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Místo vývozu živých zvířat export masa 
Zvyšování poètu masného skotu nelze do budoucna oèekávat. Odbyt zvíøat urèených na výkrm stále pokulhává. Èeská 
republika se v chovu skotu výraznì orientuje na export, což pøi vývozu živého skotu a zásahu pandemie koronaviru se 
ukázalo jako nebezpeèné. Chovatelùm by proto pomohlo, kdyby se ÈR více orientovala na zpracování masa a jeho export, 
protože po nìm je poptávka ve svìtì stabilní. Uvedl to v následujícím rozhovoru øeditel Èeského svazu chovatelù masného 
skotu Kamil Malát, DiS.
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Rozhovor z domova

I my musíme poèítat s tím, že se 
v našem oboru projeví. Ale pas-
tevní chov masného skotu má 
z celé škály nejrùznìjších dru-
hù hospodáøských zvíøat nejblíže 
k pøírodì, takže by dopady teore-
ticky mìly u nás být nejnižší. 
Mnoho chovatelù již dnes chová 
skot v režimu ekologicky šetrné-
ho hospodaøení, podíl používání 
antimikrobik je také v porovnání 
s jinými druhy zdaleka nejnižší, 
takže hlavní priority nové SZP jsou 
již dnes v našem oboru z vìtší èás-
ti naplòovány.
Pevnì vìøím, že si ti, kteøí nová 
pravidla budou odsouhlasovat, 
uvìdomí i pozitivní roli chovu sko-
tu. Aèkoli je skotu neprávem stále 
pøisuzována hlavnì negativní role, 
tak se koneènì více zaèíná hovoøit 
i o pozitivních aspektech. 
Nechci se pouštìt na tenký led, 
ale domnívám se, že si stále málo 
lidí uvìdomuje, že ukládání uhlíku 
zpìt pøes pùdu prostøednictvím 
extenzivního chovu pastevnì od-
chovávaného skotu je nejrychlejší 
a nejlevnìjší prostøedek k zabrá-
nìní diverzifi kace a nárùstu glo-
bální teploty. Možná by to chtìlo 
pøi uvažování více selského rozu-
mu a vše by bylo o nìco jedno-
dušší.
• Jaké dotace z národních a ev-
ropských zdrojù mùže chova-
tel využít v roce 2021? Jakých 
kategorií skotu se týkají a co je 
pøedmìtem dotace, kolik zpù-
sobilých výdajù dotace pokrý-
vají? Jaká dotaèní politika se 
uplatòuje vùèi farmáøùm hos-
podaøícím v ménì pøíznivých 
oblastech (ANC)? Kolik èiní 
podpora z celkových pøíjmù 
farmy? 
Dotaèní oblast je natolik složi-
tá, že není možné na pár øádcích 
komplexnì popsat všechny typy 
podpor. Dotace se liší podle vý-
robního zamìøení, podle oblas-

ti, kde se chov nachází, v pøípadì 
ANC podpor i podle zatížení atd. 
Nedá se tedy jednoduše plošnì 
øíci, jaký mají podíl na celkovém 
hospodáøském výsledku. Obec-
nì je ale závislost zemìdìlcù na 
podporách vysoká. To ale není je-
jich vina. Ceny potravin v obcho-
dech neodpovídají skuteèným ná-
kladùm a ty jsou pak zemìdìlcùm 
èásteènì kompenzovány formou 
nejrùznìjších subvencí. 
Dotace jsou ale až na VCS platby 
odpojeny od produkce. Je tøeba 
si uvìdomit, že jsou to právì ze-
mìdìlci, kteøí se o krajinu starají 
a udržují ji v kulturním stavu. 
Mnohdy jsou i kritizováni, obèas 
i oprávnìnì, že vlivem jejich prù-
myslového hospodaøení dochází 
k úbytku biodiverzity a podobnì. 
To ale není pøípad chovatelù mas-
ného skotu. Ti naopak hospodaøí 
v souladu s pøírodou, a pøestože 
asi jen polovina z nich je zapoje-
na do systému ekologického ze-
mìdìlství, tak témìø všichni se ve 
svém hospodaøení chovají k pøí-
rodì citlivì, a to i ti, kteøí nejsou 
ofi ciálnì certifi kováni jako »bio«. 
V ekologii nejsou hlavnì proto, že 
se jim nechce podstupovat další 
byrokracii a kontroly s tím spoje-
né, ale jinak principy ekologického 
hospodaøení plní.
• Kvalita hovìzího masa sou-
visí i s jakostí objemných kr-
miv, tedy pícnin, senáže ane-
bo siláže. Zvláštì v horských  
èi podhorských oblastech, 
oznaèovaných jako ANC, pøe-
važuje pastevní výkrm závislý 
na objemných krmivech, také 
v ekologických chovech. Pro 
které kategorie skotu a ple-
mena je pastevní výkrm 
vhodný? 
Objemná krmiva jsou v chovu 
masného skotu alfou a omegou. 
Koncentrovaná krmiva na bázi zr-
nin jsou v drtivé vìtšinì zkrmo-

