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Produkčně 
ekonomický pohled 

na klíčové obory 
„Výroby  

potravinářských 
výrobků“

JUDr. Ing. JOSEF MEZERA, CSc., 
Ing. ZDEŇKA NÁGLOVÁ, Ph.D.,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

Vrámci ČSÚ sledovaného oddílu CZ-NACE 10 Výroba po-
travinářských výrobků zaujímají významné místo tři sku-

piny, resp. jak se vžilo označení obory, a to – Zpracování a kon-
zervování masa a výroba masných výrobků (CZ-NACE 10.1), 
Výroba mléčných výrobků (CZ-NACE 10.5) a Výroba pekař-
ských, cukrářských a jiných moučných výrobků (CZ-NACE 
10.7). Jejich význam je dán především produkčně-ekonomic-
kými indikátory, jako jsou tržby, přidaná hodnota, počet za-
městnanců či fi rem. Ale nejde jen o tyto indikátory, ale o vý-
znam z hlediska potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. To 
však neznamená, že ostatní obory, resp. jejich výroby by bylo 
možno považovat za méně důležité a spoléhat se na dovoz ze 
zemí EU, resp. dalších zemí. Nicméně maso a masné výrob-
ky, mléčné výrobky a pečivo patří k běžnému sortimentu na 
trhu potravin a svou recepturou mnohdy nejlépe odpovídají 
stravovacím zvyklostem domácích spotřebitelů a mnohé jsou 
konzumovány v čerstvém stavu a některé i vícekrát denně.

Zpracování a konzervování masa 
a masných výrobků

Maso je důležitým zdrojem bílkovin, minerálů a vita-
minů. V průběhu doby se masné výrobky postupně měnily 
a jejich trvanlivost se prodlužuje. Z objemového hlediska lze 

pro charakteristiku vývoje uvést, že Česká republika v roce 
2010 vyrobila 234 859 tun čerstvého a chlazeného vepřo-
vého masa a v roce 2015 pouze 201 071 tun (ČSÚ). Celková 
spotřeba masa v roce 2015 činila 79,3 kg/obyv./rok a u vep-
řového masa 42,9 kg/obyv./rok. Maso a masné výrobky 
jsou finančně nejvyšší potravinou v rodinných rozpočtech 
s podílem 27,2 % na celkových výdajích za potraviny (2015). 
Vydání v roce 2015 činilo za maso 6 090 Kč a z toho za vep-
řové 1 351 Kč. Index spotřebitelských cen masa a masných 
výrobků 2016/2015 byl 99,5. Úroveň zabezpečení vepřovým 
masem v ČR v roce 2015 činila pouze 54,1 % při nízké kon-
kurenceschopnosti. Např. Polsko a Maďarsko jsou schopny 
pokrýt svou spotřebu po vepřovém mase vlastní produkcí, 
avšak je potřeba vzít v úvahu, že jde o agrárně orientované 
země. Údaje za poslední období (2016 a 2017) jsou nyní sta-
tisticky zpracovávány a upřesňovány. 

Oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a spo-
lečenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných 
členů hájí Český svaz zpracovatelů masa. Prosazuje jejich 
rozvoj a obhajuje jejich postavení. Činnost Svazu je založena 
na zásadách dobrovolnosti a demokracie. Poslední vrcholnou 
akcí pořádanou tímto svazem byl MEATING 2017 v Brně. 
Nejvíce patrně zaujala panelová diskuse „Trendy v retailu“. 
Potvrdilo se, že spotřebitelské ceny se výrazně odchylují od cen 
suroviny. Připomenout je potřeba i vyhlášení vítězů soutěže 
Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2017, která je vybrána 
podle krajů i za celou ČR. Tyto prodejny mají nezastupitelné 
místo v maloobchodních řetězcích i jako samostatné pro-
dejny, které poskytují informace o původu masa a jeho vhod-
nosti pro kuchyňské účely. Výrazně na tomto setkání zazněla 
obava spojená s nedostatkem řezníků i dalších pracovníků, 
která se již projevuje v podstatě plošně, a také s chybějícími 
učni, mladými řezníky.

