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Abstrakt  

Maso a masné výrobky tvoří největší podíl na výdajích českých domácností za 

potraviny. Tato práce nabízí komplexní pohled na trh s masem v České republice a 

detailně mapuje determinanty poptávky po něm. Přináší přehled nejpoužívanějších 

poptávkových modelů, z nichž pro empirickou analýzu volí log-log model odhadovaný 

metodou nejmenších čtverců. Jádrem práce je odhad vlastních cenových a důchodových 

elasticit poptávky po mase a jeho jednotlivých druzích ze statistik rodinných účtů za 

roky 2000 až 2012. Odhady jsou až na cenovou elasticitu poptávky po hovězím mase, 

která je rovna 0,13, konzistentní s předchozími studiemi na toto téma. Domácnosti za 

sledované období vykazují jednotkovou důchodovou elasticitu poptávky po mase a 

cenovou elasticitu rovnu -1,2. Vývoj elasticit se pro jednotlivé druhy masa různí. 

Analyzovány jsou i významné sociodemografické vlivy na množství poptávaného masa, 

jako je přítomnost ženy v čele domácnosti, výše dosaženého vzdělání, věk a další.  

 

Abstract 

Meat and meat products form the highest share of Czech household expenditures 

for food. This thesis offers a complex view on the Czech meat market and studies in 

detail the determinants of meat demand. A review of the most frequently used demand 

models is included, from which the least squares log-log model is used for empirical 

analysis. The core of this thesis is the estimation of price and income elasticities of 

demand for various types of meat based on statistical data of household accounts from 

the years 2000 – 2012. The estimates are, with the exception of the price elasticity for 

beef, which equals 0.13, consistent with previous studies. Within the examined period, 

households manifest unitary income elasticity and own price elasticity of demand for 

meat equal to -1.2. The temporal evolution of elasticities varies for different types of 

meat. Important socio-demographical aspects influencing the demand for meat, such as 

age, education, whether the household is led by a female, and others, are also analysed. 
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Produkce masa se významně podílí na znečišťování životního prostředí a neefektivním 

využívání přírodních zdrojů. V České Republice se dle záznamů ČSÚ produkce masa 

rok od roku snižuje (oproti jeho spotřebě, jejíž vývoj budu mapovat) což přispívá 

k zvyšování schodku zahraničního agrárního obchodu a snižuje potravinovou 

soběstačnost. Dle dostupných dat dosáhly za rok 2010 průměrné výdaje na spotřební 

jednotku 6984Kč za maso a uzeniny v průměrném objemu 75,9 kg (bez započtení ryb 

a nepřímých výdajů na maso za restaurační služby). V této práci se chci hlouběji ponořit 

do problematiky spotřeby masa. Konkrétně budu analyzovat, které segmenty 

domácností pravděpodobněji nespotřebovávají maso vůbec (vegetariáni). Poté se 

zaměřím na spotřebitele masa, a to na determinanty spotřeby jak nakupovaného masa na 

trhu tak na naturální spotřebu. Mojí pracovní hypotézou je: bohatší a starší lidé nakupují 

více masa; vzdělanější lidé a městské domácnosti spotřebovávají maso relativně méně; 

naturální spotřeba masa klesá s velikostí obce, ve které domácnost žije. Speciální 

pozornost budu věnovat implicitní ceně masa, odvozenou jako poměr výdajů 

a množství, kterou spotřebitel simultánně volí s množstvím (problém endogenity).  

Budu predikovat změny vývoje spotřeby a výdajů domácností na maso v důsledku změn 

klíčových parametrů poptávky. Analýza bude postavena na individuálních datech 

Statistiky rodinných účtů každoročně sbíraných Českým statistickým úřadem. 
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Seznam zkratek 

 

AIDS – Almost Ideal Demand Systém (Téměř ideální poptávkový systém) 

BSE - Bovine spongiform encephalopathy (Nemoc šílených krav) 

COICOP - Classification of Individual Consumption by Purpose (Klasifikace 

individuální spotřeby podle účelu) 

ČR – Česká republika 
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FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizace 
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FSIS - Food Safety Inspection Service (Potravinářská inspekce USA) 

GMO – Geneticky modifikovaný organismus 

LES – Linear expenditue system (Lineární výdajový systém) 

Mze – Ministerstvo zemědělství České republiky 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 
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USA – United States of America (Spojené státy americké) 

UZEI - Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

WHO – World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)  

 



 

 

Úvod 

 

Maso je nedílnou součástí jídelníčku lidstva od počátků jeho vývoje. Před 

bezmála dvěma miliony let si první hominidé obohacovali jídelníček složený především 

ze sbíraných plodů o nalezené mršiny a později i o lovenou zvěř. Přibližně deset tisíc let 

zpátky, v tehdejší Mezopotámii, začíná domestikace ovcí, koz a prasat. Zpočátku jen 

k snadnějšímu získávání masa těchto zvířat, později i k využití jejich práce. Již 

v Homérově Odyssei je zmiňován vepřín o 600 prasnicích (Kumprechtová 1998). 

