamená, že není co zlepšovat a především ve smyslu 
vývoje nových potencionálních výrobků máme mnoho 
plánů. A zde přesně platí již výše zmíněná nezbytnost 
znalosti trhu a jeho potřeb. Především u výrobků s vyš-
ší přidanou hodnotou vidíme velkou budoucnost. Pro-
blémem zůstává vnímání spotřebitele, který doposud 
nerad (ne že neumí!) rozlišuje rozdíly v kvalitě a dané 
cenové úrovni. Nejprve si nadšeně koupí velmi levný 
výrobek a poté si stěžuje na to, co ten výrobce vlastně 
vyrobil. A to, že maloobchod tento trend spíše podpo-
ruje, situaci příliš nezlepšuje. Na jednu stranu je povin-
ná deklarace celé řady údajů na výrobcích, na druhé se 
skutečně kvalitní obsah výrobku velmi těžko prosazuje. 
A to je marketingový úkol, jak tuto situaci dlouhodo-
bě řešit – nejen ze strany výrobců, ale i maloobchodu. 
Chceme u spotřebitele podporovat zájem o výrobky vyš-
ší kvality pod značkou Skaličan a aktivně mu je nabízet. 
Právě značka Skaličan byla vždy známá svojí kvalitou, 
takže máme na co navazovat a co rozvíjet. Pozitivní je 
z našeho pohledu fakt, že podíl výrobků s vyšší přida-
nou hodnotou stále roste. Také dochází k jisté polari-
zaci zájmu spotřebitele ve smyslu kvalitativní i peněž-
ní hodnoty výrobků – diferencuje se zájem o cenově 
dostupnější výrobky od způsobu prodeje kvalitnějších 
a hodnotnějších výrobků, což nám dává možnost tyto 
výrobky lépe nabízet a je jen na nás, jak tohoto trendu 
dokážeme využít. Za rozhovor děkuji.

Ing. František Kruntorád, CSc.
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MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH VERDEN
ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE:
VEMAG, organizační složka, 639 00 Brno, Vinohrady 25
tel.: 543 213 113, fax: 543 211 127, mobil: 777 706 711, 777 706 713, e-mail: vemag@vemag.cz

Inženýring, prodej a servis strojů a zařízení pro masokombináty i drobné uzenáře

MEZINÁRODNÍM
POTRAVINÁŘSKÉM
VELETRHU

který se koná v termínu
        od 5. 5. do 10. 5. 2007
       na výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem,
       pavilón 8, stánek B68

pozvánka:
Vážení obchodní přátelé,

zveme Vás srdečně k návštěvě naší expozice na

Seznámíme Vás s výrobním programem našich závodů
a s vývojem našich strojů a zařízení

Těšíme se na Vaši návštěvu i návštěvu Vašich spolupracovníků

VEMAG, Organizační složka Brno

Klasa bude ještě víc vidět

Praha – Hovězí maso na pultech obcho-
dů není vždy řádně značeno, pokud jde 
o původ, a zákazníci tak mohou být v něk-
terých případech citelně ošizeni. Shodli se 
na tom účastníci tiskové konference, kterou 
společně uspořádala Agrární komora s Čes-
kým svazem zpracovatelů masa, Českým 
svazem chovatelů masného skotu a účast 
přijal i viceprezident Potravinářské komory 
Emil Kasper. Nechyběly ani kontrolní člán-
ky, Státní veterinární ústav Jihlava zastupo-
val vedoucí oddělení hygieny potravin Josef 
Brychta a SOS (Sdružení ochrany spotře-
bitelů) Ivana Picková z pražské centrály. 
Hovořilo se hlavně o případech, kdy si mís-
to kvalitnějšího masa z mladého býka odne-
sou spotřebitelé domů hovězí ze staré krávy. 
Prodejce na záměně může vydělat, protože 
maso z krav je levnější, uvedli na tiskové kon-
ferenci 27. 3. v pražské restauraci Rustika 
s ryze českou kuchyní zástupci AK s tím, že 
již požádali ministerstvo zemědělství o přís-
nější kontroly značení a prodeje hovězího. 

Státní veterinární správa podle mluv-
čího Josefa Dubna nezjistila při poslední 
sérii kontrol masa prodávaného na domá-
cím trhu žádná pochybení. „Ve všech přípa-
dech byla provedena laboratorní vyšetření 
na rezidua cizorodých látek a léčiv. Neby-
la zjištěna žádná závada. Maso bylo též
vždy správně označeno,“ uvedl Duben. Při 
konkrétní konfrontaci hovězího masa na 
tiskové konferenci pořádané AK ČR spo-
lu s Českým svazem zpracovatelů masa 
a Českým svazem chovatelů masného 
skotu se záměny ale potvrdily. Ke slovům 
Jaromíra Klouda, předsedy Českého sva-
zu zpracovatelů masa, který z předložené-
ho balíčku nakoupeného masa v Interspa-
ru nic potřebného k identifikaci zvířete 
nevyčetl, vedoucí oddělení hygieny potra-
vin Josef Brychta ze Státního veterinární-
ho ústavu Jihlava uvedl: „Způsob označe-
ní balíčku s hovězím masem neodpovídá 
tomu, co vyžaduje český zákon o potravi-
nách.“ Přítomné novináře ale ubezpečil 
o tom, že v Jihlavě do 48 hodin bezpečně 
z kusu hovězího masa určí, zda jde o krávu 
nebo býka. 

Na tiskové konferenci se rozdalo i vyjá-
dření další akreditované laboratoře při Ústa-
vu hygieny a technologie masa Veterinární 
a farmaceutické univerzity v Brně. Před-
nostkou tohoto ústavu je prof. MVDr. Iva 
Steinhauserová, CSc. Tato laboratoř prově-
řovala sto vzorků hovězího masa nakoupe-
ného v obchodní síti Jihomoravského kraje 
s výsledkem takovým, že celá čtvrtina vzor-
ků neodpovídala deklarovanému býčímu 
masu. Metoda PCR, jíž se k tomuto účelu 
využívá, není drahá, nezbytné náklady na 
vyšetření jsou do 100 korun, takže zámě-
nám masa budou čím dál tím víc bránit 
namátkové kontroly, jež ministerstvo země-
dělství doporučuje. 

A jaký byl závěr této tiskové konferen-
ce? Byla to rada spotřebiteli. „Každé hos-
podářské zvíře podléhá ústřední evidenci, 
ta postihuje veškeré pohyby zvířat v rámci 
celé ČR a eviduje jednotlivá zvířata a při-
děluje jim desetimístná čísla,“ řekl Kamil 
Malát, ředitel Českého svazu chovatelů 
masného skotu. Kdo si chce ověřit, zda 
má na balíčku masa platné číslo a z jaké 
stáje býček nebo kráva je, má možnost na 
webových stránkách: www.hovezimaso.cz 
vše dohledat. A pro spotřebitele platí velmi 
jednoduchá rada. „V rámci desetimístného 
kódu je poslední trojčíslí, které začíná buď 
devítkou nebo nulou, rozhodující. V prvém 
případě s devítkou jde o samici, v druhém, 
kdy trojčíslí začíná nulou, jde o býčka,“ 
uvedl Malát. Kdo tedy chce maso ze sku-
tečně mladého býčka, má šanci prověřit si 
„svůj steak“. 

Při koupi českého masa se podle pre-
zidenta AK Jana Veleby spotřebitel na 
balení dozví řadu údajů od registračního 
čísla, věku, pohlaví zvířete až po datum 
porážky a číslo jatek. V některých řetěz-
cích, které maso dováží, je ale na hovězím 
informací podstatně méně, řekl Veleba. 
  Jako příklad uvedl Interspar, který polo-
vinu prodejen začal zásobovat masem 
z Rakouska. Tam podle něj kupující větši-
nu podobných údajů o původu hovězího 
nezjistí. „Jde nám o to, aby tyto obrovské 
rozdíly ve značení zmizely,“ prohlásil Vele-
ba. Pro dovážené maso sice platí o něco 

méně přísné požadavky, v případě Inter-
sparu ale už podle něj může jít o porušo-
vání předpisů. 

Mediální zástupce obchodního řetězce 
Interspar Jan Vávra řekl, že vedení obchod-
ní firmy se k informacím Agrární komory 
nebude vyjadřovat. „Nevíme, co konkrétně 
měla Agrární komora na mysli. Veškeré zna-
čení na veškerém zboží prodávaném v pro-
dejnách Interspar včetně masa je naprosto 
v souladu se všemi platnými vyhláškami, 
předpisy a zákony,“ uvedl Vávra. 

Pokud hovězí není řádně značeno, oteví-
rá to podle zástupců komory možnost pro 
podvádění zákazníků, zejména při zámě-
ně masa z býka a krávy. „Rozdíl v nákup-
ní ceně 100 kilogramů hovězího z krávy 
v Česku a 100 kilogramů hovězího z býka 
v Rakousku je až 100 euro,“ uvedl Veleba. 
Poptávka z Rakouska po kravách z domá-
cích chovů přitom podle něj v poslední 
době stoupla, což potvrzují i někteří zpra-
covatelé. Jejich zástupci upozornili i na 
skutečnost, že se dovážejí jen určité druhy 
masa a například droby chybí. 

Chyby ve značení ale Agrární komora 
vytýká i dalším obchodníkům. Například 
jeden z hypermarketů Globus podle zjiš-
tění komory deklaroval, že prodává maso 
z býka, který ale prý podle evidence zvířat 
vůbec neexistoval. Jednatele sítě hypermar-
ketů Globus Petra Vyhnálka tato informace 
komory překvapila. „Uvádíme (na mase) 
čísla, která dostáváme z jatek. Jestli k ně-
čemu podobnému došlo, tak jsme dosta-
li špatné číslo z jatek. Jiný způsob, jak by 
k tomu mohlo dojít, si nedovedu předsta-
vit,“ řekl Vyhnálek. 

Testy jsou ale na straně spotřebitele 
a prostřednictvím rozborů tkáně hovězího 
masa lze rychle zjistit, zda nejsme šizeni. 
Navíc, jak šéf Agrární komory informoval 
novináře, právě probíhá průzkum prodejní 
sítě zadaný u dvou univerzit Agrární komo-
rou. Studenti zkoumají balíčky s masem, 
nakupují a posuzují s odborníky, zda je 
maso správně deklarované, jaký podíl v trž-
ní síti tvoří české maso a kolik procent je 
z dovozu. 

Eugenie Línková

Záměny masa z krav za maso 
z býků prokázaly laboratoře  

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, a Ing. Emil Kasper, výkonný ředitel, místopředseda 
představenstva Maso Planá, a.s. Fota: Eugenie Línková

Vedoucí oddělení hygieny potravin Státního veterinárního ústavu Jihlava Josef Brychta (vle-
vo) na tiskové konferenci potvrdil nedostatečnost ve značení hovězího masa v některých řetěz-
cích. Iva Picková z SOS (Sdružení obrany spotřebitelů ČR) na konferenci doporučila maso 
z Plané, které je balené nejen v ochranné atmosféře, ale na každém přesně značeném balíč-
ku je speciální kód, který zaručuje i čerstvost masa. Jan Veleba, prezident AK ČR (vpravo) 
upozornil na průzkum prodeje masa v supermarketech, který Agrární komora zadala studen-
tům dvou univerzit a výsledky mají být známé v nejbližších dnech. 

Ke kvalitě potravin a zvýraznění české 
produkce na trhu se na tiskové konferenci 
pořádané během XIV. sněmu Agrární komo-
ry ČR ve Velké Bystřici u Olomouce vyja-
dřoval ministr zemědělství Petr Gandalovič. 
Položili jsme mu několik otázek.

Během tiskové konference na téma hovězí 
maso předložila v uplynulých dnech Agrární 
komora ČR spolu s novináři důkazy o tom, že 
značení masa nemusí vždy v obchodní síti spl-
ňovat požadavky zákona o potravinách. Ho-
dláte s tím, pane ministře, něco udělat?

Česká zemědělská potravinářská inspek-
ce musí zajišťovat bezpečnost potravin
a každý rozumný občan potvrdí, že jej zají-
má bezpečnost. Špatné značení je význam-
ný prohřešek, protože to je krok k narušení 
bezpečnosti potravin. Jednou zaměním jed-
no maso za druhé, potom zaměním původ, 
potom bych mohl mít v obchodě maso, kde 
by nebyla kontrola na BSE. To rozhodně 
není možné a my na to budeme dbát. Záro-
veň apeluji na spotřebitele a jejich svazy, 
aby na tyto přečiny upozorňovali a takové-
to případy odhalovali.

Ke společnému jednacímu stolu jste 
přizval zástupce producentů, zpracova-
telů a řetězců. Chtěl jste zamezit bloká-
dě hranic zemědělci, kteří hodlali dát 
najevo nesouhlas s vytlačováním české-
ho masa z na�eho trhu. Budete v těchto 
jednáních pokračovat?

Určitě budeme pokračovat, slíbil 
jsem to účastníkům prvního takto poja-
tého kulatého stolu. Přizveme tentokrát 
i zástupce spotřebitelských svazů. Chtěl 
bych ocenit přístup Agrární komory, kte-
rá na můj apel pokojné demonstrace na 
hranicích reagovala tak, že její lidé nena-
rušili průjezd přechodem a ani naše vzta-
hy s Rakouskem. Nedostali jsme se na 
tutéž úroveň jako ti, kdo protestují z dru-
hé strany. 

Co vidíte dál jako účinné pro tento pří-
pad, mimo již zmiňovaných jednání během 
kulatých stolů?

Důležitý je i apel na spotřebitele, aby 
nechtěl jen cenovku, ale uvědomil si, že 
kvalita je rozhodující pro jeho zdraví a tu 
může hodně ovlivnit i co nejkratší trans-
port zboží.

Bude ministerstvo dál mediálně pod-
porovat formou různých spotů, reklam 
a akcí české potraviny?

Bude, určitě, od toho je tu také marke-
tingový nástroj Klasa, který je ve správě 
SZIF. V současné době komunikujeme
o novém kabátě. Logo zůstane, ale zamě-
říme se na určité segmenty spotřebitelů, 
diskutujeme o vodítkách. EU nám neu-
možňuje značku deklarovat jako národní. 
Národní prvek by byl do jisté míry pro-
ti pravidlům EU. Naší snahou proto je 
nalézt takový prostor, aby to podporovalo 
české produkty. 

Jaké peníze jsou letos vyčleněné na pro-
pagaci českých potravin?

Na rozpočtu SZIF se podílí minister-
stvo zemědělství, v současné době je to 200 
milionů korun, které půjdou na již zmíně-
né marketingové akce. Není to rozhodně 
malá částka. V tom jsou zahrnuté podpo-
ry účastí ČR na mezinárodních veletrzích. 
Připravují se nové televizní spoty, dělají se 
smlouvy o spolupráci s různými marketin-
govými subjekty, Klasa se umisťuje na růz-
né akce. Eugenie LínkováMinistr zemědělství ČR Petr Gandalovič a prezident  AK ČR Jan Veleba (vlevo) 
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Zleva: Jan Veleba, prezident AK ČR, Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR, Jaroslav Cam-
plík, prezident PK ČR (první zprava)

Jenom těžko by se hledal příhodnější ter-
mín pro toto fórum zaměřené na kvalitu a bez-
pečnost potravin, než je tento kalendářní čas.

Dovolte, abych vysvětlil proč:
•  Je za námi vlna hysterie z listerie, která 

proběhla kupodivu jenom v ČR.
•  Je za námi sdělení jednoho mluvčí-

ho jednoho řetězce, že v ČR nemohou 
nakupovat maso, protože čeští zpracova-
telé neumí kvalitu.

•  Je za námi schválení 24 subjektů ruský-
mi veterináři k dovozu živočišných pro-
duktů do Ruska. V Polsku, odkud se valí 
přes OŘ k nám potraviny, není schválen 
ani jeden.