Výroba mléčných výrobků

Mléko a mléčné výrobky patří v Evropě, Severní Ame-
rice a v dalších oblastech k základním potravinám. To je dáno 
skladbou mléka – obsahuje všechny základní živiny, většinu 
minerálních látek a významné vitaminy a v evropské stravě 
jsou těžko nahraditelné. Mlékárenský obor v ČR, který je 
poměrně značně spojen se světovým trhem, prošel v posled-
ních letech složitým obdobím. Zdá se, že situace na trhu 
s mlékem se do určité míry stabilizovala, zůstávají však vysoké 
zásoby sušeného odstředěného mléka, které řeší i Evropská 
komise. Výroba mléka a smetany s obsahem tuku do 6 % byla 
v letech 2010 až 2015 podle ČSÚ nejvyšší v roce 2011 (zhruba 
820 tis. tun) a pak klesala. Produkce téhož výrobku s obsahem 
tuku nad 6 % v jednotlivých letech kolísala, zatímco výroba 
sýrů a tvarohů byla nejvyšší v roce 2014 (184 tis. tun). Mlé-
kárenský průmysl v roce 2016 nakoupil od českých výrobců 
2 458,6 mil. l mléka, tedy o 24 mil. l meziročně více. Nárůst 
objemu výroby se meziročně nejvíce projevil u kondenzova-
ného mléka, tvarohových a mléčných dezertů. Naopak pokles 
výroby nastal u trvanlivého konzumního mléka, sušeného 
plnotučného mléka a másla. 

Tato posledně zmíněná komodita, zejména její cena, se 
stala až samostatnou kapitolou v posledních měsících roku 
2017. V této stati není prostor se zabývat příčinami vzniklé 
situace. Nesporně zajímavý byl průzkum uskutečněný agen-
turou IPSOS pro MONETU Money Bank ze září 2017 na 
vzorku 525 respondentů (ve věku 18–65 let napříč regiony), 
podle které většina dotázaných, tj. 81,1 %, považuje za ideální 
cenu 250gramového balení 40 Kč a v případě zdražení na 60 Kč
uvažuje šest lidí z deseti o omezení jeho běžné spotřeby. Každý 
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druhý spotřebitel plánuje v případě dalšího růstu cen másla 
jeho nákup do zásoby. Situace na trhu s touto komoditou se 
však postupně uklidnila.

Zájmy mlékárenského průmyslu při jednání s orgány 
státní správy a dalšími organizacemi hájí Českomoravský 
svaz mlékárenský. K jeho významným akcím patří každo-
roční uspořádání oslavy Světového dne mléka s vyhodno-
cením kvalitních mléčných výrobků. Svaz se zásadně staví 
proti mýtům a různým nepravdám, které jsou šířeny a zve-
řejňovány. Ve spotřebě mléka a mléčných výrobků, která se 
v roce 2015 dostala na úroveň 242,3 kg/obyv./rok, existují 
možnosti dalšího růstu při zvýšení konkurenceschopnosti 
domácí produkce.

Výroba pekařských, 
cukrářských a jiných moučných výrobků

Základem této výroby jsou různé druhy chleba a běž-
ného pečiva. Dále jde o jemné a trvanlivé pečivo a také cuk-
rářské výrobky a těsta, makarony, nudle, kuskus a podobné 
moučné výrobky. Současná sortimentní skladba produkce 
je velmi pestrá. Většinou jde o výrobky denního zásobování, 
tedy rychloobrátkové zboží. Výživová hodnota této produkce 
je spojena především s obsahem vlákniny u chleba jako tra-
dičního výrobku. Výroba chleba čerstvého v ČR spíše klesá 
(v roce 2015 to bylo 274 tis. tun), ale tento vývoj se již týká 
i pečiva čerstvého běžného (276 tis. tun v uvedeném roce). 
Odlišný trend byl zaznamenán u pečiva čerstvého cukrář-
ského, jehož produkce spíše roste (ve zmíněném roce dosáhla 
45 tis. tun). Vývoj produkce do značné míry souvisí se změ-
nami ve spotřebě. Spotřeba chleba podle ČSÚ v roce 2015 
poklesla na 39,8 kg/obyv./rok, pšeničného pečiva na 47,9 kg/
obyv./rok, trvanlivého pečiva na 8,1 kg/obyv./rok, zatímco 
spotřeba těstovin dosahuje postupného růstu, v uvedeném 
roce to bylo 7,5 kg/obyv./rok.

Profesní sdružení, které hájí a podporuje činnost fi rem 
podnikajících v pekárenském a cukrářském oboru, před-
stavuje Svaz pekařů a cukrářů v ČR. K významným akcím 
organizovaným tímto sdružením patří Den českých pekařů 
a cukrářů na výstavě Země živitelka a oslava Světového dne 
chleba, kde byl propagován kvalitní český chléb. Přitom podle 
porovnání se zeměmi EU patří tento chléb k těm levnějším. 
Ale s rostoucí koupěschopností se konzumenti chleba stále 
více orientují na speciální – celozrnné či obdobné, vesměs 
dražší druhy chleba a mají zájem i o regionální výrobky.