Ovšem šlechtění k vyšší užitkovosti zaznamenává svůj rozmach až díky populační 

explozi 19. století, do té doby je chov zvířat v zásadě extenzivní. Industrializace století 

dvacátého se promítla i v zemědělství, které se dnes dá z větší části označit za 

průmyslové odvětví a produkce masa za „masovou“. 

 

Z nutričního hlediska je maso ceněnou potravinou. Je zdrojem tzv. 

plnohodnotných bílkovin, vitamínů (především skupiny B), nenasycených mastných 

kyselin a minerálních látek (Pipek, 1995). Vyhledáváno je také pro své výrazné 

senzorické vlastnosti – chuť, vůni a konzistenci. Z celkových výdajů českých 

domácností na potraviny pak maso a masné výrobky tvoří přibližně čtvrtinu (ČSÚ, 

2013). 

 

Ve 20. století, bylo maso ke konzumaci dobře dostupné v rozličné varietě druhů 

i zpracování a průměrná spotřeba v ČR narůstala, v 21. století však stagnuje. Zájmem 

o výživu, etické otázky, duchovní a filozofické směry, životní prostředí a prohlubující 

se nerovnost však vyvolává i zájem o bezmasý životní styl, omezování konzumace či 

preferenci masa z biofarem (Kubíčková a Šerhantová, 2005).  

 

Tato práce si dává za cíl komplexně zmapovat specifika trhu s masem v České 

republice s důrazem na stranu poptávky. První kapitola se bude zabývat vývojem 

produkce masa v ČR a přidruženou problematikou, jakou je produkce biomasa nebo 

dotace pro chovatele. Následně bude výroba masa v ČR porovnávána s vývojem 

spotřeby a současná průměrná spotřeba bude konfrontována s dietetickými 

doporučeními. Ve druhé kapitole budou přiblíženy mikroekonomické pojmy, týkající se 
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poptávky. Na jejich základě práce představí nejvýznamnější poptávkové modely, 

využívané pro odhad poptávky po mase. Třetí kapitolu bude tvořit rešerše studií 

z celého světa, které zkoumaly faktory ovlivňující poptávku po mase. Rešerši odhadů 

vlastních cenových a důchodových elasticit ve světě a v České republice bude věnována 

kapitola 4. Obsahem páté kapitoly bude vlastní analýza poptávky po mase a jeho 

jednotlivých druzích. Ta bude provedena na datech statistiky rodinných účtů z let 2000 

až 2012, vydávané českým statistickým úřadem, jež čítá pro každý rok na 3000 

domácností. Výstupem by měl být odhad vlastních cenových a důchodových elasticit 

a odhad vlivu sociodemografických vlastností domácností pro všechny zkoumané druhy 

masa. Dále bude mapován vývoj těchto elasticit a vlivů v čase. Po interpretaci výsledků 

bude následovat nástin přínosu práce a závěr. 
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1 Maso v České republice 

Podíl vydání domácností na potraviny z celkových výdajů se v průběhu let 

snižuje, což je jedním z průvodních jevů ekonomického růstu země. Z 26 % roku 1993 

tento podíl klesl během deseti let na 20 % a dále se snižuje
1
 k 18 % roku 2012 (ČSÚ, 

2005; 2013). Maso a masné produkty pak v těchto vydáních tvořily v roce 2012 

přibližně čtvrtinu, to z nich dělá nejnákladnější kategorii v oblasti potravin. Trh 

s masem tedy představuje významnou složku české ekonomiky. 

 

1.1 Výroba 

V České republice se první data o živočišné výrobě dají dohledat k roku 1938, 

kdy bylo v  živé hmotnosti vyprodukováno celkem 568 tis. t masa.  Popřevratové 

hodnoty roku 1948 jsou pak výrazně menší – celková výroba dosáhla jen 388 tis. t, 

k obnově předválečných objemů dochází o dva roky později. Produkce poté, až na 

drobné výkyvy, konstantně stoupá. Vrcholu dosahuje v revolučním roce 1989 a to více 

než dvojnásobným objemem. Od tohoto okamžiku je naše země otevřena 

mezinárodnímu obchodu a produkce masa u nás, mimo drůbež, klesá viz. Obrázek 1.1. 

