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Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Jsou před námi prázdniny – to krásné období léta. Radost dětí a starost rodičů. Období žní 

pro zemědělce a také období „žní“ pro potravináře. Dobu výletů a grilování máme, my řez-
níci, rádi. To se zvedá poptávka po masných výrobcích a naše výrobní kapacity jsou patřičně 

využity. Trochu problém nám všem dělají plánované 
i neplánované dovolené a již tolikrát komentovaný 
nedostatek lidí na práci. S tím si však musíme umět 
poradit.

Nosným tématem dnešního čísla časopisu Maso 
je „Balení masa a masných výrobků. Technologické 
obaly v oboru zpracování masa.“ Téma velmi vhod-
né a záslužné v současné době, kdy se stále více 
hovoří o plastech a jejich ničivé síle pro životní pro-
středí i samotný zdravotní stav obyvatelstva. Třeba 
říci, že i náš obor v tomto směru čeká asi mnoho 
úkolů. V současnosti jsou plasty v podstatě jediným 
obalovým materiálem pro balení masných výrobků. 
Je to tak dobře? V minulosti tomu přece bylo jinak. 
Naše uzeniny v krámech voněly. Nyní masné výrob-
ky pěkně vypadají a nezašpiní nám ostatní nákup. 
Ale – opravdu to tak má být, opravdu to tak chce-
me? Dá se očekávat, že místo plastových, nezniči-
telných obalů budeme muset hledat nová řešení.

Máme jistě oprávněnou radost z toho, že se v letošním roce našemu oboru daří, podobně 
jako celé české ekonomice. Asi nikdy nebylo v ČR tak dobře jako nyní. Pozitivní vývoj však 
vyvolává i některá negativa. Pozitivní vývoj pochopitelně a oprávněně vyvolává tlak na růst 
mezd, který se však vzápětí zcela zákonitě projeví v cenách ostatních výrobků a služeb. Spirála 
vývoje se roztáčí rychleji, než jsme byli zvyklí a mnohdy rychleji, než jsme schopni reagovat.

A jak je tomu ve srovnání se zeměmi vyspělejší části EU? Uvedu malé srovnání z mé nedávné 
služební cesty do Francie. Navštívili jsme sedm výrobních firem, které se zabývají zpracováním 
masa, výrobou masných výrobků a specialit. Již na první pohled je tam život klidnější, má svůj 
řád a systém. I pořádek a disciplína je na vyšší úrovni než u nás. Mzdy zaměstnanců našeho obo-
ru jsou v této zemi dvoj až trojnásobně vyšší. Tím pádem automatizace a robotizace výrobních 
procesů je nutností, je mnohem vyšší než u nás. Ta se ale neobejde bez vysokých investičních 
vkladů, které my nemáme a mizející Evropské dotace nám asi již nepomohou. Velmi rozšířená 
je specializace výroby a kooperace specializovaných provozoven. A s produktivitou práce se 
také těžce srovnáváme. Přitom se zdá, že naši zaměstnanci fyzicky více pracují. K vyrovnání 
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… Státní veterinární správa opět pokroči-
la v plnění dohody s ČSZM ve věci postupné 
úpravy podmínek pro hlášení zásilek potravin 
živočišného původu z EU?

V polovině června totiž byla na internetové 
stránky SVS umístěna nová verze formuláře pro 
hlášení zásilek, která by měla být uživatelsky pří-
větivější v tom smyslu, že umožňuje v rámci jed-
né zásilky ohlásit více položek. Podmínkou pro 
využití takového hromadného hlášení samozřej-
mě je, že všechny položky v tomto hlášení po-
cházejí ze stejného místa odeslání a jsou určeny 
do stejného místa určení. V předchozí verzi for-
muláře příjemci potravin v místě určení museli 
pro každou dílčí položku v rámci jedné zásilky 
vyplňovat samostatné hlášení.

Před touto prozatím poslední změnou pod-
mínek pro hlášení zásilek potravin živočišného 
původu z EU již došlo ke zrušení povinného vy-
plňování pole „popis“ pro každou dílčí položku. 
Toto pole zůstalo ve formuláři zachováno, ale 
jeho vyplnění je nyní dobrovolné. Do formuláře 
se však i nadále povinně uvádí druh dovážené 
potraviny, např. jen „vepřové maso“, „hovězí 
maso“, „drůbeží maso“, „masné výrobky“ nebo 
„masné polotovary“.

Některé krajské veterinární správy dříve vyža-
dovaly zpětnou úpravu hlášení, pokud se množ-
ství skutečně přijaté lišilo od množství nahláše-
ného o 10 a více procent. Na základě dohody 
mezi ČSZM a SVS již tyto zpětné úpravy nejsou 
vyžadovány. Velmi konstruktivní závěry byly uči-
něny i v otázce lhůty pro nahlášení zásilky před 
jejím příchodem do místa určení.

K dořešení tak nyní zbývá již jen jedna část 
uvedené dohody, a sice aby informační systém 
SVS příjemcům potravin v místě určení umož-
ňoval jejich dobrovolnou firemní registraci. 
Po ověření identity žadatele prostřednictvím da-
tových schránek by takto vytvořená registrace 
měla kromě kontroly nad ohlášenými zásilkami 
dovozcům dále umožňovat správu svého firem-
ního účtu v rámci informačního systému. To by 
například umožnilo vytvoření individuální regis-
trace pro větší počet zaměstnanců jednotlivých 
dovozců, kteří zadávají hlášení do systému.

ČSZM sice zatím neuspěl s dlouhodobě navr-
hovaným zrušením povinného hlášení dovozů 
masa z EU, ovšem po postupném zapracování 
dohodnutých úprav lze konstatovat, že zátěž 
plynoucí z této ohlašovací povinnosti se poda-
řilo znatelně snížit.

Jan Katina
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