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nternetový prodejce Ro
hlík.cz dovezl levnější más
lo z Finska a prodával ho za 
39,9  koruny za 200 gramů. 

To už ale není na skladě, šlo o  jednorá
zovou akci, takže teď už ho pod čtyřicet 
korun nekoupíte.

Důvodů ke zdražování je podle 
agrárního analytika Petra Havla více. 
„Ten hlavní je vyšší poptávka a  opro
ti tomu nižší nabídka. Jde o  nabídku 
mléčného tuku, ze kterého se máslo 
vyrábí. Tento tuk chybí, protože spo
třebitelé začali preferovat vícetučné 
mlékárenské výrobky, tudíž tuku na 
výrobu másla zbývá méně,“ tvrdí Ha
vel. „V  průběhu celého loňského roku 
až do února letošního rostly také ceny 
syrového mléka od zemědělců. Vedle 
toho se po celém světě, třeba v  Číně, 
postupně zvyšuje poptávka po mléku 
a mlékárenských produktech obecně,“ 
dodává analytik.

Souvislost se změnou stravovacích 
návyků vidí i  Helena Horská, hlavní 
analytička Raiffeisenbank. „Zatímco na 
začátku devadesátých let se propagovaly 

margaríny, nyní se opět prosazují názo
ry, že poctivé máslo nebo takzvané pře
puštěné máslo je v omezeném množství 
zdraví prospěšnější. I to hraje roli ve spo
třebě a poptávce po másle,“ dodává. 

„TOHLE BRUSELU ZASE NEVYŠLO“
Europoslanec a  ekonom Petr Mach 
ale vidí ještě další, možná zásadnější 
důvod zdražování. Souvisí mimo jiné 
s  ruským embargem na dovoz mléč
ných produktů, které Moskva uvalila 
odvetou za sankce ze strany Bruselu. 
Aby kvůli embargu nevznikaly obří 
přebytky a  ztráty evropských produ
centů, Brusel vyčlenil 150 milionů eur 
s cílem snížit produkci v EU o miliardu 
litrů mléka ročně. „Zemědělci dostávají 
čtrnáct eur za každých nevyrobených 
a  nedodaných sto litrů mléka. EU tak 
platí za nevyrábění mléka. Kdo ho dodá 
na trh méně než v předchozím roce, do
stane dotaci za každý litr, který na trh 
nedodá,“ říká Mach.

Toto rozhodnutí však bylo mimo rea
litu. „EU chtěla snížit produkci mléka, 
protože se bála, že omezení exportu do 

Ruska způsobené sankcemi bude tlačit 
na pokles cen ke škodě zemědělců. Sníže
ní jeho produkce v EU se bohužel potkalo 
s růstem obliby mléka v Číně. Navíc kam
paně brojící proti palmovému oleji vedly 
lidi k  větší oblibě potravin s  kravským 
tukem namísto palmového,“ upozorňu
je europoslanec.

Závěr? EU se nejdříve snažila vyřešit 
nízké ceny mléka, ale najednou zjistila, 
že jsou příliš vysoko. „Nějak ten světový 
trh neodhadli. Výsledkem snahy bru
selských úředníků je enormní růst cen 
a rekordní hodnota másla na evropském 
trhu“, dodává Mach.

BUDE ZA 45 KORUN
Současné vysoké ceny másla se podle 
analytika Havla dlouhodobě neudrží, 
ale také se zřejmě nevrátí na ty před 
zdražením. Pečení vánočního cukroví se 
tudíž pořádně prodraží. „Ceny čtvrtinky 
másla budou podle všeho oscilovat mezi 
čtyřiceti až padesáti korunami. Osob
ně si myslím, že kompromisní hodnota 
může být tak čtyřicet čtyři až čtyřicet 
šest korun za balení,“ odhaduje Havel. 
Lidé by podle něho neměli panikařit. 
„Pokud budou skupovat máslo v domně
ní, že tím nakoupí ‚ještě za dobrou cenu‘, 
prohloubí se dále rozdíl mezi nabídkou 
a poptávkou a situace může zbytečně vy
gradovat,“ varuje Havel.  

I

PŘES HRANICI PADESÁTI KORUN SE V ČESKÝCH OBCHODECH 
VYŠPLHALA CENA ZA 250GRAMOVOU KOSTKU MÁSLA. 
V TOMTÉŽ MĚSÍCI LONI JSME ZA NI ZAPLATILI JEN 35 KORUN. 
EXPERTI MAJÍ JASNO – NA CENY Z ROKU 2016 ZAPOMEŇTE.
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LEPŠÍ UŽ TO NEBUDE, CUKROVÍ SE PRODRAŽÍ <--<--
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