 

Obrázek 1.1: Vývoj produkce masa v ČR (1948 – 2012) 

 
zdroj: ČSÚ 

                                                

1 Opačný trend je v nákladech na bydlení, které naopak o sedm procentních bodů vzrostly. 

1 487  

531  

763  

329  

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

19
48

19
51

19
54

19
57

19
60

19
63

19
66

19
69

19
72

19
75

19
78

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

20
02

20
05

20
08

20
11

ti
s.

 t
 ž

iv
é

 h
m

 

Živočišná výroba - Česká republika   

Celkem Skot Prasata Drůbež



   4 

Oproti produkci masa můžeme postavit jeho spotřebu. Srovnání není přesné, 

neboť výroba se měří v živé váze zvířete před porážkou, kdežto spotřeba ve váze jatečně 

upraveného těla. Tento rozdíl je patrný z Obrázku 1.2, kde by spotřeba do roku 1989 

měla více méně odpovídat výrobě.
2
 Přesto je z grafu zřejmé, že po významném poklesu 

roku 1991 se spotřeba ustálila na hodnotě kolem 800 ticíc tun ročně. Výroba oproti 

tomu konstantně klesá a i přes zmiňovanou odchylku se v roce 2010 oběmově dostává 

pod maso spotřebované. To jasně ukazuje na nesoběstačnost České republiky 

v produkci masa.  

 

Obrázek 1.2: Vývoj trhu s masem (1948 – 2012) 

 
 zdroj: ČSÚ 

1.2 Zahraniční obchod  

Na tuto nesoběstačnost ukazují i statistiky zahraničního obchodu s masem, který 

rok od roku roste. Rychlejší růst však zaznamenává dovoz, oproti vývozu, ten byl v roce 

2010 téměř čtyřnásobně větší (ČSU, 2011a). Největšími dovozci do ČR bylo Německo, 

Polsko a Argentina. Naopak od nás maso putuje nejvíce na Slovensko, do Německa 

a Holandska. Obchod s živými zvířaty mírně vyvažuje saldo zahraniční bilance. Také 

hovězí maso je komoditou, u které se míra soběstačnosti trvale drží nad hranicí 100 % 

(Zpráva o stavu zemědělství za rok 2010, 2011). Přesto celkové saldo zahraničního 

                                                

2 Jistou odchylku může tvořit i použití masa na jiné účelý než lidskou konzumaci a zahraniční 

obchod se zeměmi RVHP. Dovoz potravin však v roce 1988 zastupoval jen 5,8 %, jeho vývoz pak 2,6 % 

celkového zahraničního obchodu (Hettychová, 2010).  Kolik z toho tvořil objem masa již nelze efektivně 

dohledat. 
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obchodu s masem zůstává pro Českou Republiku významně záporné. Bližší vývoj lze 

najít v Příloze č. 1. 

 

1.3 Trh s BIO masem 

„V ČR zatím neprobíhá statistický sběr dat o biotrhu ani na straně domácností 

(tj. kolik utratí za biopotraviny průměrná domácnost), ani na straně prodeje (tj. kolik se 

prodá biopotravin v rámci maloobchodu)“(Hrabalová a Wollmuthová, 2014). Již 10 let 

však společnost Green Marketing mapuje trh s biopotravinami a vydává pravidelné 

roční zprávy o jeho stavu.  Od roku 2007 pak provádí povinný sběr dat z této oblasti 

UZEI jako odborný servis pro Ministerstvo zemědělství České republiky. Z těchto 

zdrojů můžeme získat i mírný náčrt trhu s biomasem.  

 

V oblasti organicky produkovaného masa stejně jako v exportu hraje 

nejvýznamnější roli maso hovězí a to především z velkých podhorských biofarem. Již 

v roce 2006 bylo vyprodukováno 3271,7 t a produkce konstantně stoupá k 10 097,33 t 

roku 2012 (Hrabalová, 2013)
3
. Podíl ostatních druhů masa je minimální. Blíže lze vývoj 

produkce biomasa vyčíst z Obrázku 1.3. 

