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Ekonomika

Z
atímco cenamléka se nemě-
ní, smetana už stojí trojnáso-
bek. „Za rekordní cenumás-
la rozhodně nemohou země-
dělci. Výkupní cena mléka

momentálně činí pouhých 8,50 Kč
za litr. To je stejně jako na konci
roku 2014, kdy máslo stálo 35 až 40
Kč,“ brání zemědělce prezident
agrární komory Zdeněk Jandejsek.
Důvodem růstu cen másla není

vyšší cenamléka jako základní suro-
viny, ale cena smetany. „U smetany

jsme surovinově téměř na trojná-
sobku ceny z jara loňského roku,“
potvrdil Michal Schlanger z nákup-
ního oddělení potravinářského vel-
koobchoduBidfood, který je největ-
ším distributorem potravin v Čes-
ku. Podle něj současný nedostatek
smetany způsobila vyšší konzuma-
ce mléčného tuku obecně.
Ten tvoří základní součásti nejen

másla, ale i šlehačky, sladké i zaky-
sané smetany, všech druhů sýrů,
některých jogurtů, mléčných nápo-
jů a řady dalších výrobků. Schlan-
ger tvrdí, že obchodní řetězce jsou
nyní ochotné u másla akceptovat
téměř jakoukoliv cenu, protože
hlavní sezona nákupu másla ještě

ani nezačala a zákazníci narážejí na
prázdné regály. „Žádný z nich si ne-
dovolí nemít máslo,“ říká.
O ceně másla se podle něj stejně

nerozhoduje v Česku, ale v okol-
ních zemích, jako jsou Německo
a Polsko. „Zákazníci neodkládají

své nákupy, a naopak se snaží před-
zásobit, což posiluje poptávku
a dále šroubuje ceny másla vzhů-
ru,“ dodal Schlanger. Podle něj se

u Bidfoodu tento trend projeví už
v říjnu v cenách máslového pečiva
a dalších podobných výrobků.

Ruská jako luxusní zboží
Od ledna 2018 pak podraží i balené
smetanové zmrzliny od největšího
českého výrobce, společnosti Prima
z Opavy. „Musíme reagovat na zdra-
žení vstupních surovin, jako jsou
smetana a máslo,“ uvedl brand ma-
nažer značky Lukáš Dědek.
Cenový skok se podle něj nejvíc

dotkne ruské zmrzliny, kde je nej-
větší podíl smetany a másla.
Některé mlékárny připouštějí, že

růst ceny ještě neskončil. „Pokud
nedojde ke spravedlivému narovná-

ní marží a zklidnění na trhu, může
cena výrobků s vyšším obsahem
tuku do Vánoc ještě vzrůst,“ pro-
gnózuje Ludmila Staříková zmléká-
renské společnosti Interlacto, která
vlastní mlékárny v Opočně, Jihlavě
a Olešnici. Řada jiných mlékáren se
k tématu cen nechtěla vyjádřit.
Také Staříková připomněla, že za

vyšší cenu nemohou mlékaři. Podle
dostupných statistik totiž vyrábí čes-
ký mlékárenský průmysl prakticky
stejná množství mléčných produk-
tů jako v loňském roce. Za viníka
vyšších cenovek označila obchodní
řetězce, které podle ní začaly zve-
dat marže hlavně u másla, potažmo
u výrobků se zvýšeným obsahem ži-

vočišného tuku. Podle prezidenta
Agrární komory Jandejska však hra-
je roli nejen cenová politika řetěz-
ců, ale také přirozené faktory.
V létě například tuková složka vmlé-
ku přirozeně klesá, což se následně
projeví i v její vyšší ceně.
O výši marží umléka amásla se ze-

mědělci a řetězce hádali už letos
v létě. Farmáři aministerstvo země-
dělství tvrdili, že si prodejci k české-
mu zboží přirážejí víc než u zboží
zahraniční konkurence. Nakonec
spor řešil i specializovaný finanční
úřad, který zjistil, že to z osmi zkou-
maných potravin platilo jen u mlé-
ka a másla, ostatní české potraviny
řetězce naopak zvýhodnily.

Cenumásla šponuje smetana
V říjnu podraží máslové pečivo a v lednu vyskočí cena ruské zmrzliny. Mléka je přitom dost
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koruny za litr inka-
sují zemědělci, po-
kud prodají mléko
do mlékárny.

Dokončení ze str.1
Nakonec bude záležet na tom, jak
vysoké ceny másla v obchodech
lidé snesou. „Ještě nikdy nebyli
s tak vysokými cenami konfrontová-
ni. Bylo by logické, kdyby se část
z nich přeorientovala na levnější al-
ternativy, nedá se předem říci, jak
velký počet domácností to bude,“
říká ekonom ČSOB Petr Dufek.