zí otázky. Problémy však mìli 
a stále mají i ti chovatelé, kteøí mají 
produkci dotaženu do koncovky 
a nabízejí kvalitní zpracované ho-
vìzí maso do restaurací a dalších 
stravovacích zaøízení. Ti tvrdì na-
razili a museli rychle hledat nové 
možnosti odbytu, což nebylo po-
chopitelnì vùbec snadné. Nad vo-
dou je drží aspoò poptávka po 
mase pøímo od spotøebitelù, která 
naštìstí neklesá.
• Ohrožují èeské chovatele 
masného skotu dovozy hovì-
zího masa do ÈR? 
Mnohé obchodní dohody, které 
nedávno uzavøela s rùznými tøe-
tími zemìmi Evropská unie, ješ-
tì nebyly formálnì ratifi kovány 
a fakticky se tedy ještì podle 
nich obchody nerealizují. Obavy 
ale pochopitelnì máme, jakkoli 
jsme chlácholeni ze všech stran, 
že to nijak nepocítíme a že není 
tøeba mít obavy, protože jde 
o malé množství, které se na 
trhu »ztratí«. 
My si to nemyslíme, už jen z dù-
vodu, že èeský spotøebitel je na 
cenu hodnì citlivý a pùvod zbo-
ží pøi jeho nákupním chování až 
takovou roli nehraje. Takže oba-
vy máme zejména v pøípadì do-
hody se zemìmi Mercosur, kde je 
pracovní síla a cena vstupù nepo-
rovnatelnì nižší než u nás, a mo-
hou tak maso nabízet v jiné ceno-
vé relaci.
• Chovatelé masného skotu 
vnímají odvìtví komodity ho-
vìzí maso jako ohrožené a vy-
hlídky do budoucna mají spíše 
pesimistické. Proto Èeský svaz 
chovatelù masného skotu spo-
lu s nevládními zemìdìlskými 
organizacemi adresoval dopis 
ministerstvu zemìdìlství, kde 
se upozoròovalo na znepokoji-
vý vývoj na domácím trhu. Èím 
by mohlo ministerstvo podle 
svazu pøispìt ke zvýšení ex-
portu hovìzího masa? 
Vysoká závislost chovatelù mas-
ného skotu na vývozu, zejmé-
na v podobì zástavového skotu, 
pøi loòských problémech s odby-
tem v plné nahotì ukázala, jak je 
tento stav nebezpeèný. Již nìko-
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• Pokraèuje pokles stavù mas-
ných jalovic a naopak rùst 
poètu býkù (bez ohledu na 
plemennou pøíslušnost) u cho-
vatelù masného skotu? Co 
z tohoto vývoje vyplývá? 
I prosincová data, a také nejèer-
stvìjší údaje z ledna 2021 uka-
zují, že pokles pokraèuje. Stavy 
masných krav, respektive krav bez 
tržní produkce mléka (BTPM), sice 
stoupají, ale spíše už kosmeticky. 
Nìkolikatisícové nárùsty, kterých 
jsme byli svìdky pøed nìkolika 
lety, jsou historií. Zdá se, že 225 
tisíc krav BTPM je strop, kterého 
jsme schopni dosáhnout. 
Horší ale je, že už ètvrtým rokem 
klesají poèty nedojených jalovic – 
tedy další generace. To znaèí, že 
do budoucna urèitì nemùžeme 
oèekávat navyšování poètù mas-
ného skotu. Naopak býkù je me-
ziroènì více, takže to, co jsme 
avizovali na konci loòského roku, 
tedy to, že se nedaøí prodávat 
a výkrmová zvíøata se u nás hro-
madí, stále platí.
• Jak se vyvíjí export plemen-
ného, zástavového a jateèné-
ho skotu. Do jakých zemí vý-
voz smìøuje? 
Èeská republika je v chovu sko-
tu výraznì exportnì orientována. 
Kupci pochopitelnì chtìjí zvíøata 
pøed nákupem vidìt a vybrat si je. 
U plemenného skotu to platí dvoj-
násob. To v loòském roce nebylo 
možné, což výraznì prodeje zne-
snadòovalo. Vývozy plemenných 
jalovic se proto prudce propadly, 
u nìkterých plemen se skoro úpl-
nì zastavily. 
Nyní je situace ohlednì cestování 
snad ještì horší, ale pro chovate-
le masného skotu je nyní období 
telení a moc by se toho proto ak-
tuálnì neprodávalo ani v normál-
ních letech. Uvidíme, jak bude si-
tuace na trhu vypadat na podzim. 
• Zasáhla do exportu živého 
skotu pandemie koronaviru? 
Nebo se spíše negativnì pro-
jevila vládní opatøení v odbytu 
hovìzího masa?
Zasáhla velmi výraznì. V pøípa-
dì živého skotu jsem na to z vìt-
ší èásti odpovìdìl již u pøedcho-