•  Je za námi omezování nákupů potra-
vin od českých zpracovatelů obchodní-
mi řetězci a jejich nahrazování dalšími a 
dalšími nákupy ze zahraničí – poslední 
zpráva McDonald’s.
Už je ale také za námi, a teď mluvím o 

AK, poznání, odkud se k nám dováží ze 
zahraničí maso a kde je přebalováno do 
obalu se značkou CZ, aby byl zákazník 
oklamán a naše akce eliminovány.

To všechno je za námi, ale mnoho věcí 
je před námi. Dovolte, abych načrtl náš 
pohled v tomto směru:
•  Je před námi osvěta českého spotřebi-

tele spojená s osvětou proti klamavým 
a bezostyšným praktikám některých 
obchodních subjektů (např. sýr bez mlé-
ka, salám bez masa, čerstvé staré más-
lo apod.).

•  Je před námi takřka neorané pole, kte-
ré lze vyjádřit tezí – kvalita potravin a 
naše zdraví.

•  Je před námi vytvoření korektní legislati-
vy, která by vytvořila prostor pro spravedli-
vější vztahy uvnitř potravinové vertikály.

•  Je před námi také práce s českými poli-
tiky, kteří by se měli k českým potravi-
nářům a zemědělcům nějakým způso-
bem postavit. Například takovým, jak to 
dělají jejich kolegové na západ i sever od 
našich hranic.

•  Sečteno a podtrženo 
–  nechceme být ve vlastní zemi zbyteční a 

ani to nedopustíme
– chceme jednat a domlouvat se
– chceme ale korektní přístup.

Dámy a pánové, ve svém krátkém vystou-
pení nebudu zabíhat do odborné proble-
matiky kvality a bezpečnosti potravin. 
Omezím se pouze na pohled producentů 
surovin pro potraviny, tedy prvovýroby.
Jsem přesvědčen, že suroviny, které vyrábí 
pro potravinářský průmysl čeští zemědělci, 
jsou velmi kvalitní, a tudíž jsou velmi kva-
litní i naše potraviny.

Z čeho vychází toto naše tvrzení a pře-
svědčení:
•  Čeští zemědělci, ale i potravináři pracu-

jí v režimu velmi tvrdých norem a směr-
nic, tvrdších než konkurence ve většině 
zemí EU.

•  Tyto normy a směrnice kontrolují vel-
mi dobře organizované státní kontrolní 
orgány, například veterinární služba.

•  Suroviny pro potravinářský průmysl se 
vyrábí na velkých farmách kvalifiko-
vanou pracovní silou ve velkých dobře 
kontrolovatelných šaržích. 

•  Ve výrobních technologických proce-
sech se v ČR užívá na jednotku produk-
ce výrazně méně chemie a hnojiv. 
Nemůže být řeči o tom, že bychom 

Kvalita a bezpečnost potravin s ohledem na spotřebitele

Činnost obchodních řetězců na českém 
trhu se vyznačuje z pohledu dodavatelů 
zboží stále větším tlakem na ceny. Potravi-
náři a zemědělci si stěžují na to, že často 
některé druhy zboží musí nabídnout pod 
úrovní nákladů. Jak vidí činnost supermar-
ketů Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže, na to jsme se zeptali jeho předsedy, 
Martina Peciny.

Jak hodnotíte činnost obchodních řetězců 
na českém trhu z hlediska jejich dominant-
ního postavení?

Pokud jde o situaci na trhu maloob-
chodního prodeje v České republice, je 
z poměrně širokého množství subjektů 
zde působících (na rozdíl například od 
Slovenska) zřejmé, že na českém trhu 
panuje poměrně tuhý konkurenční boj, 

neexistuje tu tedy žádná kolektivní domi-
nance. Žádný obchodní řetězec přitom 
sám o sobě logicky také nezaujímá domi-
nantní postavení. Pro případné řízení ve 
věcech jeho zneužití nemá tudíž Úřad 
legislativní nástroj.

Znamená to, že je vše v pořádku?
Ne, tak tomu není. Rozhodně také není 

pravdou, že bychom se chováním řetěz-
ců nezabývali. Už v roce 1999 byla zpra-
cována analýza a popsán problém. Úřad 
v té době vypracoval návrh novely zákona, 
který zaváděl pojem ekonomické závislos-
ti. Na jeho základě by bylo možné účinně 
posuzovat případné protisoutěžní praktiky 
obchodních řetězců vůči svým dodavate-
lům. Tento návrh však nebyl Parlamentem 
ČR v účinné podobě opakovaně přijat. Pře-
sto ÚOHS maximálně ve své praxi využívá 

všechny právní a ekonomické nástroje, kte-
ré mu zákon o ochraně hospodářské sou-
těže umožňuje. Důkazem je případ potres-
tané kartelové dohody společností Billa 
a Julius Meinl. Tyto společnosti porušova-
ly v letech 2001 a 2002 zákon tím, že se 
dohodly koordinovat a slaďovat své nákup-
ní ceny zboží a obchodní podmínky vůči 
dodavatelům. Šlo o cenový kartel, který je 
obecně považován za zvlášť závažné ome-
zení soutěže.

Dá se tedy říci, že vše posuzujete jen z hle-
diska českého trhu, nikoliv evropského?

Jistě, proto podobně zásadní jsou ovšem 
také možné dohody mezi drůbežáři (pozn. 
red.: viz šetření nedávného protestu šesti 
českých producentů drůbeže a vajec, kteří 
si na svém jednání stěžovali na podnákla-
dové ceny při prodeji svého zboží obchod-

ním řetězcům). Horizontální kartely o ceně 
patří mezi nejzávažnější porušení zákona, 
a proto je nutné proti nim účinně ve správ-
ních řízeních postupovat. Případná sankce 
se pak vždy odvíjí od obratů jednotlivých 
firem.

Kdy zohledníte prostý fakt, že český trh je 
součástí evropského, a tak ani kupříkladu 
jedna Madeta s dalšími mlékárnami při teo-
retickém dohadování se o cenách za mléko 
nemůže porušit soutěžní podmínky, protože 
z hlediska evropského trhu nejsou dohroma-
dy ani 2% ve své produkci. V řadě zemí EU 
tomu tak je a bere se trh jednotný, evropský, 
a to právě z pohledu institucí, jaké předsedá-
te (uvádím jen teoretickou možnost).

Je nutné rozlišovat trh evropský, unijní, 
kterým se zabývá Evropská komise, a trh 
národní, který má na starosti v českém pro-

středí ÚOHS. S Madetou opravdu žádné 
řízení nevedeme.

Kdyby se ale teoreticky spojily všechny 
naše mlékárny (nebo masokombináty) v jed-
nu družstevní organizaci, a ta by za ně jedna-
la se supermarkety o prodeji jejich produk-
ce, potom to není z hlediska soutěže na trhu 
žádný problém z pohledu ÚOHS?

V odpovědi na Vaši otázku musím opět 
zopakovat to, co znovu a znovu radíme jed-
notlivým prvovýrobcům. Cestou, jak ovliv-
nit výši prodejní ceny zemědělských výrob-
ků a postupovat v souladu se zákonem 
o ochraně hospodářské soutěže, je sdružo-
vat jednotlivé prvovýrobce do tzv. odbyto-
vých družstev. Toto odbytové družstvo by 
na daném trhu ale v žádném případě nemě-
lo mít podíl více jak třicetiprocentní.

Děkuji za rozhovor. Eugenie Línková

Odbytová družstva pomohou při jednání o ceně

neměli kvalitu. Bohužel džin z lahve o níz-
ké kvalitě českých zpracovatelů byl vypuš-
těn. Mohu sdělit vám, koho se to týká, že 
se v terénu zvedá vlna pobouření, a varo-

vat vás, že toto není cesta, kterou je možné 
zkoušet. 

Vystoupení Jana Veleby, prezidenta AK ČR 
na Žofínském fóru dne 20. 3. 2007
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Zleva: Jan Veleba, prezident AK ČR, Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR,
Jaroslav Camplík, prezident PK ČR (vpravo)
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V posledních měsících narůstá mezi cho-
vateli prasat napětí vyvolané nízkou cenou 
za jatečná prasata a umocňované bezohled-
ným chováním některých obchodních řetěz-
ců, které se rozhodly dovážet vepřové maso 
do svých sítí ze zahraničí. Tyto kroky celou 
krizi ještě více prohlubují. Spolu s těmito 
událostmi také dochází ke snaze hledat pří-
činy neutěšeného stavu v chovu prasat. Před-
sednictvo Svazu chovatelů prasat v Čechách 
a na Moravě se na svých jednáních pravi-
delně zabývá posuzováním vývoje na trhu 
s jatečnými prasaty. Při posledním zasedání 
projednalo zásadní materiál, který analyzu-
je celou situaci a který vyúsťuje do někte-
rých požadavků adresovaných vládě a země-
dělskému výboru poslanecké sněmovny. Na 
obě místa byl tento materiál zaslán. Zájemci 
jej v plném znění najdou na webových strán-
kách Svazu chovatelů prasat www.schpcm.
cz, pod názvem „Současný stav a opatření 
potřebná ke zlepšení situace v chovu prasat 
v České republice“.

V materiálu je jako jedna z příčin neu-
stále se snižujících stavů, zejména prasnic 
a snižujícího se stupně samozásobitelnos-
ti, uváděn i nefunkční stav výrobkové verti-
kály produkce jatečných prasat. Produkce 
jednotlivých komodit v dnešní době není 
posuzována izolovaně, nýbrž v celé výrob-
kové vertikále od prvovýrobce přes zpraco-
vatele až po obchod, tedy jak se dnes říká, 
od žlabu ve stáji po stůl spotřebitele. 

Nefunkční výrobní řetězec
produkce vepřového masa

Efektivní chov prasat je výsledkem dob-
rého fungování všech článků v celé výrob-
kové vertikále. V podmínkách bezcelní-
ho prostoru probíhá obchod mezi státy 
obdobně, jako tomu je mezi jednotlivými 
oblastmi ČR. Obchod v Evropské unii pro-
bíhá bez ohledu na stupeň samozásobení. 
Zjednodušující pohled by mohl být takový, 
že země, které mají procento samozásobe-
ní nad 100 %, vyváží, země, které mají cca 
100 %, nevyváží ani nedováží a země, kte-
ré mají pod 100 %, dováží. Pokud by tomu 
bylo tak, bylo by to jednoduché. Reálná 
praxe je však zcela jiná. Evropská unie jako 

celek, i když má samozásobení cca 107 %, 
určitý, byť malý objem importuje. Je tomu 
tak i ve většině jednotlivých zemí. Např. 
Nizozemí v r. 2002 importovalo 37 000 t 
v živém a 143 000 t masa a masných výrob-
ků. Naproti tomu exportovalo 189 000 t 
v živém a 835 000 t masa a masných výrob-
ků. Příklady z jiných zemí je možno nalézt 
v tab. 1. Jde o příklad z r. 2003, ale aktu-
ální situace je stejná, pouze s poněkud 
jinými čísly. Vidíme, že vzájemná výmě-
na a obchod probíhá nezávisle od stupně 
samozásobení. Podobně tomu už je a spíše 
ještě ve větší míře bude i u nás. Naše polo-
ha ve středu Evropy tomu jen napomáhá. 
Je přirozené, že k nám je dováženo vepřo-
vé maso v různé podobě i výrobky z něj. 
Zejména u výrobků, kdy jde o obohacení 
sortimentu na pultech maloobchodu, je 
třeba tento proces jen uvítat. Jak vidíme 
z tab. 1, ve většině států EU-15 tvoří podíl 
dovezeného vepřového masa okolo 20 % 
bez ohledu na to, zda je stát soběstačný 
ve výrobě, či nikoliv. Tento volný dovoz 
musí však být vyvažován exportem. Mám-
li zachovat domácí výrobu na jisté výši, pak 
musím alespoň stejný objem, který dove-
zu, zase vyvést. To je však naše „Achillo-
va pata“. Graf 1 ukazuje, jak se vyvíjel náš 
export a import za posledních více než 10 
let. Společným jmenovatelem v tabulce je 
živá hmotnost. Z grafu vidíme, že z počát-
ku se poměr dovozu a vývozu střídal, ně-
který rok jsme více dovezli, jiný vyvezli. To 
je přirozené vyvažování potřeb trhu. Naše 
samozásobení se pohybovalo okolo 100 %,
tedy na žádoucí úrovni. Od roku 1999 
však převažuje dovoz nad vývozem a tato 
tendence sílí. Míra našeho samozásobení 
klesá. V minulém roce činil už rozdíl cca 
110 000 tun, což představuje cca 1,018 
milio nů jatečných prasat a míra samozáso-
bení činila 79,3 %.

Pro nás je charakteristické, že vývoz je 
realizován v převážné míře v živých pra-
satech a dovoz ve vepřovém mase a výrob-
cích, tedy v položkách s vyšší přidanou 
hodnotou. Vývoz živých prasat by měl být 
spíše doplňkovou činností, zpravidla v sou-
sedních regionech bez větších nároků na 
dopravu. 

Funguje v ČR výrobková vertikála?

Praha (bo) – Více než polovina ze zhru-
ba 600 zemědělských a potravinářských 
podniků, kterých se tato povinnost týká, 
stále ještě nemá integrované povolení pro 
vypouštění znečišťujících látek. Vyplývá to 
z údajů ministerstva zemědělství. Podniky, 
u nichž úřady povolení vyžadují zejména
z hlediska kapacity, je musí mít do 30. října 
letošního roku. Jinak se vystavují pokutám, 
sankcím a nelze vyloučit ani zákaz výroby. 

„Je to tím, že ten zákon je špatný,“ 
vysvětluje otálení některých potravinářů 
ředitel Potravinářské komory Miroslav 
Koberna. Podle něj norma požaduje inte-
grované povolení od více firem, než je nut-
né, protože kritériem je projektová kapaci-
ta podniku. Potravináři prý navrhovali, aby 
toto kritérium platilo jen pro nově budova-
né fabriky a u stávajících provozů se vychá-
zelo ze skutečné kapacity, na níž vyrábí. 

 Prezident Agrární komory Jan Veleba 
situaci dramaticky nevidí. „Už loni na 
podzim jsme dotčené zemědělské podni-
ky upozorňovali. Pokud to někdo nestih-
ne, myslím, že to budou jen ojedinělé pří-
pady,“ řekl. 

Ministr zemědělství Petr Gandalovič 
ale upozorňuje, že podniky mají k vyříze-
ní povolení nejvyšší čas. U zemědělských 
a potravinářských podniků totiž proces 
trvá půl roku až rok. Žádost o integrované 
povolení vyřizuje místně příslušný krajský 
úřad. V současné době zaznamenávají po-
dle MZe krajské úřady, že mnoho podni-
ků předkládá neúplné žádosti. Ty jsou pak 
vráceny k doplnění, čímž se celé řízení pro-
dlužuje. 

Ze zhruba 120 podniků vyrábějících 
potraviny, krmiva či nápoje, jichž se povin-
nost týká, má povolení 50, dalších 33 si 
o něj požádalo. Neuspokojivá situace je 

podle ministerstva také ve velkochovech 
drůbeže a prasat, kde by integrované povo-
lení mělo mít kolem 450 zařízení. Dopo-
sud jej obdržela necelá polovina. Asi 80 
velkochovů má žádosti ve schvalovacím 
řízení. 

Z osmi kafilerních zařízení si povole-
ní vyřídily čtyři a ostatní podaly žádost. 
Zatím ještě nepodal žádost o integrované 
povolení na krajský úřad žádný z provozo-
vatelů dalších přibližně 90 asanačních pro-
vozů, jako jsou velké bioplynové stanice
a kompostárny. 

V integrovaném povolení se hodnotí cel-
kový vliv podniku na přírodu. Pro znečišťo-
vání všech složek životního prostředí platí 
jedno povolení. Jan Maršák z ministerstva 
životního prostředí nedávno řekl, že podni-
ky budou muset do konce letošního října 
mít vystavené integrované povolení pro při-
bližně 1 700 až 1 800 výrobních provozů.