Margarín moc netáhne
Lidé jsou však obecně u základních
potravin mnohem méně citliví na
změny cen než u výrobků, které si
nedopřávají denně. „U másla je
však situace trochu odlišná, neboť
je částečně nahraditelné rostlinný-
mi tuky. Citlivost na cenu je tak vyš-
ší než například u chleba,“ dodává
hlavní ekonom Moneta Money
Bank Petr Gapko.
Průzkumnavíc ukázal, že většina,

téměř 56 procent těch, co omezili
spotřebu másla, na levnější tuky,
jako jsoumargaríny, nepřešla. V po-
dobném duchu mluví i řada exper-
tů, kteří doporučují omezovat vyso-

ce průmyslově zpracované produk-
ty. V tom máslo nad margaríny vy-
hrává.
„Pokud někdo šetří, doporučuji

raději málo, ale kvalitně. To zname-
ná zůstat u másla a další mazání
řešit třeba pomazánkami ze zeleni-
ny, luštěnin, rybiček, vajíček, či po
italsku chleba namáčet do kvalitní-
ho olivového oleje,“ říká specialist-
ka na zdravotní prevenci
a výživu Margit Slimáková.
Dříve se přitom máslo kvůli vyso-

kému obsahu nasycených tuků ne-
doporučovalo. Nedávné studie
však podle Slimákové ukazují, že
jde omýtus. Naopak se podle ní ne-
potvrdilo, že vyšší konzumace rost-
linných olejů může předcházet rizi-
ko vzniku srdečních nemocí.
Odborný garant iniciativy Vím, co

jím a piju Jiří Brát naopak říká, že
rostlinné tuky jsou v poslední době
zbytečně démonizovány z hlediska
výrobních technologií. „Vyrobit se
dá i biomargarín,“ říká s tím, že
margarín je alternativou k máslu.
„Rostlinné tuky používané k na-

mazání na chléb a pečivo mají příz-
nivé složení mastných kyselin
a jsou dobrým zdrojem esenciál-
ních mastných kyselin. Ovšem za
předpokladu, že nejsou k jejich vý-
robě použity částečně ztužené tuky
obsahující transmastné kyseliny,“
říká Brát.
Podle něj bychom neměli konzu-

movat více než 20 gramů nasyce-
ných mastných kyselin ze všech
zdrojů denně. „Raději by to snědl
a vypil v sýrech, jogurtech a mléce,
které oproti máslu poskytují plno-
hodnotné bílkoviny a vápník. Za
přijatelnou konzumaci másla v rám-
ci pestré vyvážené stravy lze pova-
žovat 10 gramů (jedna porce) den-
ně a ne úplně každý den,“ říká
Brát.
Slimáková říká, že u minimálně

zpracované potraviny, jako je třeba
i máslo, není třeba počítat gramy.
„Omezovat tuky by měli pouze
lidé, kteří se přejídají sacharidy,
protože zdravotně úplně nejhorší
je kombinace cukrů s tuky na talí-
ři,“ upozorňuje.

Másla jíme méně,
ale margarínu

nefandíme
(průzkumu provedenho agenturou IPSOS

pro Moneta Money Bank se
15. září 2017 zúčastnilo 525 respondentů
ve věku 18 až 65 let s reprezentativním

zastoupením mezi regiony)

Ovlivnila v uplynulém měsíci
rostoucí cena másla vaši
spotřebu?

Kde nejčastěji máslo
nakupujete?

Kolik by muselo máslo stát, abyste
omezili jeho spotřebu?

Pokud cena i nadále poroste, budete
kupovat máslo do zásoby?

Kolik by podle vás mělo
máslo stát?

Jak často máslo
nakupujete?

Když spotřebováváte méně,
nahradili jste máslo něčím
jiným?

Nahradil
jsem ho
margaríny
či jinými tuky

Ničím jsem
ho nenahradil

Více než
81 Kč

71 až 80 Kč

61 až 70 Kč

Nebudu
nakupovat
do zásoby

Nakoupím
do zásoby
v zahraničí

Nakoupím
do zásoby
v Česku

Jinde

Konzum,
večerka apod.
v Česku

Super- či
hypermarket
v Česku

Nad 50 Kč

41 až 50 Kč

Méně než
40 Kč

Jinak

Jednou
měsíčně

Dvakrát
až třikrát
měsíčně

Nejméně
jednou
týdně

Ne

Ano

účast
až 65 let s r

toupením mezi reg

ji máslo

80 Kč
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21,93 21,72

Benzin 30,21 30,20 30,19
Nafta 28,81 28,79 28,81

Nikkei 225 20 310,46 0,05
Hang Seng 28 127,80 0,27
FTSE 100 7 271,95 -0,05
DAX 12 569,17 0,06
CAC 40 5 241,66 0,08
WIG 20 2 499,63 -0,13

Pramen: Burzy, CCS, Patria
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Čtvrtka za šedesát. To už
je příliš, říkají zákazníci