vána pouze telatùm na podporu 
rùstu a vývinu, pøípadnì jalovicím, 
a pak zvíøatùm v koneèné fázi vý-
krmu. 
Maso ze zvíøat z pastevního vý-
krmu má jinou chuť než z tradiè-
ního výkrmu postaveného na ku-
kuøici a dalších obilovinách. Oba 
systémy mají své zastánce a od-
pùrce jak z pohledu chuti masa, 
tak i rentability takového výkrmu 
a pochopitelnì i dopadù na život-
ní prostøedí. 
Obecnì se pastevní výkrm hodí 
spíše pro ménì intenzivní pleme-
na, a naopak intenzivnìjší masná 
plemena jsou vykrmována èastì-
ji »tradiènì« s využitím kukuøiè-
né siláže. 
Výkrm skotu je však v ÈR dlouho-
dobì na hranici rentability (èást 
i pod ní), proto každý, kdo se do 
výkrmu pouští, musí mít dobøe 
zkalkulovány náklady a optima-
lizovanou krmnou dávku, aby se 
nedostal do èervených èísel. Ten, 
kdo to neudìlá, s výkrmem èasto 
rychle konèí, nebo ho dotuje z ji-
ných provozù.
• Nevýhodou pastevního vý-
krmu je závislost na poèasí. 
V dobì sucha píce nenarùstá 
do požadovaného objemu. Jak 
se s tím farmáøi vypoøádávají, 
jak nahrazují objemná krmiva 
nebo z jakých jiných zdrojù je 
mohou získat? Byl v loòském 
roce dostatek píce? 
Objemná krmiva nahradit ni-
èím nelze. Nìkolik pøedchozích, 
na vláhu defi citních let chovatele 
»vyškolilo« v tom, že si dìlají vìtší 
zásoby na zimu a horší èasy. Když 
krmivo nebylo, nezbylo, než si ho 
nakoupit (pokud bylo kde), nebo 
se zvíøat zbavit. Jiné øešení není. 
Naštìstí loòský rok byl v tomto 
pøípadì témìø bezproblémový, 
možná naopak vody v nìkterých 
èástech ÈR bylo až moc.

• Lze pomocí pastevního výkr-
mu støednìdobì udržet renta-
bilitu podniku? 
Jak jsem uvádìl výše, rentabili-
ta výkrmu, i když ho dìláte vel-
mi dobøe, je velmi hranièní. Proto 
se jím také mnoho chovatelù ne-
zabývá a radìji vyvážejí zástavo-
vá telata. Uvidíme, zda nìco zmì-
ní pøipravovaná dotace na welfare 
výkrmu. Pokud ale bude v øádu 
stokorun, nic moc nevyøeší.
• Jaké systémy chovu skotu 
mají z hlediska výkrmu, renta-
bility, možnosti využití dota-
cí a dalších v ÈR budoucnost? 
Pùjde napøíklad o chovy sko-
tu bez tržní produkce mléka, 
o chovy masného skotu s pas-
tevním výkrmem, ekologické 
chovy, intenzivní, èi extenziv-
ní chovy? 
Budoucnost mají všechny chovy, 
které budou dùslednì dbát na co 
nejlepší zootechnické parame-
try, jako je vysoká natalita, co nej-
kratší mezidobí, minimální úhyny, 
bezproblémová reprodukce, vy-
nikající zdravotní stav a obecnì 
co nejnižší náklady. Pokud chov 
dosahuje špatných výsledkù, má 
to vždy zásadní negativní vliv na 
ekonomiku. 
Všude tam, kde do farmaøení ne-
proudí vùbec žádné dotace (napøí-
klad Austrálie), èi jsou velmi ome-
zené, se ukazuje, že chovatelé si 
pak tìchto ukazatelù hledí mno-
hem více, než pokud jsou chova-
telské chyby a s nimi související 
propad v tržbách sanovány do-
tacemi, a že pak i podprùmìrný 
chovatel je v zisku. To je špatnì. 
Tím nechci øíci, že jsem proti do-
tacím, ale bylo by dobré, kdyby si 
farmáøi tyto ukazatele více hlídali, 
protože v tom má mnoho z nich 
velké rezervy.