Stovky firem nemají integrované povolení
 

Objem podpor pro potravináře by měl v následujícím období vzrůst 

Tab. 1:  Domácí spotřeba a zahraniční obchod ve vybraných zemích EU v r. 2003
(tis. tun m. hm.)

Země celková 
produkce

domácí 
spotřeba vývoz dovoz

% podíl 
dovozu

na domácí 
spotřebě

%
samozásobení

DK 1 830 305 1 292 62 20,3 600

D 4 058 4 545 669 879 19,3 89

NL 1 605 689 759 190 27,5 233

E 3 355 2 850 486 90 3,1 118

F 2 350 2 218 447 375 16,9 106

A 470 458 128 79 17,2 103

CZ (2004) 377 411 31 65 16,0 91,7

Zdroj: ZDS; ČSÚ

Těžiště by mělo být v obchodu s jateč-
nými půlkami, popř. speciálními jatečnými 
částmi a výrobky. Tato sféra pohříchu stag-
nuje. Zde je třeba spatřovat dluh zpraco-
vatelů a obchodu vůči celé vertikále výro-
by vepřového masa. Zahraniční obchod 
je specializovaná a náročná profese, což 
je mnohdy pracovníky výrobní sféry pod-
ceňováno. Výsledkem tohoto stavu je, že 
v uplynulém roce činilo záporné saldo 
obchodu s vepřovým masem cca 110 000 
tun ž. hm.

 Zdroj: ČSÚ; MZe ČR

Obchod – slabý článek výrobní vertikály
Jaké jsou příčiny tohoto stavu? Odpo-

věď je jednoznačná. Je to naše nedosta-
tečná výkonnost v oblasti zahraničního 
obchodu. Obchodovat ve velkých obje-
mech s živými jatečnými zvířaty je málo 
efektivní. Obchod by se měl odehrávat pri-
oritně s vepřovým masem a s výrobky z něj. 
Pokud se nezajistí vývoz ve stejném objemu 
jako dovoz, je třeba počítat s tím, že naše 
domácí výroba bude neustále klesat. Je to 
stejné, jako když chci v nádobě udržovat 
stejnou hladinu tekutiny. V takovém přípa-
dě se přítok musí rovnat odtoku.

Pro srovnání je možné uvést Rakousko, 
které v době přistoupení do EU poráželo 

cca 4,2 mil. jatečných prasat a jeho výroba 
byla přibližně na stejné úrovni jako dříve 
v ČR. Po vstupu Rakouska do EU se znač-
ně zvýšil dovoz, zejména živých prasat 
z přilehlých oblastí Bavorska. V loňském 
roce bylo v Rakousku poraženo už více 
jak 6 mil. jatečných prasat, z toho téměř 
2 mil. z dovozu. Rakouská jatka a obchod-
níci však stačí nadbytečné množství vyvést 
a samozásobitelnost se udržuje stále okolo 
hranice 100 %. Otevření trhu a s tím znač-
né zvýšení dovozu tak nemá devastující 

účinek na domácí prvovýrobu, jako tomu 
je u nás.

U nás na rozdíl od Rakouska zvýše-
ný dovoz do ČR vytváří zvýšený tlak na 
domácí prvovýrobce a stlačuje cenu silně 
dolů. Momentální ceny jsou nízké ve větši-
ně zemí Evropy. Je-li v Rakousku 1,28 eur 
za kg m. hm. (35,8 Kč), v Německu 1,25 
eur (35,0 Kč), pak u nás je to o 2–3 Kč za 
jeden kg m. hm. méně a to je v ekonomice 
prvovýrobců velmi citelné. Takovým způ-
sobem je možné pokračovat až do doby, 
kdy zde skoro žádná prasata nebudou. Ať 
se vyrábí 80 % domácí potřeby, nebo ještě 
méně, vždy se zde vytváří na trhu atmo-
sféra přebytku, protože naproti tomu nejde 
vstříc odpovídající množství vývozu na roz-
díl od citovaného Rakouska.

Jsme na stejné lodi
Tento příspěvek i celý výše zmiňovaný 

materiál není zamýšlen jako kritika. Je to 
snaha o příčinnou analýzu situace. Zpra-
covatelský průmysl by se měl také vážně 
nad současným vývojem ve výrobní verti-
kále produkce jatečných prasat zamýšlet 
a učinit vše pro to, aby se negativní vývoj 
přinejmenším zastavil. To, že stavy prasat 
budou v důsledku zničujícího tlaku trhu 
dále klesat a s tím i domácí výroba, nebude 
mít důsledky jen na prvovýrobce, na počet 
pracovních míst na venkově a v naváza-
ných službách, ale bude to mít vážný dopad 
i do zpracovatelského průmyslu, zejména 
do té části, která provozuje porážky. Nebu-
dou-li prasata, nebudou potřeba porážky. 
To je jednoduchá rovnice.

Byli bychom rádi, kdyby tento příspě-
vek vyvolal diskuzi nad vývojem a stavem 
v chovu prasat, a to především z pohledu 
zpracovatelského průmyslu. Likvidovat 
určité odvětví je vždy jednodušší, než je 
v současných podmínkách znovu budo-
vat. Na aktuální situaci už zemědělci sami 
nestačí, protože jsou jen jednou součás-
tí celé vertikály. Proto se obracíme i na 
ostatní články výrobního řetězce, jehož je 
zpracovatelský průmysl důležitou součás-
tí, s požadavkem o hledání cest, jak najít 
východisko ze vzniklé situace.

Ing. Jaroslav Hajda, CSc. 
Ing. Čestmír Pražák, CSc.

SCHP Praha

Graf 1: Vývoj importu a exportu (v tis. tun živé hmotnosti)

Praha (bo) – Na podporu potravinář-
ství by mělo jít v následujícím období víc 
peněz než dosud. Jen v novém progra-
mu pro čerpání Evropského zemědělské-
ho fondu pro rozvoj venkova je na roky 
2007 až 2013 v opatřeních pro potraviná-
ře vyčleněno zhruba 3,75 miliardy korun. 
V letech 2004 až 2006 představovala pod-
pora odvětví z různých zdrojů, jak národ-
ních, tak z operačních programů spravova-
ných ministerstvy zemědělství a průmyslu 

a obchodu, zhruba miliardu Kč, uvedl na 
Žofínském fóru ministr zemědělství Petr 
Gandalovič. 

Vedle peněz z evropského zemědělské-
ho fondu by měl v příštím období pokra-
čovat i národní dotační program, který 
pro letošek pro výrobce potravin počítá 
s částkou 310 milionů, uvedl Gandalo-
vič. Další peníze by mohly firmy získat 
v novém programu Podnikání a inovace, 

který pro období 2007 až 2013 připra-
vuje ministerstvo průmyslu a obchodu. 
V uvedených programech jde o dotace na 
schválené a realizované projekty potravi-
nářských firem. 

„Mohu říci, že jsme spokojeni s podpo-
rami z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova a s národní podporou,“ 
reagoval prezident Potravinářské komory 
Jaroslav Camplík. Obavy ale mají potra-
vináři o to, zda se dostanou k dotacím 

z programu MPO, kde prý už v minulých 
letech měli problémy. Pokud na tyto pení-
ze nedosáhnou, půjde podle Camplíka 
v podstatě o diskriminaci části potravinář-
ského průmyslu. 

Podle evropských pravidel se totiž 
potravinářství dělí na dvě části, z nichž 
jedna se může ucházet o podporu v pro-
gramu MZe a druhá v programu MPO. 
Například výroba moučných výrobků, 
zmrazování ovoce a zeleniny nebo jatka 

spadají do podpor v resortu zemědělství. 
Pekárny, produkce lahůdkářských výrob-
ků z ovoce a zeleniny nebo masových 
konzerv už patří pod MPO. Komplika-
cí je pro domácí potravináře také to, že 
v programu MZe jsou podpory do znač-
né míry omezeny jen pro malé a střední 
potravinářské podniky. I proto je podle 
Camplíka důležité zachování národních 
podpor, které mohou překrýt mezery 
v dotacích. 

Jen si tu hrušku kupte. Můžete se pak doma ládovat
prejtem a na tu hrušku dělat dlouhej nos!  (sch)

Z  D O M O VA
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Brno (bo) – Fúzi českých prodejen Del-
vita a Billa musí posoudit Evropská komi-
se. Obrat obou firem je tak velký, že žádost 
musí podle evropské legislativy nejprve 
k evropskému antimonopolnímu úřadu. Ten 
pak buď rozhodne sám, anebo případ předá 
do ČR, řekl Filip Vrána z odboru vnějších 
vztahů Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže (ÚOHS). Komise se může fúzí zabývat 
i několik měsíců. 

REWE Group, která v Česku pro-
vozuje zhruba 240 supermarketů Billa 
a diskontních prodejen Penny Market, 
chce za 100 milionů eur (zhruba 2,8 
miliardy korun) získat 96 českých super-
marketů Delvita. Podle odhadů Incoma 
Research a časopisu Moderní obchod 
přesáhl loni celkový obrat obou firem 
34,5 miliardy korun. 

Fúzi oznámily firmy už loni v listopa-
du, až teď ale poslaly žádost o povolení 
spojení. „My jsme obdrželi jen oznámení, 
že všechny podklady poslaly do Bruselu,“ 
podotkl Vrána s tím, že Brusel může čes-
ké úředníky požádat o spolupráci, anebo 
jim případ zcela předat, tak, jak to udělal 
například u fúze slovenských obchodů Tes-
co a Carrefour. 

Evropská komise se v minulosti zabýva-
la i fúzí hypermarketů Tesco a Carrefour 
v Česku; tu povolila. Společnost Tesco Sto-
res ČR nejprve v říjnu 2005 požádala český 
antimonopolní úřad o povolení nákupu 11 
hypermarketů Carrefour, fúzi ale nakonec 
posuzovala Evropská komise, která českou 
část transakce schválila předloni 22. pro-
since. Slovenský antimonopolní úřad pak 
v závěru loňského roku britskému řetězci 
Tesco nedovolil slovenské prodejny Carre-
fouru převzít. 

Předseda ÚOHS Martin Pecina v minu-
losti několikrát připomněl, že žádný 
z řetězců na českém trhu nemá domi-
nantní postavení. Vyšší obrat než Delvita 
a REWE dohromady měli podle odhadů 
loňského hospodaření čtyři provozovatelé 
supermarketů a hypermarketů v ČR. 

Skupina REWE už oznámila, že všech 
96 supermarketů Delvita přejmenuje hned 
po převzetí na Billu. Obchody chce začít 
přebírat začátkem května či o měsíc poz-
ději, napsaly pondělní Hospodářské novi-
ny. 

Delvita v posledních letech v Česku 
vykazovala vysoké ztráty, v roce 2004 to 
bylo 185 milionů, o rok později už 839 
milionů korun. Tržby loni v meziročním 

Praha (bo) – Počet provozoven s rychlým 
občerstvením se v tuzemsku v posledních 
letech ustálil na zhruba 2 600. Výrazně se 
však mění jejich charakter. Ubývá tzv. hla-
dových oken s přípravou langošů nebo ham-
burgerů, naopak přibývají moderní samoob-
služné kantýny pro zaměstnance podniků 
nebo zákazníky obchodních center. Vyplývá 
to z marketingových výzkumů společnosti 
Data Servis – informace. 

Podle Marcely Šimkové z Data Servisu 
je základním problémem samotná definice 
provozoven s rychlým občerstvením, pro 
které se i v češtině vžilo anglické označe-
ní fastfood. „Základní společnou charakte-
ristikou je, že se zde zákazník v podstatě 
obsluhuje sám,“ uvedla. 

Takové podniky tvoří 8,5 procenta z cel-
kového počtu 30 000 restaurací, barů, kavá-

ren a klubů v České republice. Podobné je 
to i v jednotlivých regionech, což zname-
ná, že rychlá občerstvení jsou po republice 
rozeseta rovnoměrně. 

Stejně jako mezi klasickými restaurace-
mi je možné nalézt i mezi fastfoody podni-
ky nejrůznějších cenových úrovní i kvality 
ovzduší. Patří sem například výčepy, kde 
hlavním cílem hostů je konzumace piva 
a lihovin, mnohdy i pod širým nebem. 

Příkladem může být známý žižkovský 
lokál Briketa, kam chodí dělníci z nákla-
dového nádraží po noční šichtě na ranní 
rum o páté. Označení fastfood v těchto pří-
padech není zcela přesné, neboť jídlo není 
v centru dění. 

Na druhé straně i rychlá občerstvení ma-
jí své luxusní reprezentanty. Dražší restau-
race, jejichž interiér mnohdy navrhova-

li renomovaní architekti, jsou především 
v obchodních centrech nebo na letišti. 
Sem se chodí lidé hlavně najíst. Právě po-
dle záměrů hostů lze podle Šimkové dělit 
restaurace na ty lepší a horší. „Cíle návště-
vy se pohybují na linii konzumní lihovina 
– dobré jídlo,“ uvedla Šimková. 

Fastfoody mají vzhledem ke svému cha-
rakteru nejvyšší návštěvnost během pra-
covních dnů. Co se týká velikosti, mají 
většinou 25 míst, existují však i výjimky 
velkokapacitních jídelen. Samoobslužné 
restaurace s nabídkou teplé kuchyně vět-
šinou přijímají kromě hotovosti jako plati-
dlo také stravenky, aby tam mohli chodit 
na jídlo i zaměstnanci firem. 

Samostatnou kapitolou jsou nadnárodní 
řetězce, které přišly do českých zemí počát-
kem devadesátých let. Jako první otevřel 
svou restauraci před patnácti lety v pražské 
Vodičkově ulici McDonald’s, který má ny-
ní v ČR celkem 72 restaurací, z toho 40 
mimo Prahu. Jeho pronikání na český trh 
již zdaleka není tak rychlé jako na počátku. 
Loni nepřibyla ani jediná restaurace, kolik 
jich bude letos, firma tají. 

McDonald’s o dva roky později následo-
valo kuře z Kentucky pod značkou KFC, 
které se dodnes prodává ve 43 restaura-
cích. V menší míře do ČR pronikl napří-
klad i výrobce obložených chlebů Subway. 
Jiné řetězce se však českému trhu zatím 
vyhýbají, například americký Burger King. 
Důvodem může být podle odborníků fakt, 
že jeho hamburgery jsou o něco dražší než 
u konkurence, a Češi by je tudíž nekupova-
li ve velkém. 

Podle Šimkové má však trh rychlých
občerstvení stále potenciál k růstu. „Stá-
le více času trávíme mimo domov, více utrá-
címe za stravovací služby mimo domov, 
obědy připravené doma zaměňujeme za 
návštěvu restauračních zařízení s den-
ní nabídkou menu atd.,“ uzavřela Šimko-
vá.

Počet rychlých občerstvení v ČR se nemění

Deset největších obchodních řetězců podle maloobchodních tržeb (předběžné výsledky) 

Spojení Delvity s Billou posoudí v Bruselu

Pořadí Skupina/firma Tržby 2005
v mld. Kč

Tržby 2006
v mld. Kč

Změna
v mld. Kč

1. Schwarz ČR (Kaufland, Lidl) 38,0* 43,5* 5,5

2.–3. Ahold Czech Republic (Hypernova, Albert) 36,5* 38,5* 2,0

2.–3. Tesco Stores ČR 22,5* 38,5* 16,0

4. Makro Cash&Carry ČR 37,5 38,3 0,8

5. Rewe ČR (Billa, Penny Market) 23,2* 25,8* 2,6

6. Globus ČR 19,0 20,5 1,5

7. Tengelmann ČR (Plus - Discount, OBI) 19,2* 19,5* 0,3

8. Geco Tabak 12,5 14,9 2,4

9. SPAR ČR (Spar Česká obchodní společnost, Spar Šumava) 11,0* 12,0* 1,0

10. Delvita 9,0* 8,8* - 0,2

1.–10. Celkem 228,4* 261,3* 32,9

Zdroj: Incoma Research, Moderní obchod

srovnání klesly o 0,2 procenta. Naopak 
REWE se svými obchody Billa a Penny 
Market utržila podle odhadů o dvě procen-
ta víc než v roce 2005. 

