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životní úrovně nás čeká velmi mnoho práce a určitě ještě mnoho let 
čekání. To nejsem pesimista, jen se snažím být realista.

Je před námi období prázdnin a dovolených. Věřím, že najdeme 
prostor k zaslouženému odpočinku a k regeneraci fyzických i dušev-

ních sil. Přeji Vám všem především dobré zdraví, štěstí, pohodu a spo-
kojenost.

Karel Pilčík
Předseda ČSZM

pokračování ze str. I

Info z ČSZM
V květnu se představenstvo svazu sešlo v Dolním Újezdě v sídle spo-

lečnosti TRUMF International s.r.o. Předseda ČSZM, pan Karel Pilčík, 
poděkoval zástupcům této společnosti za pozvání a poskytnutí velmi 
kvalitního zázemí pro toto jednání. Z programu květnového jednání 
představenstva vybíráme tyto dílčí body:

• Karel Pilčík – viceprezident PK ČR
Od letošního května je předseda ČSZM, pan Karel Pilčík, také 
nově viceprezidentem Potravinářské komory ČR za masný prů-
mysl. V této pozici vystřídal pana Čestmíra Motejzíka. Představen-
stvo jménem všech členů ČSZM popřálo panu Pilčíkovi mnoho 
zdaru v odpovědné práci ve výkonné radě PK ČR. 

• Svaz do svých řad přivítal nové členy
• MARANKO design s.r.o., s účinností od 1. 6. 2018,
• Raps-CZ, s.r.o., s účinností od 1. 5. 2018.

Těmto firmám gratulujeme ke správnému rozhodnutí a těšíme se 
na prohlubující se vzájemnou spolupráci!

• Označování alergenních složek v potravinách
V případě využití preventivního označení „může obsahovat... (ná-
zev alergenní složky)“ se nyní neoficiálně toleruje limit odpovída-
jící desetinásobku meze detekce daného alergenu. Společnost 
TRUMF International zajistila průzkum českého trhu s masnými 
výrobky, ze kterého plyne, že jen cca 16 % masných výrobků vy-
robených v ČR nese preventivní označení pro některou alergenní 
složku, kdežto v případě zde prodávaných zahraničních masných 

výrobků se toto preventivní označení používá mnohem častěji 
(cca 43 % masných výrobků).
Ve fázi přípravy je nyní metodický pokyn Ministerstva zeměděl-
ství, který zřejmě bude výše uvedený desetinásobek meze detek-
ce uvádět jako oficiálně stanovený limit pro využití preventivního 
označení obsahu alergenů.

• Vývoz hovězího masa a produktů z něj do Číny
Ve dnech 18. 4. až 27. 4. 2018 se uskutečnila expertní mise ČLR 
v ČR se zaměřením na celý komplex opatření proti onemocně-
ní BSE. ČSZM se koordinačně spolupodílel na organizaci této 
mise, přičemž přímými účastníky byly jatečné provozy společnos-
tí Kostelecké uzeniny a Maso Uzeniny Polička. Inspekční tým ČLR 
během mise neshledal žádné nedostatky, naopak velmi kladně 
hodnotil funkční preventivní opatření proti onemocnění BSE.

• IPPC - revize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných 
technikách v průmyslu potravin
Představenstvo se zabývalo hodnocením návrhu dokumentu 
o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, který 
Evropská komise bude schvalovat během měsíce června 2018. 
Členům ČSZM, zejména firmám spadajícím pod působnost zá-
kona o IPPC, bylo umožněno seznámit se s aktuální podobou 
uvedeného návrhu a vyhodnotit, zda navrhované limity a způsob 
jejich ověřování odpovídají dostupným technickým možnostem 
zpracovatelů masa v ČR.

Komoditní zpravodajství TISČRSZIF (trh s hovězím a vepřovým masem)

Česká republika
Jatečný skot
V průběhu 22. týdne (28. 5. – 3. 6. 2018) se ve sledovaných podni-

cích porazilo, klasifikovalo a ocenilo podle SEUROP normy o 9 ks do-
spělého jatečného skotu méně než v předchozím týdnu. Porážky se 
snížily u mladých býků (-16 ks), u krav (-15 ks) a u jalovic (-27 ks). Více 
se porazilo býků starších 2 let (+47 ks) a volů (+2 ks). Největší podíl 
na porážkách měly ve 22. týdnu krávy 47,0 %, následovali mladí býci 
31,5 %, býci starší 2 let 13,2 % a jalovice 8,2 %. Celková cena skotu 
se v průběhu 21. týdne mírně snížila (-0,15 Kč/kg JUT) na 74,07 Kč/
kg JUT, ve 22. týdnu cena vzrostla (+1,55 Kč/kg JUT) na 75,62 Kč/kg. 
Všechny celkové ceny sledovaných kategorií stouply. Nejvíce se zvýšila 
celková cena jalovic (+1,40 Kč/kg JUT) když dosáhla hodnoty 67,49 
Kč/kg JUT. Celková cena mladých býků stoupla (+1,34 Kč/kg JUT) 
a dosáhla hodnoty 87,87 Kč/kg JUT. Dále se zvýšila celková cena býků 
starších 2 let (+1,29 Kč/kg JUT) na hodnotu 86,59 Kč/kg JUT. Celková 
cena krav stoupla nejméně (+0,46 Kč/kg JUT) na 62,14 Kč/kg JUT.

Za týdny 1. až 22. 2018 dosáhly celkové ceny v průměru u mladých 
býků 87,37 Kč/kg JUT, u býků starších 2 let 86,01 Kč/kg JUT, u krav 
61,98 Kč/kg JUT a u jalovic 66,73 Kč/kg JUT. V meziročním srovnání 

rozdíly činí: -0,23 Kč/kg JUT u mladých býků, -0,18 Kč/kg JUT u býků 
starších 2 let, +3,03 Kč/kg JUT u krav, +2,05 Kč/kg JUT u jalovic.

V denním sledování 13 vybraných podniků dosáhla CZV jatečných 
býků tříd SEUR v 21. týdnu v průměru 87,41 Kč/kg JUT a ve 22. týdnu 
87,88 Kč/kg JUT.

Jatečná prasata
Cena jatečných prasat za třídy S-T stoupla v průběhu 21. týd-

ne (+0,44 Kč/kg JUT) na 33,91 Kč/kg JUT, ve 22. týdnu růst ceny 
pokračoval (+0,93 Kč/kg JUT) a cena dosáhla průměrné hodnoty 
34,83 Kč/kg JUT. Ve 22. týdnu bylo ve sledovaných podnicích pora-
ženo o 1.021 ks prasat méně než v předchozím týdnu. Největší úbytek 
byl zaznamenán ve třídách E (-693 ks), U (-408 ks) a R (-29 ks). Více ja-
tečných prasat bylo naopak poraženo ve třídách S (+62 ks), O (+10 ks),  
N (+5 ks) a T (+32 ks). Do tříd SEU bylo zařazeno 98,4 % jatečných 
prasat za průměrnou cenu 35,00 Kč/kg JUT. Tato cena byla vyš-
ší (+0,96 Kč/kg JUT) oproti ceně dosažené v předchozím týdnu. 
Ve 22. týdnu se průměrná porážková hmotnost v mase (JUT) pohybo-
vala ve třídách S až P v rozpětí od 88 do 106 kg. V nejvíce zastoupené 
třídě E dosáhla porážková hmotnost 94 kg JUT za studena, tj. o 1 kg 
více ve srovnání s předchozím 21. týdnem.