 

Obrázek 1.3: Vývoj produkce biomasa v ČR (2006 – 2012) 

 
 zdroj: ÚZEI 

 

 

                                                

3 V Ročence ekologického zemědělství z roku 2008 objevila autorka práce chybu v uvedených 

objemech produkce bio masa, jejíž původ nebyl pracovníky ÚZEI dohledán. Data k této kapitole tak byla 

získána přímo od ÚZEI. 
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Trh s biomasem v posledních letech výrazně roste. Roku 2008 dosáhl obrat 

kategorie Maso a masné výrobky v bio kvalitě 97 milionů Kč, což znamená 350% 

nárůst během tří let (Václavík, 2007; 2008). Na tomto obratu se čeští zpracovatelé 

a ekofarmáři podíleli z 87 %. Celková spotřeba všech bioproduktů na obyvatele pak ve 

stejném roce činila průměrně 6,5 €, tedy až desetinásobně méně, než průměr vybraných 

zemí západní Evropy (Analýza trhu s biopotravinami v České republice, 2010). Na 

druhou stranu však v době krize roku 2009 a dále nedošlo k propadu, ale naopak k růstu 

trhu. Tyto poznatky ukazují na významný růstový potenciál ekologického zemědělství, 

který však nemusí být stejný, jako ve vyspělejších státech Evropy. 

 

1.4 Dotace  

Produkce masa v ČR od vstupu do Evropské Unie spadá, jako ostatní 

zemědělská výroba, do Common Agriculture Policy.
4
 Čeští farmáři čerpají podporu EU 

ze všech programů CAP. Vzhledem k jejich obecnosti však neexistuje statistika, která 

by zachycovala, kolik peněz jde přímo do masného průmyslu. Z každoročně vydávané 

„Zelené zprávy“ Ministerstva zemědělství však můžeme získat informace o vývozních 

subvencích EU, podpory soukromého skladování vepřového masa a dotacích na sušená 

krmiva (Tabulka 1.1). Česká republika v těchto oblastech zemědělce za sledované roky 

nijak nepodporovala. Jedinou výjimku tvořily peníze na podporu opatření proti ptačí 

chřipce z roku 2004. 

 

                                                

4 Přístup CAP k produkci masa prošel dlouholetým vývojem a soustřeďuje se především na 

zlepšování kvality prodkutů a enviromentálně udržitelné zemědělství (The meat sector in the European 

Union, 2004). Celkový rozpočet CAP na maso dosáhlv roce 2004, kdy ČR k 1. Květnu vstupuje do EU,  

10 miliard EUR. Než došlo k reformaci (1992 pro hovězí a 2001 pro ovčí a kozí maso, bílého masa se 

podpora téměř netýká – benefitovat ale může ze snížení cen krmv díky dotacím, které je k dipozici pro 

všechny farmáře.), byla uplatňována jak podpora k udržení ceny vykupováním přebytků na trhu, tak 
přímé platby farmářům v závislosti na počtu zvířat. Po této reformaci se přechází spíše k druhému typu 

podpory. Další reforma musela z důvodů rozšiřování EU proběhnout v roce 2003 – přímé platby se mění 

v platbu “na farmu” (tuto platbu farmář dostane pokud dodržuje dané enviromentální a welfare standardy 

a v závislosti na nich bude vyměřena i výše platby). Jsou take uplatňovány dotace na skladování masa. V 

roce 2008 došlo k další revizi CAP (Health Check), která zavádí intervence i pro vepřové maso a dále 

podporuje i ostatní produkty ("Health Check" of the Common Agricultural Policy, 2009). Poslední změny 

CAP byly dohodnuty v červnu roku 2013 s výhledem na 7 let. Ta se soustředí na rovnoměrnější 

rozdělování pomoci a environmentálně prospěšné oblasti, opomenuty však nezůstanou ani subvence na 

vývoz, jež by se měly v budoucnu eliminovat. (Společná zemědělská politika (SZP) a zemědělství v 

Evropě – časté otázky, 2013). 
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Tabulka 1.1: Vývoj dotací do masného průmyslu ČR (2007 - 2012) 

Výdaje na podporu cen (mil. Kč.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Jat. Skot a hovězí maso - subvence na vývoz 5 4,1 6 4,2 16,7 3,5 

Prasata a vepřové maso - subvence na vývoz 0 4,8 2,2 0 0 0 

Vepřové maso - podpora soukromého skladování 0 0 0 0 2,8 0 

Vejce a drůbeží maso - subvence na vývoz 0 0,3 0,2 0,7 2,5 0,1 

Sušená krmiva 31 28,3 25,6 22,9 21,3 17,9 

zdroj: MZe 

1.5 Spotřeba  

Celosvětový průměr spotřeby masa na osobu byl v roce 2009 41.90 kg, u nás 

činil dle stejného průzkumu 83.4 kg (FAO, 2013).  Dle dat ČSU pro součet základních 

tři druhů masa (hovězí, vepřové a drůbeží) pak 75.5 kg. Česká republika se tak může 