Společnost Delvita je již čtvrtým 
obchodním řetězcem, který se kvůli tvrdé-
mu konkurenčnímu boji o zákazníky roz-

hodl opustit český trh. V roce 2005 z ČR 
odešel Julius Meinl, loni jej následoval 
francouzský Carrefour a německý řetězec 
Edeka. Bezmála 60 prodejen Julius Meinl 
koupila společnost Ahold a 27 supermar-
ketů Edeka a 11 hypermarketů Carrefour 
získalo Tesco Stores ČR. 

Z  D O M O VA  –  I N F O R M A C E
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Výrobce:
Pejskar & Spol., spol. s r. o.

Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1
Provozovna:

Žďárská 296, 549 54
Police nad Metují

Distributor:
Made Group, a. s.

Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1
www.madegroup.cz

Provozovna Praha:
 Kostelecká 894/61

196 00 Praha 9 - Čakovice
tel.: +420 283 933 817–20

fax: +420 255 706 676
e-mail: info@madegroup.cz

objednavky@madegroup.cz

Provozovna Olomouc:
Wolkerova 31

779 00 Olomouc
tel.: / fax: +420 585 417 070

+420 585 416 043
e-mail:

olomouc@madegroup.cz

Společnost Pejskar & spol. patří do skupiny Made Group, a. s.

N O V I N K Y  P R O  Č I N N O S T I  V  P O T R AV I N Á Ř S K É M  P R Ů M Y S L U :

3. března nám byla udělena akreditace k certifikaci systémů jakosti
– s předmětem akreditace mj. i pro certifikaci bezpečnosti potravin

dle ČSN EN ISO 22000:2006 a pro certifikaci systémů kritických bodů HACCP.

certifikujeme i podle dalších předpisů – na přání zákazníka:
BRC, IFS

prověříme kvalitu služby hotelu – ubytovacího zařízení
a osvědčíme zapůjčením oktagonu – zkušební značky TÜV SÜD

zrealizujeme školení personálu podle potřeby
P Ů S O B Í M E  J A K O :

� certifikační společnost pro řadu odvětví průmyslu i služeb
podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834, OHSAS 18001

� firmy, ať už dodavatelé nebo přímí výrobci automobilů vědí,
že certifikujeme podle VDA 6.1 a 6.4, ISO TS 16949

C E R T I F I K U J E M E :
 � spotřebitelský řetězec dřeva : C-o-C dle CFCS 1004:2006

� kvalitu služby poskytovanou autoservisem, lékárnou nebo ubytovacím zařízením
� internetový obchod a jeho spolehlivost

� bezpečnost informací dle BS 7799 nebo ISO 27001
 nabízíme i další služby nejen v tradičních technických oblastech:

� posuzování shody jako notifikovaná – autorizovaná osoba
� inspekční činnosti na technických zařízeních

� certifikace procesů svařování, svářečského personálu
� verifikace zpráv o emisích skleníkových plynů

poskytujeme výhodné podmínky tzv. kombiauditů:
 proces auditu podle více předpisů probíhá současně
 – a výsledkem je úspora Vašeho času i nákladů!!!!

organizujeme školení veřejná i „na míru“ ve všech oblastech našich služeb,
ale i marketing, manažerské dovednosti, komunikace apod.

v případě potřeby konzultace nebo dalších informací Vám radi odpovíme na:
www.tuvcz.cz

TÜV SÜD Czech s. r. o.,
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

Tel.: 239 046 813, fax 239 046 806,  e-mail: tuvczech@tuv-sud.cz

TÜV SÜD Czech
PARTNER PRO CERTIFIKACI

INSPEKCI
VZDĚLÁVÁNÍ 

N A B Í D K Y  –  I N F O R M A C E
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Praha (bo) – Rychlá obsluha, čisté 
prostředí, lákadla pro děti i pokušení pro 
dospělé přitahují do jídelen McDonald’s 
spousty strávníků. Navzdory rozmáhající se 
konkurenci i varování odborníků se v České 
republice již patnáct let těší značné oblibě. 
Oceňují je zejména rodiny s dětmi a součás-
tí životního stylu jsou zejména pro mládež. 

„Je to strava energeticky náročná, obsa-
huje stále hodně tuků. I jídla, která se tváří 
jako zdravá, jsou ochucována dressingy a 
dalšími tučnými přísadami,“ řekla odborni-
ce na výživu Marie Hrudková. 

Klienti fastfoodu však na rady specialis-
tů příliš nedbají. Rodičům s malými dětmi 
vyhovují dětské koutky, ale také dárky, kte-
rými si stravovací zařízení získává mnoho 
klientů. „Největším negativem je, že mlá-
dež tam chodí často. Škodí ta pravidelnost. 
Souvisí to i s filozofií, kdy pomocí hraček 
a klaunů dětem vštěpují, že to je to správné. 
Vychovávají si tak své potencionální zákaz-
níky,“ míní Hrudková. Marketingově pro-
myšlená strategie je podle ní nebezpečná. 
Rodiče jí ale podléhají. 

I když se stravovna snaží přizpůso-
bit požadavkům moderní zdravé výživy, 

konečný výsledek je nakonec prý pochyb-
ný. „Snaží se působit zdravěji a uvádí 
i energetické hodnoty. Člověk by si mohl 
vybrat zdravě. Zahradnickému salátu by se 
těžko něco vytýkalo, nebýt zálivky, která se 
k němu nabízí a které většinou málokdo 
odolá. Dressing má přitom mnohonásob-
ně vyšší energetickou hodnotu než samot-
né jídlo. Devalvuje to fakticky zdravou stra-
vu,“ řekla zakladatelka společnosti STOB 
(Stop obezitě) Iva Málková. 

Další problém je podle ní v bílé žemli, 
do které je pověstný hamburger vložen a 
která má vysoký glykemický index. „Kdy-

by člověk snědl jen polovinu housky s ham-
burgerem a salát bez dressingu, tak to není 
špatné. Nesmí se však konzumovat pravi-
delně,“ uvedla. Lidé se ale většinou podle 
ní podobnými radami neřídí. „Pokud nema-
jí problém s desítkami kilogramů navíc, na 
prevenci moc nedají.“ 

Problém pak vidí také v tom, že McDo-
nald’s je zejména mladými lidmi vnímán, že 
je to moderní způsob stravování. „Jsou tam 
koutky pro děti a prostředí se líbí i rodičům. 
Oceňují, že se tam nekouří, že je tam čisto a 
prodavači jsou slušní,“ říká Málková. 

„Chutná mi tady zmrzlina a některé 

sezonní speciality. Hamburgery, ani dres-
singy nemusím,“ vysvětluje návštěvnice 
stravovny své preference. Další dámy pak 
nepopírají, že provozovnu využívají mimo 
jiné díky čistým toaletám. Někdy pak neo-
dolají ani nepříliš nápaditému menu. 

„Když si tam jídlo dáte jednou za čas, 
tak se toho moc nestane. Problém však 
je, že mnoho lidí to bere jako běžný způ-
sob stravování a konzumuje to několikrát 
týdně, nebo i každý den. Když se denně 
porušuje poměr mezi příjmem a výdejem 
energie, pak se z toho tloustne,“ vysvětluje 
Hrudková. 

McDonald’s se těší oblibě 

Praha (bo) – Češi navzdory stále pestřej-
ší nabídce čerstvých či chlazených potravin 
stále nakupují konzervy. Někteří obchodníci 
v poslední době dokonce hlásí mírný nárůst 
zájmu o konzervované potraviny. Zvyšuje 
se přitom počet českých zákazníků, kteří 
v obchodech nakupují dražší a kvalitnější 
konzervy. V předchozích letech prodej kon-
zerv stagnoval či klesal. 

„Prodej konzerv v síti obchodů Tesco 
mírně stoupá,“ řekla mluvčí společnosti 
Tesco Stores ČR Jana Matoušková. Doda-
la, že nejvíce jdou na odbyt především 
konzervy prodávané pod privátní znač-
kou Tesco. „Zákazníci si oblíbili zejména 
vepřové maso ve vlastní šťávě, lunchmeat 
a další podobné masové konzervy. Stou-
pají rovněž prodeje značkových výrobků 
vyšší cenové kategorie, jako jsou například 
kvalitní rybí a masové konzervy,“ podotkla 
Matoušková. 

Pokles prodeje konzerv naopak hlásí 

společnost Ahold, která v Česku provo-
zuje síť supermarketů Albert a hyper-
marketů Hypernova. „Je to především 
kvůli vyšší a kvalitnější nabídce čerst-
vých, ale také mražených a chlazených 
potravin,“ řekl Libor Kytýr ze společ-
nosti Ahold. 

Češi podle Matouškové nakupují hlav-
ně rybí konzervy, z nichž největší oblibě 
se těší konzervovaný tuňák. „U zeleni-
nových konzerv zaznamenáváme největ-
ší zájem o okurky. U masových konzerv 
jsou v poslední době nejoblíbenější pašti-
ky a hotová jídla, jako je například guláš 
či lečo,“ uvedla Matoušková. Podle Kytý-
ra je největší poptávka po konzervovaných 
masech ve vlastní šťávě či různých omáč-
kách na těstoviny. „Pokles prodeje zazna-
menaly kuřecí lunchmeaty, šunky a česká 
hotová jídla,“ řekl Kytýr. 

Prodej konzerv má sezonní výkyvy. Nej-
větší poptávka po masových konzervách je 
podle obchodníků před letními dovolený-

mi. „V květnu až červenci prodej masových 
konzerv roste o zhruba 25 procent, což je 
spojeno s přípravou na prázdniny a letní 
dovolené,“ uvedl Kytýr. 

Prodej zeleninových či ovocných kon-
zerv v jarních a hlavně letních měsících 
zase výrazně klesá. „V létě většina našich 
zákazníků raději sáhne po čerstvé zeleni-
ně. Naopak v zimních měsících patří právě 
zeleninové konzervy k těm nejprodávaněj-
ším,“ podotkla Matoušková. 

Tuzemská konzervárenská výroba se po 
roce 1989 potýkala s útlumem. Podle odha-
du odborníků ze Zájmového sdružení práv-
nických osob konzervárensko-lihovarského 
průmyslu je nynější produkce ve srovnání 
s druhou polovinou 80. let zhruba polovič-
ní, možná i nižší. 

Obor významně ovlivnila privatizace 
státních podniků konzervárenského prů-
myslu, která začala v roce 1991 a po níž se 
výrobní kapacity postupně tříštily. Během 
let 1992 až 1998 řada původních závodů 

ukončila činnost. Vliv měly i trendy ve výži-
vě a preferování čerstvých potravin. Také 
značně ubylo zemědělských přebytků, kte-
ré konzervárny zpracovávaly. 

Projevily se rovněž ekonomické důvody, 
protože rostly náklady energeticky a často 
i pracovně náročné konzervárenské pro-
dukce. Obchodníci naproti tomu tlačí pro-
dejní ceny dolů. 

Podle ředitele sdružení Pavla Podroužka 
nastal velký propad ve výrobě kompotů. 
Čerstvé ovoce je totiž v současnosti prak-
ticky ve všech druzích dostupné po celý 
rok. Výrazně klesl také objem zpracování 
zeleniny. Slušný zájem si ale stále udržují 
některé tradiční jednodruhové zeleninové 
konzervy. 

Pokles nastal rovněž u masových kon-
zerv. Přízeň spotřebitelů si podle Pod-
roužka udržely paštiky a pomazánky 
a dobře se prodává dětská výživa. Rostoucí 
úspěch pak mají různé speciality a podstat-
ně narostla produkce kečupů. 

Češi i přes nabídku čerstvých potravin stále nakupují konzervy 

VYUŽIJÍ SE ODPADY Z MASOKOMBINÁTŮ
Pardubice (bo) – Hned čtyři zemědělské podniky v Pardubickém kraji plánují vyrábět 

energii z obnovitelných zdrojů, a zbavit se tak odpadů rostlinné i živočišné produkce. Na 
farmách mají vzniknout bioplynové stanice s takzvanými kogeneračními jednotkami, které 
umožňují kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Proud budou zemědělci dodávat 
do veřejné sítě, teplo využijí většinou pro vlastní potřebu.

V Pardubickém kraji se množí plány na bioplynové stanice 

Zemědělské družstvo Dolní Újezd na 
Svitavsku chystá na farmě ve Vidlaté Seči 
bioplynovou stanici, která by měla zpra-
covávat zbytky po 440 dojnicích a 1 100 
telatech stejně jako zemědělské plodi-
ny pěstované na části ploch. Elektrický 
výkon zařízení bude 835 kilowattů (kW), 
tepelný výkon 902 kW. „Náklady odha-
dujeme na 70 až 80 milionů korun. Měli 
bychom získat menší dotaci a při využi-
tí vzniklého tepla se návratnost pohy-

buje kolem sedmi let,“ řekl  předseda 
představenstva Václav Klejch. Jednotka 
bude vytápět provozní budovu, později 
družstvo plánuje uplatnit teplo na dosou-
šení obilnin či sušení biologických mate-
riálů s energetickým využitím, například 
štěpky a dřevních odpadů. 

Podobně vypadají plány dalších země-
dělských firem. Zemědělská společnost 
Ostřetín na Pardubicku chce k výrobě bio-
plynu používat lehce rozložitelnou bioma-

Společnost BILLA Česká republika 22. března 2007 oznámila, 
že v roce 2006 prodala ve svých 81 supermarketech v České repub-
lice téměř šest milionů kilogramů českého masa. Šlo výhradně 
o maso pocházející z českých chovů, zpracované a dodané českými 

firmami. Jediné „nečeské“ výrobky v masném sortimentu byly speciality z dovozu, které se 
v ČR nevyrábějí nebo nemají v ČR alternativu. Smyslem této politiky je kromě podpory domá-
cích zemědělců a zpracovatelského průmyslu také výrazné zkrácení doby, za kterou maso 
doputuje k zákazníkům. Současně se tak omezuje riziko kontaminace masa i možnost zhor-
šení jeho kvality při časově náročnějších převozech. BILLA tak postupuje v souladu s trendem 
podporovaným Evropskou komisí – „z farmy rovnou na stůl“ (from the farm to the fork).

„Pánem je u nás zákazník, nikoliv doda-
vatel,“ řekl generální ředitel společnosti 
BILLA ČR Jaroslaw Szczypka. „Na roz-
díl od konkurence umíme ocenit dobrou 
českou kvalitu a spolehlivost dodávek 
za rozumnou cenu. Za 15 let spolupráce 
s českými dodavateli a producenty masa se 
nám podařilo vybudovat obchodní vztahy 
založené na vzájemné důvěře. Na ní hod-

láme stavět i do budoucna,“ dodal Szczyp-
ka. Zdaleka nejvíce kupovali zákazníci 
vloni v prodejnách BILLA české vepřové 
(3,3 mil. kg), kterého se prodalo přibližně 
desetkrát více než hovězího (0,4 mil. kg). 
Drůbeže se ve srovnání s vepřovým proda-
lo zhruba o třetinu méně (2,3 mil. kg). 

„V současné situaci, kdy se některé 
obchodní řetězce otáčejí k českým chova-

Praha (li) – Ministerstvo zemědělství provedlo na nedávné valné hromadě personální 
změny v představenstvu a dozorčí radě Podpůrného a garančního rolnického a lesnic-
kého fondu, jehož je jediným akcionářem. V pětičlenném představenstvu jsou tři noví 
zástupci MZe místo tří zástupců nevládních agrárních organizací, kteří byli přesunuti 
do dozorčí rady fondu. V ní jim naopak uvolnili místo lidé z ministerstva. Potvrdila to 
mluvčí MZe Táňa Králová. 