Finančně ekonomické charakteristiky 
oborů

Cílem této kapitoly je stručně charakterizovat vývoj eko-
nomických výsledků, resp. základních ukazatelů klíčových 
potravinářských oborů. Každý výrobní obor byl vyhodno-
cován v základních strukturálních ukazatelích, tj. počtu pod-
niků a počtu zaměstnanců, ale i výkonnostních ukazatelích, tj. 
produktivitě práce, velikosti tržeb, ale i výši mezd. Tyto ukaza-
tele byly analyzovány za poslední tři roky 2014–2016 a kom-
parovány s rokem 2008. Údaje za rok 2016 představují pouze 
odhady, nejedná se o defi nitivní výsledky. 

Graf 1 uvádí vývoj počtu podniků v masném, 
mlékárenském a pekárenském průmyslu, a to dle jejich 
velikosti. Ve výrobě potravinářských výrobků se nachází 
celkem 7 742 podniků. Nejvíce podniků je v pekárenském 
průmyslu s celkovým počtem 3 356 v roce 2016, následovaný 
zpracovateli masa s 1 941 podniky a 139 podniky mlékárenské 

výroby. Dominantní postavení, bez ohledu na výrobní obor, 
mají malé podniky, které se na podnikatelské struktuře 
podílí více než 96 % (v případě zpracovatelů masa a pekařů) 
a téměř 79 % v mlékárenském průmyslu. Česká podnikatelská 
struktura potravinářských podniků je soustředěna právě do 
těchto tří výrobních oborů, což dokládá i celkový podíl 71 % 
na struktuře výroby potravinářských výrobků. Při komparaci 
s vývojem v posledních letech a rokem 2008 pozice malých 
podniků významně posílila u masného a pekárenského prů-
myslu (v řádu stovek jednotek). V mlékárenském průmyslu 
došlo k nárůstu počtu pouze v rámci desítek podniků. Nic-
méně, jejich vývoj je rozkolísaný u výrobců masa, vývoj 
v pekárenském průmyslu je rostoucí. 

Nejvíce zaměstnanců pracuje v oboru výroby pekařských 
a cukrářských výrobků s aktuálním stavem 30 262 zaměst-
nanců, dále ve zpracování masa a výroby masných výrobků 
pracuje 21 462 zaměstnanců a ve výrobě mlékárenských výrob-
ků celkem 8 414 zaměstnanců. Celkem tyto tři výrobní obory 
zaměstnávají 68 % osob ve výrobě potravinářských výrobků 
z celkových 88 046 pracovníků. Jejich stavy však v časové 
řadě klesají či jsou rozkolísané. Největší pokles vzhledem ke 
komparovanému roku 2008 je zřejmý v pekárenském prů-
myslu, kde jejich počet klesl o více než 3 700 zaměstnanců. 
V masném průmyslu o 2 900 zaměstnanců a v mlékárenském 
oboru o téměř 1 200 osob. Pracovníků ubylo ve všech velikost-
ních kategoriích. V pekárenské výrobě a u zpracovatelů masa 
nejvíce v malých a středních podnicích, u zpracovatelů mléka 
ve středních a velkých podnicích. Z hlediska struktury velké 
podniky masné výroby zaměstnávají téměř polovinu zaměst-
nanců, střední podniky další třetinu. V mlékárenské výrobě 
ve velkých podnicích pracuje téměř 54 % a střední podniky 
zaměstnávají dalších 40 %. V případě pekárenského průmyslu 
je rozložení pracovních sil téměř rovnoměrné (32 %), při-
čemž o dvě procenta více osob zaměstnávají velké podniky. 