Eva KOØÍNKOVÁ SEIFERTOVÁ, 
spolupracovnice redakce

lik let se snaží-
me pøesvìdèit 
státní správu, 
abychom se 
jako republi-
ka více orien-
tovali na zpra-
cování masa 
a jeho vývoz, 
protože po 
nìm je poptáv-
ka ve svìtì sta-
bilní a vlivem 
sílící kupní síly 
v Asii spíše na-
rùstá. Minister-
stvo zemìdìl-
ství však v této 
vìci vyèkává na 
konkrétní zá-
jem zpracova-
telských pod-
nikù a teprve pak je pøipraveno 
konat. Jde ale o mnohaleté vyjed-
návání a s tímto pøístupem mùže 
být pozdì.
Proto chceme, aby státní správa 
byla v této vìci více nápomocna 
a øešila tyto vìci s pøedstihem, 
protože jinak nejsme schopni v os-
trém konkurenèním prostøedí ob-
stát, protože vždy budeme o krok 
pozadu. 
S tím souvisí i podpora výkrmu. 
V této oblasti ministerstvo sice nì-
jaké podpory (na welfare výkrmu) 
pøipravuje, ale pokud nebude dob-
øe fungovat celá výrobní vertikála, 
nic se nezmìní. Právì u zpracova-
telských podnikù vidíme velké re-
zervy, zejména pak v ochotì orien-
tovat se více na kvalitu a prode-
je i mimo ÈR. Vzhledem k tomu, 
že se k našemu dopisu (který je ke 
stažení na našem webu) pøipojily 
všechny zemìdìlské velké nevlád-
ní organizace, je zøejmé, že s tímto 
názorem nejsme osamoceni. 
Celá problematika je pøíliš složitá 
a léta neøešená, takže èekat, že se 
to podaøí zmìnit bìhem pár mìsí-
cù, by bylo dosti naivní. Jde o bìh 
na dlouhou trať, ale bez spoluprá-
ce všech zainteresovaných se vìci 
nepohnou kýženým smìrem. Mi-
nisterstvo zatím sehrává roli jaké-
hosi prostøedníka mezi chovateli 
a zpracovateli. 

Loòský rok plnì ukázal, že hovì-
zí maso, respektive masný skot, 
je právem považováno za ohrože-
nou komoditu a jeho podpora je 
i pro mimoprodukèní funkce cho-
vu pastevního skotu naprosto zá-
sadní.
• Vyšší ceny hovìzího masa 
dané náklady na nì snižuje 
jeho odbyt. Jak se ceny vyví-
její na domácím a evropském 
trhu? 
Výkupní ceny skotu se propadly 
v celé Evropì, ale ne tak výraznì 
jako u nás. V èem je ale nejvìtší 
rozdíl, je to, jak rychle se zotavo-
valy. Zatímco v zemích západní Ev-
ropy jsou prakticky zpátky na hod-
notách pøed covidem, u nás tomu 
tak není. 
• Do zahájení nové spoleèné 
zemìdìlské politiky (SZP) zbý-
vá ještì dost mìsícù, pøesto 
již nìkteré ekologické plány 
EU naznaèují plánované zmì-
ny. Ze studie, kterou zadal Ev-
ropský parlament, vyplývá, že 
cílù SZP nelze dosáhnout bez 
snížení poètu hospodáøských 
zvíøat. Jak chovatelé masné-
ho skotu vnímají tuto orientaci 
a pøipravují se už na ni? 
Ambiciózní cíle EU v podobì uh-
líkové neutrality samozøejmì mají 
zásadní dopad i do podoby no-
vých pravidel pøipravované SZP. 