Změny v představenstvu
a dozorčí radě PGRLF 

Novými členy představenstva PGRLF 
jsou první náměstek MZe Ivo Hlaváč, eko-
nomický náměstek MZe Ivo Vrzal a další 
zástupce delegovaný ministerstvem Tomáš 
Šimčík. V představenstvu zůstal jeho předse-
da, ředitel fondu Petr Buchal, a místopředse-
da, vrchní ředitel Správy státního rozpočtu 
ministerstva financí Bohdan Hejduk. 

 Do dozorčí rady se z představenstva 
přesunuli prezident Agrární komory Jan 
Veleba, další zástupce AK Oldřich Žďár-
ský a Jan Votava z Asociace soukromého 
zemědělství. Odvoláni byli tři dosavadní 

zástupci MZe. Předsedou dozorčí rady je 
nadále Jaroslav Janáček z PGRLF a členy 
zůstali rektor České zemědělské univerzity 
Jan Hron a Dagmar Volková. 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 
fond zejména podporuje úvěry do země-
dělství poskytováním garancí a dotací na 
úroky. Od začátku své činnosti do konce 
roku 2005 fond podpořil úvěry za téměř 
100 miliard korun. V současnosti drží také 
více než čtyřmiliardovou pohledávku vůči 
společnosti Setuza, která kvůli tomuto dlu-
hu čelí na návrh fondu exekuci.

Z české farmy rovnou na stůl
telům i zpracovatelům masa zády, je pří-
stup společnosti BILLA pro české země-
dělce životně důležitý. To, že je naše země 
součástí jednotného trhu EU, neznamená, 
že máme všichni jíst maso pouze z dovo-
zu,“ hodnotil situaci Jan Veleba prezident 
Agrární komory ČR. „Čeští zemědělci jsou 
schopni vyprodukovat a dodávat na náš trh 
maso prvotřídní kvality,“ uzavřel. 

BILLA letos slaví patnáct let od svého 
vstupu na český trh ve znamení expanze. 
Právě připravuje převzetí 97 supermarke-
tů Delvita. To podléhá schválení Evropské 
komise a Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. V současnosti zaměstnává BILLA 
v Česku téměř 2300 zaměstnanců v 81 pro-
dejnách. Její první supermarket otevřel své 
dveře zákazníkům v Brně v roce 1991.

Michaela Jelínková
Donath-Burson-Marsteller

su, převážně rostlinné zbytky, siláže a travní 
senáže, kejdu skotu a prasat, hnůj, případ-
ně odpad z masokombinátu či zbytků jídel. 
Kogenerační jednotka bude mít elektrický 
výkon 835 kW a tepelný výkon 1 260 kW. 
Teplo se vyžije pro vytápění objektů farmy, 
případně pro další budovy v obci. 

Další bioplynová stanice by měla stát 
v areálu Zemědělského družstva chovatelů 
a pěstitelů Litomyšl na Svitavsku. Do sítě 
by mohla dodávat 697 kW elektrické ener-
gie a zároveň produkovat asi 730 kW tepla. 
Jako „palivo“ chce družstvo využívat kro-
mě hnoje skotu a ostatní produkce země-
dělského podniku také rozložitelný odpad 
například z údržby zeleně v Litomyšli. Spo-
lečnost Agro Liboměřice na Chrudimsku 
zase chce vybudovat bioplynovou stanici 

v nedalekých Nových Lhoticích s elektric-
kým výkonem až 526 kW a tepelným výko-
nem 566 kW. Vzniklé teplo bude sloužit 
mimo jiné k vytápění provozní budovy, 
později k vytápění dalšího přidruženého 
provozu firmy, například sušárny. Výstav-
ba by měla začít již letos a trvat asi čtyři 
měsíce. 

Velkou fermentační bioplynovou stanici 
začne letos stavět město Vysoké Mýto na 
Orlickoústecku. Má vyrůst vedle městské 
čistírny odpadních vod a bude zpracová-
vat odpady z domácností i městské zeleně, 
jatek, firem z potravinářského průmyslu, 
zemědělských družstev, kuchyní, restaura-
cí či jídelen. Zároveň bude vyrábět energii. 
Elektrický výkon by měl dosáhnout 300 
kilowattů. Na výstavbu stanice i systém 

sběru a svozu bioodpadu z domácností 
i z firem získalo Vysoké Mýto dotaci téměř 
50 milionů korun z EU, dalších zhruba 15 
milionů korun přidá stát a Pardubický kraj. 
Do budoucna by měla být fermentační sta-
nice zisková. 

Od podzimu 2004 je již v provozu bio-
plynová stanice zemědělské společnosti 
Bocus Letohrad. Spaluje plyn vznikající 
z odpadů z jatek, z výkalů hospodářských 
zvířat a ze zbytků úrody na poli. Přestože 
firma původně počítala díky státní dotaci 
s návratností kolem dvou let, pozdější pra-
xe přinesla pesimističtější odhad. „Zaplatí 
se přinejlepším v roce 2010,“ řekl ředitel 
společnosti Ferdinand Stejskal. Na vině 
jsou podle něj mimo jiné i nízké výkupní 
ceny elektřiny.

Praha (bo) – Za ubližování zvířeti či 
nedostatečnou péči zřejmě bude moci být 
chovatel nově potrestán i tím, že týraný 
živočich propadne obci s rozšířenou působ-
ností. Ta se stane jeho majitelem, a získá 
tak možnost zvíře prodat nebo darovat 
tomu, kdo zajistí řádnou péči. Zavedení 
nového postihu zahrnuje novela zákona na 
ochranu zvířat proti týrání, který projedná 
vláda. Norma by podle předpokladů měla 
začít platit od července.

Sankce vychází z dosavadních zkuše-
ností, kdy lidé, kterým bylo týrané zvíře 
odebráno, nejsou ochotni platit za péči 

o něj. Náklady pak musí hradit obec, ačko-
li není majitelem. Tato praxe vedla podle 
některých odborníků i k tomu, že obce 
nechtěly týraná zvířata chovatelům odebí-
rat. Propadnutí proto umožní obci stát se 
majitelem a dál s tvorem nakládat. 

Změnit se má také úprava přestup-
ků a správních deliktů. Návrh počítá 
s tím, že jako týrání bude posuzová-
no nejen přesně zákonem vyjmenova-
né nevhodné zacházení se zvířaty, ale 
i další prohřešky proti obecnému zně-
ní zákona, třeba když zvíře utrpí zra-
nění nebo je chováno v nevyhovujících 
podmínkách. Sankce jsou stanoveny 

dle závažnosti až do půl milionu korun. 
Novela také přizpůsobuje českou legis-

lativu evropskému nařízení o ochraně 
zvířat během přepravy, které nabylo účin-
nost v lednu. Úprava znamenala zejména 
pro přepravce skotu, koní, ovcí, koz a pra-
sat nové řízení pro schválení vozidel. Nut-
ná je také výměna dřívějších dokumentů, 
protože je stanoven jednotný vzor evrop-
ského osvědčení pro vozidla, řidiče a prů-
vodce zásilek. Za přijetí žádosti o povole-
ní přepravce zvířat a žádosti o schválení 
dopravního prostředku nová úprava zavá-
dí správní poplatky po 200 korunách za 
každou žádost.

Z  D O M O VA

Řekni mi tu pohádku o řezníkovi a neposlušných selát-
kách!  (sch)

Týrané zvíře bude moci
podle návrhu novely propadnout obci 
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V oficiálním seznamu registrovaných 
produktů tak nyní například kromě svě-
toznámých sýrů feta a gorgonzola, balza-
mikového octa z italské Modeny či parm-
ské šunky budou nově i štramberské uši, 

pohořelický kapr a žatecký chmel. Systém 
označování tradičních výrobků z určitých 
zeměpisných oblastí, které se pak nesmějí 
vyrábět nikde jinde, vznikl v roce 1992. Od 
té doby do seznamu přibyly stovky druhů 

nejrůznějších lahůdek, například sýrů, oli-
vových olejů, ovoce, uzenin nebo nápojů 
včetně piva. Pověst „bašty gurmetů“ potvr-
zují především středomořské země: Itálie 
a Francie mají kolem 150 ochranných zná-
mek, Španělsko a Řecko téměř stovku. 

Česko je v porovnání s nimi s počtem 
šesti registrací sice daleko vzadu, mezi no-
vými členskými zeměmi EU má ale ochran-
ných známek a žádostí o jejich uznání zda-
leka nejvíce. 

První tři registrace ČR získala už ve 
chvíli, kdy do Evropské unie vstoupila. 
Zápis budějovického piva, budějovické-
ho měšťanského varu a českobudějovické-
ho piva si totiž Češi jako jediní z nováč-
ků vymínili už v přístupové smlouvě k EU. 
Během uplynulých měsíců pak registrační 
proceduru úspěšně dokončily další tři čes-
ké výrobky. 

Podle evropských pravidel musí každý 
výrobce, který touží pro svůj produkt zís-
kat ochrannou známku, podat žádost nej-
prve k příslušnému úřadu ve své domov-
ské zemi. Pokud ten rozhodne, že produkt 
má „kvalitu, vlastnosti nebo pověst, kte-
ré výhradně nebo velkou měrou souvisejí 
s místem produkce,“ předá žádost Evrop-
ské komisi. Ta by pak měla o udělení nebo 
neudělení známky rozhodnout do dvanácti 
měsíců. 

V praxi ovšem rozhodování evropských 
úředníků trvá mnohem déle. Z třicítky 
žádostí, které Česko komisi doručilo už 
na podzim roku 2004, zatím úřady do 
konečné fáze rozhodování posunuly pou-
ze necelou třetinu. Podle mluvčího stálého 
zastoupení ČR při EU Jana Vytopila jde 
o „politováníhodný“ problém, potýkají se 
s ním však i další země. 

Každá z žádostí, kterých je nyní na ofi-
ciálních webových stránkách uvedeno přes 
pět stovek, nejdřív musí projít připomínko-
vým řízením. Když uspěje, zveřejní ji EK 
v úředním věstníku a všechny členské země 
mají půl roku na to, aby k ní vznesly pří-
padné připomínky. Pokud se to nestane, 
zápisu do seznamu chráněných výrobků 
už nic nebrání. 

Bez jakýchkoli námitek prošla nedáv-
no jak „pekařská specialita“ – štramberské 
uši, tak žatecký chmel a pohořelický kapr. 
V současné době prochází půlroční lhůtou 
pro připomínky lomnický suchar, karlovar-
ské suchary, hořické trubičky a třeboňský 
kapr. Podle informací stálého zastoupe-
ní ČR v Bruselu pak budou letos v úřed-
ním věstníku pravděpodobně zveřejněny 
i žádosti o registraci českého kmínu, kar-
lovarských trojhránků nebo nošovického 
kysaného zelí. 

Potíže v podobě námitek by v budoucnu 

mohly čekat karlovarské oplatky nebo olo-
moucké tvarůžky. Německo a Rakousko 
totiž už dříve argumentovaly, že na jejich 
území se prý tradičně vyrábějí potraviny se 
stejným názvem, a česká registrace by tak 
jejich výrobce poškodila. 

Spory v případě žádostí o ochranné 
známky nebývají příliš časté, ale mohou 
se táhnout velmi dlouho. V současnosti 
například vede spor Polsko a Slovensko 
o registraci ovčího sýra oštěpek. Řecko 
kvůli námitkám Německa a Dánska získa-
lo ochrannou známku pro sýr feta až díky 
rozhodnutí Evropského soudního dvora. 

V současné době však řeší Česko jiný 
problém. Tradiční název pro alkohol ze 
švestek – slivovice – je kvůli špatné defini-
ci v nařízení EU v ohrožení. Na problém 
upozornil lidovecký europoslanec Jan Bře-
zina. „Nemá-li se označení slivovice podob-
ně jako nedávno pomazánkové máslo nebo 
dříve rum stát minulostí, je třeba docílit 
toho, aby definice slivovice odpovídala 
definici vyjednané v přístupové smlouvě,“ 
řekl europoslanec. 

Z novely, jak je předložena, totiž vyplý-
vá, že název slivovice by mohl nést jen alko-
hol, do kterého se v průběhu výroby přidá 
potravinářský líh. Nápoj vyrobený pouze 
ze švestkového destilátu bez přídavků by 
museli výrobci přejmenovat. 

Berlín (dra) – Soud v porúrském Esse-
nu  poslal 28. března na tři a půl roku do 
vězení obchodníka, který distribuoval tuny 
prošlého, závadného nebo chybně označené-
ho masa a prodával ho mimo jiné do Česka. 
Jeden z největších německých potravinář-
ských skandálů se provalil předloni. 

Čtyřicetiletý obchodník s masem z Gel-
senkirchenu byl odsouzen za porušení 
zákona o potravinách a za podvod. Trestní 
senát mu zároveň uložil tříletý zákaz výko-
nu dosavadního povolání. Shledal zároveň, 
že ohrožení zdraví lidí v probíraných přípa-
dech nehrozilo. 

Obžaloba obchodníka vinila, že v letech 
2004 až 2005 uvedl do oběhu 400 tun masa 
a masných výrobků, které nebyly správně 
označovány nebo nebyly vhodné k lidské 
výživě. Odsouzený v procesu tvrdil, že si 
nebyl vědom závadnosti suroviny a vychá-
zel z toho, že je zboží v pořádku. 

V kauze se odhalilo, že obchodoval 
s vepřovým, které se už mělo označovat 
jako krmivo pro zvířata. Kromě toho prodá-
val pštrosí maso jako směs na hovězí guláš. 
Jen v tomto případě, kde šlo o prodej do 

Česka, obhájci v několik týdnů trvajícím 
procesu přiznali, že obchodník pochybil. 
„To bylo přehlédnutí,“ řekl v lednu na úvod 
líčení advokát Benno Schniedermeryer. 

Podle obžaloby kupoval obchodník také 
maso patřící do kategorie jatečních odpad-
ků, které se nesmějí prodávat jako potraviny, 
a pak ho dál prodával jako kvalitní zboží. Vět-
šinou jde o maso, které je při porážce silně 
prostoupeno krví, a proto je rizikové kvůli 
možnému výskytu choroboplodných zárod-
ků. 

Odsouzený navíc už v roce 1994 dostal 
zákaz obchodovat s potravinami, což zaml-
čel v roce 2002, když žádal v Gelsenkirche-
nu o živnostenský souhlas. 

Německá média sice neuváděla identi-
tu žalovaného, v minulosti však psala, že 
jde o velkoobchodníka Uweho Domenze. 
Podle dřívějších zpráv zásoboval ve dle 
německých i zahraniční podniky, mimo 
jiné v Česku, Dánsku, Francii, Nizozem-
sku nebo Španělsku. 

Kontroly, které následovaly po provalení 
gelsenkirchenského případu, pak odhalily 
v Německu i jiné případy obchodování se 
závadným masem.

Abuja (dra) – Zatímco většina lidí 
na světě pohlíží na psa jako na nejlep-
šího přítele člověka, někde je i největší 
pochoutkou. Mezi tato místa patří také 
západoafrická Nigérie, kde jsou „psí 
restaurace“ mezi místními obyvateli vel-
mi oblíbené. Pro Nigerijce však pes není 
jen vítaným a levným zpestřením jídel-
níčku, masu těchto zvířat připisují rov-
něž mnoho blahodárných účinků – od 
léčení chorob až po ochranu před zlými 
kouzly. Jedním z podniků, které v nige-
rijské metropoli Abuji nabízejí psí maso 
upravené na mnoho způsobů, je restau-
race South Africa. Častým hostem je tu 
Chibuzo Eze, jenž prý vyhledává toto 
maso hlavně kvůli tomu, že člověka 
ochraňuje před nejrůznějšími nemoce-
mi. Na důkaz svých slov se zakousne do 
mastných žebírek. 