Graf 1 Vývoj počtu podniků

Zdroj: zpracování dle ČSÚ a MPO

Zdroj: zpracování dle ČSÚ a MPO

Graf 2 Vývoj počtu zaměstnanců
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Produktivita práce je měřena jako přidaná hodnota 
připadající na jednu zaměstnanou osobu. Obecně lze tento 
ukazatel považovat za základní ukazatel, kterým se kompa-
ruje výkonnost, respektive i konkurenceschopnost potravi-
nářského průmyslu nejen napříč výrobními obory, ale také 
v mezinárodním měřítku. Průměrná produktivita práce 
potravinářského průmyslu se v roce 2016 pohybovala na 
úrovni 627 tis. Kč. Tuto produktivitu převyšují pouze pod-
niky mlékárenského průmyslu, a to ve všech velikostních 
kategoriích. Zbylé dva obory se řadí mezi ty s velmi nízkou 
produktivitou práce. Průměrná produktivita práce pod-
niků masného průmyslu činí 461 tis. Kč, pekárenského pak 
435 tis. Kč. Úroveň produktivity práce je v kontextu 
s poklesem pracovních sil a s neúměrným nárůstem při-
dané hodnoty. Dle předběžných výsledků za rok 2016 se uka-
zuje, že malé masné podniky zvýšily svou produktivitu, a to 
tak, že předčila i produktivitu středně velkých podniků, kde 
naopak meziročně došlo k poklesu. Pozitivní je, že při kompa-
raci s rokem 2008 ve všech velikostních kategoriích podniků 
masné výroby došlo k nárůstu tohoto ukazatele. Produkti-
vita malých podniků v posledních třech letech rostla, v ostat-
ních velikostních kategoriích je rozkolísaná. Nejvýraznější 
nárůst v produktivitě práce oproti roku 2008 vykázaly malé 
mlékárny, kde došlo k téměř 50% nárůstu. I zde, dle semidefi -
nitivních výsledků, produktivita malých mlékáren významně 
meziročně narostla a převýšila produktivitu středních 
a velkých mlékáren. Stabilní meziroční růst vykazují střední 
podniky, hodnoty v ostatních jsou rozkolísané. Nejnižší pro-
duktivitu dosahují pekárenské podniky. Pozitivně lze však 
hodnotit její růst, hlavně u malých a středních podniků. V pří-
padě velkých podniků je kolísavá a v letech 2014 a 2015 byla 
nižší než na začátku sledovaného období (v roce 2008).

Výše generovaných tržeb jednotlivých oborů se značně 
liší. Obecně lze tvrdit, že nejvyšší tržby vykazují velké podniky. 
Ty jsou v případě zpracovatelů masa rostoucí, mlékárenské 
výroby stagnující a mírně klesající v podnicích pekárenské 
výroby. Oproti roku 2008 došlo k největšímu nárůstu v rámci 
větších velikostních kategorií u zpracovatelů masa. Naopak 
k poklesu tržeb došlo u pekařů. Tržby jsou v čase klesající 
u malých a středních podniků masného průmyslu, zatímco 
u velkých rostou. Stejně tak klesají v posledních letech tržby 
malých a středních mlékárenských podniků. Obdobná situace 
je patrná v pekárenském průmyslu, kde oproti roku 2008 
výrazně poklesly tržby velkých zpracovatelů. 

V dalším hodnoceném ukazateli, tj. vývoji hrubých 
mezd, je patrný rostoucí trend ve všech letech, velikostních 
kategoriích a výrobních oborech, což je velmi pozitivní trend. 
V případě zpracovatelů masa s rostoucí velikostí dochází 
k vyššímu odměňování zaměstnanců, stejně tak i u pekařů. 
U zpracovatelů mléka nejsou rozdíly tak znatelné mezi 

středními a velkými podniky. Mzda pracovníků je zde velmi 
obdobná. Průměrná hrubá mzda se v roce 2016 ve výrobě 
potravinářských výrobků pohybovala na úrovni 21 777 Kč. 

Předběžný vývoj ekonomiky v roce 2017

Podle údajů z podniků s 50 a více zaměstnanci za 1. až 
3. čtvrtletí 2017 v masném průmyslu vč. drůbeže (jde o 72 sub-
jektů) se ukazuje zlepšení situace na trhu, kdy tržby z prodeje 
vlastních výrobků a služeb meziročně vzrostly o 5 %. Výrazně 
především vzrostly výkony vč. obchodní marže v b. c., a to 
o téměř 13 %. Nicméně i při zvýšení výkonové spotřeby, 
o 4 %, posílila účetní přidaná hodnota meziročně o 6 %. Uka-
zuje se tedy potřeba vytvářet tlak, aby v závěru roku příliš 
nerostla výkonová spotřeba, a na druhé straně usilovat o ceny, 
které by lépe svou úrovní odpovídaly zvyšující se kvalitě, a tím 
se posiloval trend znamenající další růst efektivnosti. 