Opodál stojí Bassey Umoh, majitel 
a šéfkuchař této restaurace v jedné osobě. 
Obrací na grilu syčící špízy z psího masa 
a souhlasně přikyvuje. „Konzumace psí-
ho masa vám dodá zvláštní ochranu proti 
většině kouzel,“ říká šéf podniku. „Zlep-
šuje také sexuální život. A pokud jíte psí 
maso, nemůžete se otrávit,“ vyjmenovává 
další přednosti této speciality. Pojídáním 
psích končetin zase na konzumenta pře-
jde rychlost zvířete, přidává ještě jednu 
z lokálních teorií. 

Ne všichni Nigerijci s ním však souhla-
sí. „Je to naprosto nechutné,“ prohlašuje 
Mary Iroanyanová při zmínce o konzuma-
ci psího masa. „Řeči o tom, že psí maso 
léčí choroby, chrání před kouzly a podob-
ně jsou jen pověrou,“ dodává úřednice 
z Abuji, podle níž je Nigerijci používají, 
aby se ujistili, že nedělají něco nesprávné-

ho. Její kolegyně Adeola Osinugaová má 
stejný názor: „A mimoto, já nemůžu jíst 
psí maso, protože psi jsou jako domácí 
mazlíčci.“ 

Nechuť některých lidí k pojídání psů 
není to, co nejvíce komplikuje podniká-
ní Basseye Umoha. Tím je překvapivě 
nedostatek základní „suroviny“. „Dnes 
už jí každý psí maso veřejně, takže psi se 
stali vzácností,“ líčí situaci v Abuji, kde 
se běžně ztrácí mnoho psů. Jejich maji-
telé jsou přesvědčeni, že končí v restau-
racích, jako je South Africa. Většina 
Nigerijců totiž nechová psy doma jako 
mazlíčky, ale především na hlídání. Ne-
jsou však přivázáni u boudy, nýbrž pobí-
hají volně okolo domu. Díky tomu se stá-
vají snadným úlovkem pro lidi, kteří se 
živí prodejem psů pro zařízení, jaké pro-
vozuje Umoh. 

Ten však nákup kradených psů odmítá. 
Na druhou stranu připouští, že je obtížné 
poznat, zda ten či onen pes byl někomu 
odcizen. „Slyšel jsem o tom, že lidé kra-
dou psy, aby je mohli prodat. My v Sou-
th Africa ale neobchodujeme s kradeným 
zbožím. Běžně si ověřujeme u našich 
zákazníků, zda prodávají vlastní psy,“ 
vysvětluje proceduru opatřovaní masa 
pro svůj podnik. 

Zloději psů nemají v Abuji k dispo-
zici pouze jednu restauraci. Jen v okolí 
Umohovy jsou další dvě populární stra-
vovací zařízení se stejnou nabídkou. 
Psí maso je běžně na jídelníčku také ve 
vojenských kasárnách a policejních uby-
tovnách. 

Další milovník psího masa, Beke Nn-
kwo, ho prý jí hlavně jako lék proti malá-
rii. „Lidé, kteří ho konzumují, nemají pro-

blémy s malárií. Bylo mi doporučeno jako 
medicína na malárii a mohu prohlásit, že 
funguje,“ prohlašuje zasvěceně. 

Lékaři jsou však jiného názoru. „Psí 
maso se nijak neliší od ostatních druhů. 
Pověry, že léčí malárii, rozhodně nejsou 
pravdivé,“ oponuje doktor Yakubu Nyan-
daiti. „Ani nemůže být pravda, že zlep-
šuje lidskou imunitu,“ míní lékař, podle 
něhož je pojídání psího masa čistě otáz-
kou kulturních zvyklostí. 

To potvrzuje i Nnkwo. On sám si nedo-
káže představit, že by pozřel například ža-
bí stehýnka, kulinářskou specialitu Fran-
cie. „Bez ohledu na to, jak byste tu žábu 
vařil nebo oblékl, nikdy bych ji nemohl 
sníst,“ říká rezolutně. Pes, to je podle něj 
něco jiného. Na otázku, jak chutná, se mu 
rozzáří oči: „O la la! Ani nevíte, o co při-
cházíte.“

Brusel (dra) – Evropská komise vyzvala Rusko ke zru-
šení zákazu na dovoz polského masa s tím, že Moskvě 
poskytla údaje potřebné k ukončení celého sporu. Var-
šava kvůli tomuto embargu blokuje zahájení rozhovorů 
Evropské unie s Ruskem o nové smlouvě o strategickém 
partnerství. 

Rusko nedávno požádalo, aby mu všechny členské 
země EU předložily důkazy o bezpečnosti svých mas-
ných a rostlinných potravinářských produktů. Zemím, 
které by to do konce tohoto měsíce neučinily, hrozil 
zákaz vývozu potravin do Ruska. Komise uvedla, že 
zaslala Moskvě komplexní odpověď. 

„Komise je přesvědčena, že na všechny otázky 
nastolené Ruskem bylo reagováno způsobem, jenž by 

měl umožnit zrušení ruského embarga na polský vývoz 
masa a rostlin,“ píše se ve zprávě komise. 

„Obdrželi jsme informace o Polsku. Protože tyto 
dokumenty nejsou v ruštině, zabere jejich překlad 
a zhodnocení určitý čas. Jelikož se však zdá, že je tu 
zájem o nalezení řešení, budeme pracovat rychle,“ 
řekl mluvčí ruského federálního veterinárního úřadu 
(Rosellchoznadzor) Alexej Alexejenko. 

Rusko již ve čtvrtek stáhlo hrozbu, že od 1. květ-
na zakáže dovoz masa z celé Evropské unie. Uvedlo 
rovněž, že se hodlá s Bruselem dohodnout na kom-
promisu ohledně bezpečnosti potravin. Dovoz živo-
čišných a rostlinných produktů z Polska zakázala 
Moskva již více než před rokem s odvoláním na zdra-
votní rizika.

Banská Bystrica (dra) – Slovenští chova-
telé vyvezli před Velikonocemi na jih Evropy 
přibližně 110 000 jehňat. „Převážná většina 
zvířat směřovala na italský trh, část skon-
čila v Řecku,“ řekl předseda Ovčáckého 
výrobního a obchodního družstva Stanislav 
Herich. Prodej velikonočních jehňat tvoří 
podstatnou část celoročních příjmů chova-
telů ovcí. 

Nakoupit slovenská jehňata chtělo letos 
14 firem, které mají zájem až o 120 000 
zvířat. Toto množství se však podle Heri-
cha nepodařilo naplnit. Více než polovinu 
celkového počtu vykoupily agrokombináty 
v Sabinově a Červeném Kameni. Cena pro-
ti minulému roku mírně klesla, protože na 
zahraničních trzích více konkurují rumun-
ští exportéři. Za kilogram živé váhy letos 
dostali slovenští chovatelé 80 až 85 Sk (66 
až 70 Kč). 

Jehněčí maso se v mnohých zemích 
považuje za gurmánskou specialitu a jeho 
spotřeba je největší právě před Velikono-
cemi. Do Itálie se vyvážejí zvířata s hmot-
ností 8–16 kilogramů, ale řečtí odběrate-
lé požadují 16 kilogramů jako minimální 

Za zkažené potraviny bude na Slovensku 
hrozit pokuta až 50 mil. Sk 

Českých lahůdek chrání Evropská unie stále více 

Brusel (dra) – Česká republika je při získávání evropských ochranných známek svých 
potravinářských a zemědělských výrobků nejúspěšnější z nových členských zemí Unie. Jen 
během několika uplynulých měsíců přibyly do vybrané společnosti potravin a nápojů, které 
získaly v rámci EU ochranné označení původu, další tři tradiční české výrobky. 

Polsko kvůli vývozům vepřového do Ruska 
blokuje rozhovory EU

Němci odsoudili obchodníka, 
který vozil špatné maso i do ČR 

Nigerijci brání psí maso – nasytí i zažene zlá kouzla 

Z E  Z A H R A N I Č Í

Slovensko vyvezlo
před Velikonocemi 110 000 jehňat 

hmotnost. Tuto podmínku se v této době 
daří plnit pouze chovatelům v teplejších 
oblastech, kteří ovce nedojí, a zvířata pro-
to rostou rychleji. 

Na Slovensku se před rokem 1989 cho-
valo kolem 600 000 ovcí, jejich počty pak 
do roku 1995 prudce klesaly. Na konci 
letošního února farmáři podle Hericha 

chovali 324 000 kusů, z toho 229 000 bah-
nic. Je to stejné množství jako v předcho-
zích letech. 

Spotřeba skopového se dlouhodobě též 
nemění. Průměrný Slovák ho zkonzumuje 
v průměru čtvrt kilogramu za rok, průměr 
Evropské unie přitom přesahuje tři kilogra-
my.

Bratislava (bo) – Výrobci a obchodníci, kteří 
budou na Slovensku prodávat zkažené nebo závad-
né potraviny, mohou od května dostat pokutu až do 
50 milionů slovenských korun (asi 41,8 milionu Kč). 
Vyplývá to z novely zákona o potravinách, kterou
21. března schválil slovenský parlament i s připomín-
kami prezidenta Ivana Gašparoviče. 

V současné době mohou kontroloři firmy trestat 
pokutou do jednoho milionu slovenských korun. 

Firmám, které prodávají závadné či zkažené 
potraviny, bude muset inspektor udělit pokutu do 
deseti milionů slovenských korun. V případě opa-
kovaného potvrzení nedostatků v průběhu jed-

noho roku se pokuta zvýší na deset až 50 milio-
nů Sk. 

Poslanci novelu poprvé schválili ještě začátkem 
února, prezident ji ale parlamentu vrátil. Gašparo-
vičovi se nelíbilo, že podle původního znění novely 
by úřady pokutu například za prodej potravin po 
uplynutí záruční doby nemusely uložit, ale sankce 
by mohly jen zvážit. Parlament dnes s jeho připo-
mínkami souhlasil. 

Pro zákon, který prezident vrátil k dalšímu pro-
jednání, hlasovalo 103 poslanců. Kromě vládních 
stran ho podpořila větší část opozičního seskupení 
SDKÚ-DS. V únoru přitom celá opozice hlasování 
o zákonu bojkotovala.
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Srdečně Vás zveme
na Mezinárodní strojírenský veletrh

IFFA 2007
(5. 5.–10. 5. 2007)

Frankfurt nad Mohanem

Zastoupení firem
Tipper Tie Alpina hala 8 stánek A 30 / B 30
Fomaco hala 9 stánek A 16
Magurit hala 8 stánek F 59 A
Schad hala 9 stánek D 82
Karl Schnell hala 8 stánek G 96
Henneken hala 9 stánek F 65
Mado hala 8 stánek C 20  

Ve všech stáncích uvedených firem
Vás přivítají zástupci naší firmy.

Kontakt:
Horní Žďár 45, 363 01 Ostrov

Tel.: 353 844 571
Fax: 353 616 199

E-mail: info@profitech-food.cz
www  profitech-food.cz

Německý projekt
analýzy masa
pomocí RFID

Němečtí výzkumní pracovníci vyvíjejí technolo-
gii radiofrekvenční identifikace (RFID), která bude 
schopna zjišťovat údaje o podmínkách výroby a jakos-
ti výrobků a přenášet je dál takovým způsobem, aby 
účastníci celého výrobně distribučního řetězce mohli 
výrobky kdykoli identifikovat. Podnětem k zahájení 
tohoto vývoje bylo nové nařízení, které ukládá výrob-
cům a zpracovatelům povinnost sledovat své výrobky 
od okamžiku převzetí surovin a přísad k jejich výro-
bě až do předání hotových výrobků distributorovi 
či maloobchodu. Nové legislativní požadavky nutí 
výrobce hledat taková technologická řešení, která 
by jim umožnila suroviny a hotové výrobky sledovat 
a zjištěné informace zaznamenávat. Nedávné zděše-
ní, vyvolané zejména případem, kdy německé orgány 
odhalily v několika velkoskladech 110 tun zkažené-
ho masa určeného pro spotřebitele v celé Evropské 
unii, bylo dalším podnětem k hledání způsobu, jak 
v budoucnu takovýmto případům špatného nakládání 
s potravinami zabránit.

Třímilionový projekt FreshScan financovaný ně-
meckým federálním ministerstvem školství a výzku-
mu (BMBF) je koordinován Fraunhoferovým ústa-
vem pro mikrointegraci (IZM), který se věnuje vývoji 
technologií pro tvorbu mikrosystémů. Tříletý projekt, 
který začal v polovině roku 2006, má za cíl vyvinout 
dvoukomponentový systém sestávající ze semiaktiv-
ního čipu RFID s teplotními senzory k monitorování 
stavu masa a kontinuálnímu zaznamenávání naměře-
ných hodnot. Druhou částí je čtečka RFID s optic-
kým detektorem. Zařízení se používá k analýze 
světelného spektra laseru, z něhož lze detekovat che-
mické změny proběhlé v masném výrobku. Průběh 
změn se zaznamenává na RFID čipy (karty). Zpra-
covatelé přiloží kartu (čip) do obalu k masu a senzor 
na RFID kartě bude v průběhu pravidelných inter-
valů sledovat teplotu, vlhkost a světelné podmínky 
a hodnoty zaznamenávat na kartě. V jakémkoli oka-
mžiku zpracovatelsko-dodavatelského řetězce budou 
údaje o stavu masa a o podmínkách, kterým bylo 
vystaveno, k dispozici zpracovateli, distributorovi či 
obchodníkovi.

Na projektu se dále podílejí: Ferdinand-Braun-
Institut für Hoechstfrequenztechnik (FBH), který 
vyvíjí optický detektor, Federální výzkumné centrum 
pro výživu a potraviny (BfEL), které má definovat 
chemické látky a pozice v radiovém spektru, které by 
měly být systémem monitorovány, Leibnitzův ústav 
pro zemědělskou techniku Potsdam-Bornim (ATB), 
který má stanovit ukazatele čerstvosti masa a určit 
způsob, jak by měly být vnější podmínky identifiko-
vány senzorem. Další dva výzkumní pracovníci studu-
jí změny chemického složení vzorků masa v průběhu 
jejich stárnutí.

Projekt je v současnosti v koncepčním stadiu 
a zatím se ho neúčastní žádní komerční partneři. 
Vývojoví pracovníci ale věří, že po ukončení projektu 
bude k dispozici funkční demonstrační model, který 
pomůže získat ke spolupráci i komerčního partnera 
nezbytného pro uvedení zařízení na trh. 

Schválena
další aditiva

do masných výrobků
Americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) 

schválil další skupinu látek přídatných, antimikro-
biálních přípravků a pomocných přísad pro mas-
né a drůbeží výrobky. Seznam povolených látek byl 
naposledy aktualizován v květnu 2006.

FDA definuje pomocné přísady jako látky, které se 
používají v průběhu výroby nebo zpracování potravi-
ny, ale které jsou obvykle z finálního výrobku odstra-
něny. Jedná se např. o některé organické kyseliny. 
Protože rezidua těchto látek se mohou přenést do 
konečného výrobku, je nutné, aby byly nezávadné 
a pro spotřebitele nepředstavovaly žádné zdravotní 
riziko. 

Novým přírůstkem v seznamu povolených anti-
mikrobiálních přípravků je směs kyseliny citronové 
a sorbové v poměru 2 : 1. Tento směsný přípravek se 
smí používat ke snížení mikrobiální zátěže absorpč-
ního jádra savých podložek dávaných pod maso či 
drůbež balené v miskách. Maximální množství je 3 
gramy na podložku.

Směs uhličitanu sodného a kyseliny citronové 
v poměru 60 : 40 byla schválena u masa a drůbeže 
balené v regulované atmosféře ke generaci oxidu 
uhličitého. Směs musí být inkorporována v sacích 
podložkách v koncentraci nepřesahující 2 gramy na 
podložku. FDA též schválil použití kyseliny citrono-
vé jako antimikrobiálního přípravku u oddělených 
hovězích hlav a vnitřností. Kyselina smí být použita 
v 2,5procentní koncentraci v roztoku aplikovaném 
postřikem na hlavy a vnitřnosti před jejich chlaze-
ním. Kyselina mléčná smí být použita v koncentraci 
2–2,8 procenta i v roztoku aplikovaném na kartáče 
v myčce, kde se myjí hovězí hlavy a jazyky.

Lauramid arginin etyl ester byl schválený pro 
použití u výrobků z mletého masa. Reziduální limit 
je 200 ppm.

Trifosfáty mohou být součástí fosfátových směsí, 
jejich podíl však nesmí přesahovat 40 procent. Fos-
fátové přípravky se smí používat ke snížení množství 
uvolněné masné šťávy z vařených masných výrobků. 
V nástřikových lácích pro masné výrobky je maximál-
ní koncentrace fosfátů 5 procent, celkové množství 
fosfátů v masných a drůbežích výrobcích potom ne-
smí překročit 0,5 procenta. 

Prevence
proti oxidačnímu

kažení masa
Oxidace lipidů je největším problémem při ucho-

vávání potravin obsahujících tuky, protože nepříznivě 
ovlivňuje jejich barvu, chuť a vůni. Toto kažení může 
též ničit některé živiny a po čase může dojít dokonce 
k tvorbě toxických látek.

Legislativa EU týkající se chemických látek použí-
vaných v průběhu zpracování potravin zvýšila zájem 
o přírodní aditiva jako o alternativy syntetických 
antioxidantů butylhydroxyanisolu (BHA) a butyl-
hydroxytoluenu (BHT) používaných ke zpomalení 
rychlosti oxidačního kažení potravin. K oxidaci jsou 
vzhledem k extrémním zpracovatelským podmínkám 
a kontaktu s velkými povrchy náchylné zejména mas-
né a drůbeží výrobky. Produkt izraelské firmy Rad 
Natural Technologies je přírodním přípravkem brání-
cím oxidaci lipidů v mase a prodlužujícím jeho údrž-
nost. Aqua Liquid Origanox je výtažkem z několika 
druhů bylin z čeledi labiatae (dobromysl, meduňka 
lékařská). Je vysoce účinný u všech druhů zpracova-
ných mas a rovněž u baleného čerstvého masa. Pří-
pravek byl speciálně vyvinutý pro použití v nastřiko-
vacích lácích, při tumblování nebo sprejování masa. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o přípravek na bázi 
vody, je jeho aplikace jednoduchá, nevznikají při-
tom problémy typické pro extrakty na bázi oleje – 
např. ucpávání nástřikových jehel nebo silné přilnutí 
k povrchu zpracovatelského zařízení.

Měď ničí patogeny
Tři typy slitin obsahujících minimálně 90 procent 

mědi úplně eliminují E. coli O157:H7. Potvrzují to 
výsledky výzkumu probíhajícího na Southamské uni-
verzitě ve Velké Británii, který sledoval vliv tohoto 
kovu na patogeny. Escherichia coli je patogenní bak-
terie nacházející se zejména v syrovém nebo nedo-
vařeném mletém hovězím mase anebo v potravi-
nách přicházejících do přímého kontaktu se syrovým 
masem. 

Výsledky výzkumu do určité míry zpochybňují sou-
časný trend používání nerezové oceli jako nejlepšího 
materiálu pro potravinářskou výrobu. Nerezová ocel 
se snadněji čistí a nekoroduje při častém chemickém 
čištění nutném k udržení potřebné hygieny tak rych-
le jako měď. Výše zmíněné slitiny byly použity jako 
povlaky vnitřních povrchů varných nádob s cílem 
vyloučit kontaminaci výrobků v nich opracováva-
ných.

V rámci výzkumu bylo zjištěno, že na křemíkovém 
bronzu, což je směs s 95 procenty mědi, se počet bak-
terií E. coli O157:H7 za 45 minut výrazně sníží a do 
75 minut jsou zlikvidovány úplně. Mosaz obsahující 
85 procent mědi usmrtí bakterie během tří hodin, čer-
vená mosaz s 93 procenty mědi eliminuje bakterie za 
4,5 hodiny. Výrazné snížení kontaminace bylo pozo-
rováno po šesti hodinách i na povrchu z bronzu Ni-Al 
(81 procent mědi) a žluté mosazi (61 procent mědi). 
Slitiny byly testovány při pokojové teplotě a výsledky 
porovnávány s údaji získanými na površích z nerezo-
vé oceli. Povrchy z nerezové oceli neměly na přežívá-
ní E. coli za pokojové teploty žádný vliv. Testy byly 
zopakovány rovněž za teploty 4 oC. Ukázalo se, že 
povrchy z nerezové oceli neměly ani v tomto případě 
na E. coli žádný účinek, zatímco slitiny s nejvyšším 
obsahem mědi – křemíkový bronz, červená mosaz 
a normální mosaz – i při teplotě 4 oC eliminovaly 
bakterie za tři hodiny. 

Autoři studie publikované v časopisu Applied and 
Environmental Microbiology na závěr konstatovali, 
že slitiny s 90procentním či vyšším obsahem mědi 
mají výrazné dezinfekční schopnosti, a to jak za poko-
jové, tak chladírenské teploty. Nerezová ocel, i když 
se snadněji čistí, tuto schopnost nemá. Sektor výro-
by a zpracování potravin by proto měl více používat 
materiály, které jsou stejně jako měď přirozeně anti-
mikrobiální. 

Extrakty ze zeleného čaje 
k prodloužení trvanlivosti 

masných a drůbežích výrobků
Společnost Danisco uvedla na trh pod názvem 

Guardian přípravek ze zeleného čaje, který vzhledem 
k výborným antioxidačním účinkům je určený k ochra-
ně tepelně opracovaných masných a drůbežích výrob-
ků před oxidačním kažením.

 Zelený čaj je tradičně pozicionovaný jako flavoro-
vé činidlo používané převážně v nápojích. Danisco je 
první firmou, která využívá antioxidačních vlastnos-
tí tohoto čaje k efektivní ochraně trvanlivosti mas-
ných a drůbežích výrobků. Podle údajů z výzkumné-
ho střediska firmy Danisco v Brabandu mají extrakty 
ze zeleného čaje u masných výrobků mnohem lep-
ší účinky než syntetický antioxidant BHA. Mimoto 
extrakty zeleného čaje jsou ve srovnání s jinými pří-
rodními antioxidanty mnohem levnější a propůjču-
jí značce takto ošetřených masných výrobků image 
zdravé a přírodní potraviny. Vzhledem k šetrnému 
postupu extrakce má Guardian nízkou intezitu flavo-
ru, proto si jím ošetřené výrobky zachovají svoji při-
rozenou masovou chuť a vůni.

Rozpustné proteiny
jako alternativa

fosfátů 
Fosfáty vážou vodu, a proto se v masné výrobě 

v podobě aditiv E450 (difosfáty), E451 (trifosfá-
ty) a E452 (polyfosfáty) běžně používají k uchová-
ní šťavnatosti masa. Nicméně pro určité skupiny 
populace, zejména diabetiky a nemocné s poru-
chami činnosti ledvin, představují určité zdravotní
riziko. Spotřebitelé i výrobci by proto jistě uvíta-
li jiný způsob ošetření masa, jež by vedl k uchová-
ní stejné míry jeho šťavnatosti jako je docilováno 
s fosfáty.

Výzkumný tým z Oklahoma university pod vede-
ním Dustina Vanna testoval jako náhražku fosfátů 
bílkovinný roztok obsahující rozpuštěné myofibri-
lární proteiny (5 procent čerstvé hmotnosti). Roz-
tok byl použitý k ošetření proužků svíčkové. Vlast-
nosti takto opracovaného masa byly poté v párové 
porovnávací zkoušce srovnávány s charakteristika-
mi masa ošetřeného 4,5procentním roztokem fos-
fátů. Oba druhy roztoků byly též obohaceny výtaž-
kem z rozmarýnu (Herbalox).

Výzkumní pracovníci zjistili, že barva masa byla 
u obou druhů vzorků dobrá a že na konci studie 
měly vzorky ošetřené bílkovinným preparátem 
i fosfáty tmavočervenou barvu, která byla z hle-
diska spotřebitele ještě považována za přijatelnou. 
Bodové hodnocení akceptovatelnosti bylo u protei-
nem ošetřených steaků o malinko nižší (6,13 z cel-
kově 7 bodů) než u masa ošetřeného fosfáty (6,47 
bodů), ale rozdíl nebyl významný. V čem však byly 
vzorky opracované proteiny významně horší, byla 
oxidace lipidů. V důsledku oxidace tuků v mase 
vzniká nepříjemný zápach. Zatímco u masa ošet-
řeného fosfáty byla produkce pachu pod detekčním 
limitem po pěti i devíti dnech skladování, u masa 
ošetřeného proteinovým roztokem došlo k rozvoji 
nežádoucího pachu již po pěti dnech.

Senzorické hodnocení vzorků prováděl po 
5, 7 a 9 dnech uskladnění při chladírenské
teplotě panel 20 školených hodnotitelů. Fosfátem 
zlepšené vzorky byly hodnoceny jako trochu šťav-
natější než vzorky ošetřené proteiny (5,7 proti 5,1 
bodu z celkově 8 bodů). Celkově vyšly z hodnoce-
ní tří ukazatelů senzorické jakosti – šťavnatosti, 
křehkosti a soudržnosti tkáně – o něco lépe stea-
ky ošetřené fosfátem. Panelisté vyhodnotili toto
maso jako „dobré“, zatímco bílkovinami obohacené 
steaky jako „přijatelné“. Bodový rozdíl však nebyl 
příliš velký, a proto výzkumní pracovníci závěrem 
konstatovali, že zdravotní obavy z fosfátů by mohly 
u spotřebitelů vést k vyšší přijatelnosti masa, jehož 
šťavnatost je zlepšena pomocí rozpustných protei-
nů.

Tatiana Oldřichová, ÚZPI
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Komoditní zpravodajství

TIS ČR SZIF

M A S O  –  O B C H O D  –  E K O N O M I K A

Vývoj CZV jatečných zvířat
V průběhu 12. týdne (19. 3.–25. 3. 2007) se 

ve sledovaných podnicích porazilo, klasif iko-
valo a ocenilo podle SEUROP normy o 23 ks 
dospělého jat. skotu méně než v předchozím týd-
nu. Porážky byly nižší u býků (-76 ks) a u jalovic
(-48 ks). Naopak více kusů se porazilo u mladých 
býků (+52 ks) a u krav (+49 ks). Největší podíl 
na porážkách měly ve 12. týdnu krávy 40,9 %,
pak ml. býci 40,5 %, býci 11,1 % a jalovice 7,6 %.
Celkové ceny jednotlivých kategorií skotu se vyvíjely 
různě. Cena ml. býků stagnovala na 74,71 Kč/kg JUT 

(41,05 Kč/kg ž. hm.). Cena býků téměř stagnovala
(-0,19 Kč/kg JUT) na 72,80 Kč/kg JUT (40,00 Kč/
kg ž. hm.). Cena krav se také skoro nezměnila (+0,18 
Kč/kg JUT) a dosáhla hodnoty 53,54 Kč/kg JUT 
(27,60 Kč/kg ž. hm.). Cena jalovic klesla (-0,71 Kč/
kg JUT) na 57,61 Kč/kg JUT (30,48 Kč/kg ž. hm.).

V denním sledování 15ti vybraných podniků dosáh-
la CZV jat. býků tř. SEUR v 11. týdnu v průměru 74,86 
Kč/kg JUT (41,13 Kč/kg ž. hm.) a ve 12. týdnu 75,48 
Kč/kg JUT (41,47 Kč/kg ž. hm.).

V první polovině dubna očekáváme, že by ceny 
jatečného skotu mohly nepatrně vzrůst.

Ceny jatečných prasat zůstávají stále na stejné úrov-
ni. Průměrná CZV jat. prasat tř. S-T ve 12. týdnu dosáh-
la hodnoty 33,62 Kč/kg JUT (26,17 Kč/kg ž. hm.). Ve 
sledovaných podnicích se porazilo o 276 ks jat. prasat 

více než v předchozím týdnu. Nárůst prasat byl ve tř. 
U (+ 286 ks) a tř. S (+248 ks). Naopak ve tř. E se pora-
zilo o 165 ks prasat méně. Nejvíce prasat bylo zařaze-
no ve tř. E a U (56 % a 27 % z celk. porážek). Do tříd 
SEU bylo zařazeno 94,6 % prasat za prům. cenu 33,98 
Kč/kg JUT (26,44 Kč/kg ž. hm.). Tato cena je shodná 
s cenou dosaženou v předchozím týdnu. Zmasilost 
se u základních jakostních tříd ve 12. týdnu změnila 
pouze ve tř. P (-0,55 %) na 37,20 % a tř. T (-0,51 %)
na 51,47 %. Průměrná porážková hmotnost v živém 
se zvýšila pouze ve tř. T, a to o necelých 5 kg a ve 
tř. O a P o 2 kg. O necelý 1 kg klesly ceny u jakost-
ních tříd S, E a U. V nejvíce zastoupené tř. E dosáhla 
porážková hmotnost 112 kg ž. hm., což je o 1 kg méně 
než v předchozím týdnu.

Z denního sledování CZV jat. prasat tř. SEU u 15ti 

vybraných podniků je vidět, že v 11. týd. cena dosáh-
la v průměru 34,11 Kč/kg JUT (26,54 Kč/kg ž. hm.) 
a ve 12. týd. 33,96 Kč/kg JUT (26,43 Kč/kg ž. hm.).

V první polovině dubna předpokládáme, s ohle-
dem na velikonoční svátky, zvýšenou poptávku po 
jat. prasatech a s tím možné oživení cen jateč. prasat. 
CZV v jednotlivých kategoriích jsou uváděny v Kč/kg 
JUT za studena.

Selata o průměrné hmotnosti 20 kg se v průběhu 
12. týdne prodávala za průměrnou cenu 1 143 Kč/
ks, tj. 57,13 Kč/kg ž. hm. Selata o průměrné hmot-
nosti 27,6 kg byla za 1 509 Kč/ks. Nestandardní sela-
ta dosáhla v průměru 10 kg a prodávala se po 363 
Kč/ks.

Všechny výše uvedené ceny jsou realizační ceny bez 
DPH.

Porážky, dovoz-vývoz
V průběhu února 2007 bylo ve sledovaných pod-

nicích masného průmyslu poraženo celkem 23 358 t 
jatečných zvířat v živé hmotnosti (-3,4 %). Skotu bylo 
poraženo 4 843 t v ž. hm. (-10,1 %) a prasat 18 492 t 
v ž. hm. (-1,4 %). Celkové porážky pro cizí ve mzdě 
se během února snížily o 13,7 % na 182 t ž. hm., při-
čemž u skotu klesly o 25,7 % na 107 t ž. hm., u pra-
sat stouply o 11,9 % na 75 t ž. hm. V únoru dovezly 
sledované podniky o 486 t méně masa než v lednu. 
Celkový objem dovozu (2 884 t) se skládal z 146 t 
hovězího masa, 2 567 t vepřového masa, 1 t koňské-
ho masa a 170 t drůbežího masa. Vývoz masa a mas-
ných výrobků u stejných podniků stoupl o 340 t na 
519 t. Spotřeba drůbežího masa se v únoru zvýšila 
o 24 % ve srovnání s předchozím měsícem a dosáhla 
2 174 t. Ve srovnání s únorem minulého roku se spo-
třeba drůbežího masa zvýšila o 182 t.