Z údajů z podniků s 50 a více zaměstnanci (38 jednotek) 
mlékárenský obor za 1. až 3. čtvrtletí 2017 zlepšil pozici na 
trhu při růstu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 
meziročně o 13 %. Také výkony oboru zahrnující obchodní 
marži se zvýšily v témže období o 12 %. Avšak i při výrazném 
meziročním růstu výkonové spotřeby o téměř 18 % (při růstu 
položky osobních nákladů a dalších) se znatelně zlepšila 
účetní přidaná hodnota oboru, a to o 14 %. Tento vývoj dává 
předpoklad k meziročnímu zvýšení efektivnosti za celý rok 
2017.

Tržní situace pekárenských podniků (120 jednotek) 
oboru s 50 a více zaměstnanci za 1. až 3. čtvrtletí 2017 v pod-
statě stagnuje podle ukazatele tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb (růst pouze o 1 %). Tato skupina podniků 
sice zvýšila výkony vč. obchodní marže meziročně o 6 %, ale 
také výkonovou spotřebu dokonce o 8 % při růstu osobních 
výdajů o 7 %, ale účetní přidaná hodnota přitom klesla o 5 %. 
Z toho vyplývá potřeba v dalším období zlepšit tržní situaci, 
zahrnující i nezbytný cenový růst. 

Graf 3 Vývoj produktivity práce

Graf 4 Vývoj tržeb

Graf 5 Vývoj mezd

Zdroj: zpracování dle ČSÚ a MPO

Zdroj: zpracování dle ČSÚ a MPO

Zdroj: zpracování dle ČSÚ a MPO
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Shrnutí

Masný, mlékárenský a pekárenský průmysl se podílejí 
71 % na podnikatelské struktuře a zaměstnávají 68 % osob 
v potravinářství, čímž je lze považovat za klíčové obory potra-
vinářského průmyslu. Významnou pozici mají, co do počtu, 
malé podniky. Tato kategorie zahrnuje fi rmy rodinného typu 
či podniky s ruční výrobu spojenou s vyšší pracností vzhledem 
k tomu, že se jedná o tradiční výrobní obory s letitou historií. 
Proto je častým problémem, nejen v malých podnicích, ale 
i v těch velkých, produktivita práce. Ta se nachází pod prů-
měrem výroby potravinářských výrobků (mimo zpracovatelů 
mléka). Ukazatel bývá často používán při komparaci konku-
renceschopnosti v mezinárodním měřítku. Ve srovnání s EU 
produktivita práce analyzovaných výrobních oborů stěží 
dosahuje 50 %. 

Generované tržby mají kolísavý vývoj. Tržby jsou 
samozřejmě ovlivněny dodávkami do oborů, tj. i cenou 
vstupů, ale i cenou, za kterou je možné výrobek na trhu 
realizovat. Mezi důležité odběratele oborů patří obchodní 
řetězce, které mohou vyvíjet tlak na zpracovatele, kteří jsou 
nuceni reagovat změnou své cenové politiky. Což může 
být i jednou z příčin nestálého vývoje tržeb. Dalším pro-
blémem, který sužuje hodnocené obory, je pokles, resp. 
nedostatek pracovních sil. Klesá zájem o vyučení se v oboru, 
který je spojen se stagnující atraktivitou samotných oborů 
doprovázený pracovní náročností a poměrně nízkými 
mzdami. 

Proto je žádoucí podporovat přístup zpracovatel-
ského průmyslu k investicím a novým technologiím, čímž 
by se dosáhlo vyšší konkurenceschopnosti podniků a bylo 

by možné se vyrovnat i s případnými ztrátami pracovníků, 
a reagovat tak na změny na trhu. Docíleno by toho mohlo 
být především díky vyšší automatizaci procesů a pos-
tupů. 

Z dosavadního vývoje 
klíčových potravinářských oborů 
vyplývá:

�         potřeba další podpory hodnocených oborů z fondů EU 
i z národních zdrojů, v zájmu zvýšení konkurenceschop-
nosti jejich produkce,

�         nezbytnost vyvíjení tlaku samotných fi rem na růst efek-
tivnosti a u některých výrob, resp. skupin podniků, se 
ukazuje při vyšší kvalitě produkce i nutnost docílení také 
odpovídající úrovně ceny,

�         oprávněnost využívání aplikovaného ekonomického 
výzkumu analyzujícího vývoj a stav ve sledovaných obo-
rech v zájmu hledání cest pro vytváření příznivého pod-
nikatelského prostředí, které povede k jejich dalšímu 
rozvoji v podmínkách růstu koupěschopné poptávky po 
kvalitní produkci.

www.uzei.cz

Použité zdroje v tomto příspěvku jsou k dispozici u autorů 
stati.
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