Výroba masa
a masných výrobků

V únoru vyrobily sledované podniky 15 471 t masa, 
z tohoto objemu bylo 2 527 t hovězího a 12 933 t vep-
řového masa. Ve srovnání s předchozím měsícem bylo 
vyrobeno méně o 10,2 % hovězího masa a o 2 % vepřo-
vého masa. Celková výroba výrobků za únor se snížila 
o 427 t a dosáhla 26 234 t. Výsekového masa bylo 
vyrobeno 13 037 t (- 1,9 %), masných výrobků 12 931 t
(-0,7 %) a konzerv 266 t (-21,8 %). Tržní odbyt hově-
zího výsekového masa se zvýšil v únoru u sledova-
ných podniků o 6 % na 2 297 t a tržní odbyt vepřové-
ho výsekového masa vzrostl o 14,1 % na 11 874 t.

Vývoj
průměrných nákupních cen

jatečného skotu a prasat
Průměrná nákupní cena jatečného skotu cel-

kem (33,77 Kč/kg ž. hm.) se udržela na úrovni 
z předchozího měsíce (+0,2 %), ceny všech kate-
gorií jatečných zvířat tř. SEUR se zvýšily. Nej-
více vzrostla CZV jatečných jalovic tř. SEUR 
o 1,5 % na 31,36 Kč/kg ž. hm. (59,27 Kč/kg JUT). 
CZV jatečných krav tř. EUR se zvýšila o 1,4 % na 
29,21 Kč/kg ž. hm. (56,67 Kč/kg JUT). Cena 
jatečných býků tř. SEUR se navýšila (+0,5 %)
na 40,68 Kč/kg ž. hm. (74,04 Kč/kg JUT). Průměr-
ná CZV jatečných prasat celkem a za tř. SEU kles-
la ve srovnání s lednem shodně o 5,6 % – na 25,60 
Kč/kg ž. hm. (32,90 Kč/kg JUT) a 26,35 Kč/kg
ž. hm. (33,86 Kč/kg JUT). Ve srovnání s únorem 
2006 je letošní cena jatečných prasat tř. SEU nižší 
o 3,50 Kč/kg ž. hm.

Vývoj obchodních cen
výsekového masa

a masných výrobků
Průměrná obchodní cena hovězího výsekové-

ho masa je téměř shodná s cenou minulého šetře-
ní (108,40 Kč/kg). V porovnání s únorem minulého 
roku je cena hovězího výsekového masa vyšší o 2,30 
Kč/kg. Průměrná CPV vepřového výsekového masa 
klesla (-2,12 Kč/kg) v porovnání s předchozím měsí-
cem a dosáhla v průměru 51,80 Kč/kg. Ve srovnání 
s únorem 2006 je cena vepřového výsekového masa 
nižší o 3,27 Kč/kg.

Měsíční bilance výběrového souboru podniků
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Řezníci a uzenáři ve světle věků
Vážení čtenáři, přinášíme Vám další ukáz-

ku z knihy MVDr. Josefa Radoše – Řezníci 
a uzenáři ve světle věků. Tato kniha vyšla 
v únoru 2006 a můžete si ji objednat na adrese 
Abont, s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3.

Řízené hospodářství mělo přispívat 
ke zvýšení životní úrovně. Jeho teoretici 
i vykonavatelé předpokládali, že zeměděl-
ství bude tak výkonné, aby vyprodukovalo 
tolik zboží, tj. odchovalo tolik jatečných 
zvířat, aby se konzum živočišných bílkovin 
přiblížil americké či anglické úrovni. (Sku-
tečná spotřeba masa činila u nás v roce 
1933 cca 25 kg na osobu a rok, v USA 
55 kg, v Anglii 65 kg.) Řízené hospodářství 
mělo přispět také k zhospodárnění výroby 
a distribuce tím, že systém měl ovlivňovat 
i hospodaření s produkty, které jednotlivec 
podceňuje, protože nechápe všechny sou-
vislosti. Jednalo se např. o jatečné odpady, 
které byly považovány za téměř bezcenné. 
Panoval totiž názor, že cena odpadů nebyla 
započítána v ceně živých jatečných zvířat, 
a proto se s ní nekalkulovalo.

V případě vnějších obchodních vztahů 
platila zásada, že dokud stát řídí svou výrobu 
a spotřebu, má tolik vlivu a síly, aby se ubrá-
nil obchodnímu tlaku jiných států, v nichž 
hospodářství řízeno není. Pokud tuto sílu 
nemá, dochází k pouhému přizpůsobování 
se. V minulosti byly dokonce diskutovány 
úvahy o pořádání konference, která by se 
měla vyjádřit pro tzv. světové řízené hospo-
dářství. Cílem měla být produkce a výroba 
tam, kde jsou pro příslušný obor nejvýhod-
nější podmínky, a tím měla být vytvořena 
hospodářská politika bez krizí.

Po mnichovském diktátu a německé 

okupaci našeho státu bylo pro každou 
hospodářskou skupinu vytvořeno zvláštní 
ústředí, které však vedlo k jednostranné-
mu pohledu na úkoly živočišné produkce. 
Např. požadavky na produkci mléka byly 
často v rozporu s požadavky na produkci 
masa. Uvést tyto rozdílné zájmy do soula-
du s požadavky veřejné správy a stanove-
ní jednotné linie mělo být úkolem ústřední 
organizace s názvem Společnost pro říze-
ní výroby a spotřeby živočišných produk-
tů, která měla řídit domácí výrobu, regu-
lovat dovoz a vývoz a stanovovat ceny. 
Obchodní provádění stanovených úkolů 
mělo být svěřeno členům této společnos-
ti, to znamená zpracovatelům, výrobcům 
i obchodníkům. Společnost měla být vyba-
vena exekutivní pravomocí a oprávněním 
zasahovat do všech oborů. To znamená, 
že by mohla např. nařídit určitým firmám 
výkup určeného množství zboží za stano-
venou cenu a skladovat toto zboží po urči-
tou dobu. V případě vyskladnění zboží za 
nižší cenu pak měla společnost uhradit 
rozdíl. Právě tak by mohla společnost naří-
dit dovozcům, za jaké nejvyšší ceny smě-
jí v zahraničí nakupovat a jakého zisku 
mohou docílit. Měla by také právo určo-
vat, kdo a za jakých okolností smí přísluš-
ným zbožím obchodovat. Společnost měla 
dávat podněty ke kolektivním reklamním 
akcím pro zvýšení či snížení konzumu urči-
tých druhů zboží.

Řízení výroby a odbytu výrobků se děli-
lo takto:
1.  dobytek, maso a masné výrobky a ve-

dlejší produkty
2. mléko a mléčné výrobky
3. tuky živočišné a umělé

4. vejce
5. drůbež
6. med
7. ryby
8. zvěřina

O prvních pět oborů se měla společnost 
starat sama, u ostatních by jí bylo ponechá-
no na vůli, kdy bude do výroby zasahovat 
a jakým způsobem. Společnost měla podlé-
hat dozoru ministerstva zemědělství nebo 
ministerstva výživy. Proti jejím opatřením 
by se mohli členové odvolávat ke stížnost-

nímu výboru, z jeho usnesení pak k nejvyš-
šímu správnímu soudu. Pro vyřizování stíž-
ností u obou institucí by měla být zkrácena 
lhůta vzhledem k aktuálnosti rozhodnutí. 
Všechna opatření však nebyla realizována 
a na řízení problematiky se stále více uplat-
ňoval válečný diktát.

Ne všechny názory na utváření hospo-
dářské politiky v oboru zpracování masa 
a obchodu s masem, které vznikly bez-
prostředně po druhé světové válce, byly 

v praktickém životě uplatněny. Řízení té-
to problematiky spadalo v té době pod tři 
rezorty, a sice pod ministerstvo výživy, 
ministerstvo zemědělství a ministerstvo 
obchodu. Tyto rezorty však v souvislosti se 
změnou společenského systému po roce 
1948 organizovaly zejména znárodňovací 
procesy, prováděly administrativně-direk-
tivní způsoby řízení, založené na sousta-
vách národohospodářských plánů. Řízené 
hospodářství, tak, jak bylo praktikováno 
v první republice, ani volné liberální řízení 
nebylo již dále rozvíjeno.

Tehdejší ministerstvo výživy mělo 
v náplni svých odborů a oddělení zakot-
veny mimo plánovací a koordinační čin-
nosti zejména problematiku zahraniční-
ho obchodu, cen, zajišťování kalkulačních 
podkladů pro výrobu a distribuci, zlevňo-
vací akce, finanční a cenové intervence, 
účelové prostředky výsadních společností 
(trhových svazů), obstarávání pracovních 
sil pro podniky průmyslu výživy, živnos-
tensko-právní záležitosti, věci družstevní, 
stavební a ostatní investice, kolektivní stra-
vování, řízení výkupu, zpracování a distri-
buce zboží živočišného původu a řízení 
problematiky potravinářských oborů.

Z dílčích organizačních stupňů je účel-
né jmenovat Svaz pro dobytek, maso a ryby 
v Praze, který se zabýval řízením výroby, 
odbytu, rozdělováním a zpracováním jateč-
ného dobytka, masa a masných výrobků, 
ryb, výrobků z ryb a také zásobováním oby-
vatelstva potravinářským zbožím obecně. 
Do působnosti tohoto svazu spadalo také 
řízení obchodu s užitkovým dobytkem, 
zpracování střev a některé další činnosti. 
K plnění svých úkolů používal tento svaz 

trhy na jatečný dobytek a rozdělovny jateč-
ného dobytka ve větších spotřebitelských 
střediscích. Podobnou náplň měly i další 
orgány, např. Svaz pro mléko a tuky, Svaz 
pro drůbež, vejce a med, Výsadní dobytkář-
ská společnost pro Čechy a Moravu, zná-
má pod dřívějším názvem Prispol a někte-
ré další.

Společnost Prispol byla zřízena na zákla-
dě vyhlášky předsedy vlády ze dne 29. září 
1939 jako akciová společnost a byla oficiál-
ní obchodní organizací řízeného hospodář-
ství pro sektor dobytka, masa a masných 
výrobků. Prováděla pokyny ministerstva 
výživy v zahraničním a vnitřním obchodě. 
Byla ústřední organizací pro dovoz a vývoz 
jatečného, chovného i užitkového dobytka, 
masa, masných výrobků, tuků, střev, ryb 
a rybích výrobků. Ve vnitřním obchodě 
prováděla monopolní výkup a zpeněžování 
prasat, porážky dobytka, skladování masa, 
ryb, masových a rybích konzerv, výrobu 
a distribuci konzerv. Provozovala na vlast-
ních statcích produkci běhounů pro velko-
výkrmny vepřů na základě sběru kuchyň-
ských a průmyslových odpadů.

Při ministerstvu zemědělství a minis-
terstvu obchodu prováděly svoji činnost 
obdobné orgány jako uvedené svazy a spo-
lečnosti. Tak např. při ministerstvu země-
dělství to byl Národní pozemkový fond, 
Jednotný svaz českých zemědělců a další. 
Při ministerstvu obchodu Ústav pro vnitřní 
obchod a Obchodní a živnostenská komo-
ra v Praze. 

MVDr. Josef Radoš
(Pokračování příště)

„Řezníci gurmánům“

S E R I Á L Y  –  I N F O R M A C E

Zvečera dáte kotlety do mísy, kde 
je posolíte, opepříte, přidáte korian-
dr, rozmarýn, bobkový list, orega-
no a víno. Druhý den necháte kot-
lety odkapat a smažíte, ke konci je 
zalijete vínem a šťávou, která zbyla 
v míse. Kotlety podávejte teplé se 
smaženými bramborami.

Vepřové kotlety na víně

4 porce:
4 vepřové kotlety
2 sklenky červeného vína
1 kávová lžička koriandru
trochu rozmarýnu
bobkový list, trochu oregana
4 polévkové lžíce oleje
sůl, pepř

PRONÁJEM
DOMKU V TÁBOŘE

Třebízského ul.

s bytem 3+1 (80 m2)
a dalšími prostory (cca 130 m2)

– celé využitelné
jako kanceláře,

popř. skladové prostory

VHODNÉ PRO PODNIKÁNÍ

TEL.: 381 253 796
Mobil: 607 512 909více na:   www.agral.cz

Revue

Potravinářská Revue
je plnobarevný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi, když v něm naleznete pro Vás užitečné
a odborné informace, ale i poučení z ostatních oborů činností,

jež s problematikou potravin souvisejí.
Objednávky adresujte na naši redakci: AGRAL s. r. o.,

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 
nebo na zasilatelství ABONT s. r. o., Chlumova 3, 130 00 Praha 3 

Upozorňujeme, že nové číslo časopisu vyjde 29. května 2007.

POTRAVINÁŘSKÁ



ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÉ NOVINY, list Českého svazu zpracovatelů masa. Vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02  Praha 4 - Braník, tel.:  296 374 656, 296 374 655, 296 374 653, šéfredaktor – 296 374 659, fax: 296 374 658, e-mail: redakce@agral.cz; run@agral.cz; http://www.agral.cz.
Šéfredaktor Ing. Pavel Veselý. Inzertní servis zajišťuje administrace AGRAL s. r. o. Objednávky vyřizuje ABONT s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3., tel./fax: 222 781 521. Index 47526. ISSN 1210-3497. DTP a grafická úprava: Pavel Vodička. Tisk VS, Praha 4-Pankrác. Cena jednoho výtisku 12  Kč. 

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

O B J E D N Á V K A  P Ř E D P L A T N É H O
Jméno (název podniku):  .............................................................................................................................
Adresa:  ........................................................................................................................................................
Město:  ........................................................................... PSČ:  ....................................................................
IČO: ............................................................................... DIČ:  .....................................................................
Číslo účtu/kód banky:  ................................................................................................................................
Počet výtisků:  .............................................................................................................................................
Datum objednávky:  ....................................................................................................................................
Jméno objednávajícího:  .............................................................................................................................
Telefon:  ........................................................................................................................................................

Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků apod.) v co nejkratší době.

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASARevue

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

Potravinářský
zpravodaj

POTRAVINÁŘSKÁ

                     a.s.

Na Kocínce 1 • 160 00 Praha 6 - Dejvice
Telefon: 220 107 111 • Fax: 233 332 283

E-mail: info@animalco.cz    www.animalco.cz

                    a.s.
ZABEZPEČUJE PRO VÁS

• živá jatečná a užitková zvířata

• maso – masné výrobky

• přírodní střeva, umělé potravinářské obaly všech druhů

Dále jsme schopni pro Vás zajistit tuzemské i zahraniční obchody
zemědělských a potravinářských surovin a výrobků,

podle Vašeho konkrétního přání!

na vysoké profesionální úrovni následující vývozní a dovozní

obchodní služby v oblasti zemědělských produktů 

a potravinářských výrobků:

16 I N F O R M A C E

! 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
El. # infak@infak.cz, www.infak.cz

 # Zelený pruh 1560/99, 140 02 P r a h a  4 - Braník

·   Návrhy a revize začlenění potravinářských výrobků a
správné zatřídění jejich názvů a zákonných textací pro 
označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona 
o potravinách a prováděcích vyhlášek v platném znění.

·   zpracování žádostí o integrované povolení IPPC 
dle zákona č. 76/2002 Sb.,

·     poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,

·     školení pracovníků z hygienického minima,

·     podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,

·     profesní uplatnění v potravinářském průmyslu, nabídka-
poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),

·     další potravinářské služby dle specifických potřeb zákaz-
níka,

·     POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

Inotec GmbH
Na Jezírku 624, 460 06 Liberec 6

tel./fax: 485 131 174, mobil: 603 541 421
e-mail: p.kozler@volny.cz

Dovolujeme si Vás pozvat
na návštěvu našeho stánku

C 43 v hale 8.0,
kde budou předvedeny 

všechny výrobky fi rmy
včetně zajímavých novinek.

Po celou dobu konání veletrhu
budou na stánku přítomni

Ing. M. Domlátil
– společník fi rmy

a Ing. P. Kozler
– zástupce pro ČR,

kteří ochotně poskytnou
veškeré informace.

Pozvánka na výstavu IFFA ve Frankfurtu
ve dnech 5.–10. května 2007

GmbHGmbH

Maschinenentwicklung und VertriebMaschinenentwicklung und Vertrieb