řadit mezi země s vysoce nadprůměrnou konzumací masa (v žebříčku je na 31 místě), 

stejně jako další vyspělé státy. Jak již bylo zmíněno výše, do roku 1989 spotřeba masa 

v ČR rostla a to z 28.6 kg roku 1948 až na 92.9 kg. Pak dochází k výraznějšímu 

poklesu, který je způsoben snížením konzumace hovězího masa. Od roku 1991 celková 

spotřeba kolísá kolem hodnoty 80kg směrem k 75,8kg roku 2011. Za tuto dobu dochází 

k postupnému otočení poměrů spotřeby masa hovězího a drůbežího ze zastoupení 27 % 

ku 15 % v celkové spotřebě na 12 % ku 32 % (v roce 1948 byl tento poměr 46 % ku 7 

%). Podrobně vývoj spotřeby masa v ČR sleduje Obrázek 1.4. 

 
Obrázek 1.4: Vývoj spotřeby masa v ČR (1948 – 2011) 

 
Zdroj: ČSÚ 
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1.6 Nutriční hodnoty a kvalita 

Faktorem, který může být celkově u potravin pro spotřebitel matoucí, případně 

těžko prakticky uchopitelný jsou nutriční hodnoty. Paradoxně může tento faktor být 

těžko uchopitelným i pro vědecké pracovníky. Ti například v práci Štiková et al.(2013) 

při vytváření modelu optimalizované spotřeby potravin museli některá oficiální 

výživová doporučení konzultovat a poupravovat s odborníky, neboť při převádění 

doporučených denních dávek některých živin do objemů reálných potravin nebyla např. 

slučitelná vysoká potřeba vápníku s nižší potřebou bílkovin, a bylo nutné v modelu 

počítat se suplementací jak vápníku, tak vitamínu C syntetickými doplňky.  

 

Výše zmíněná studie měla za úkol kvantifikovat na základě lékaři-nutricionisty 

stanovených minimálních potřebných dávek jednotlivých živin potřebné množství 

vyrobených a následně spotřebovaných potravin. Tato doporučení se dělí do kategorií 

dle pracovní zátěže a samozřejmě i věku člověka. Pro případ skupiny A, která se 

vyznačuje nízkou zátěží dospělého člověka, pak z modelu pro oblast masa vychází 

výrazné překračování spotřeby oproti doporučením. V roce 2010, kdy byla průměrná 

spotřeba na obyvatele 75,9kg  je modelová spotřeba v hodnotě 24,3kg. Doporučení pro 

jednotlivé kategorie masa se pak dají vyčíst z Tabulky 1.2. To, že doporučená spotřeba 

masa je jen 31,9 % ze spotřeby reálná způsobuje nižší doporučená dávka bílkovin 

v kontextu s naopak vysokou doporučovanou hodnotou vápníku. (Přesto i pro mléko 

a mléčné výrobky je doporučovaná spotřeba menší než reálná: 188,8kg oproti 244kg), 

bílkoviny je tedy zřejmě vhodno pokrývat i z rostlinných zdrojů (u luštěnin je reálná 

spotřeba 2,5kg, kdežto doporučená 8kg). Z tabulky je také naprosto zřejmá obliba 

vepřového masa mezi českými spotřebiteli, která je dlouhodobým fenoménem.  

 

Tabulka 1.2: Výsledky řešení naplnění výživových doporučení (kg/obyv./rok) 

Potravinová skupina 

navrhovaná spotřeba 
Spotřeba  

rok 2010  varianta A varianta B 

 Maso celkem v hodnotě na kosti 24,3 24,2 75,9 

 z toho - hovězí 3,4 4,2 9,5 

               - vepřové 15,4 14,6 41,6 

               - drůbež 5,6 5,5 24,5 

 Ryby celkem 6,4 4,9 5,6 

 Zdroj: Štiková et al., 2013 
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Členské země WHO (World Health Organization) přijali v nedávné době (2004) 

globální strategii k otázkám výživy, fyzické aktivity a zdraví. Tato strategie upozorňuje 

na potřebu snížení spotřeby tuku, trans-mastných kyselin, soli, cukru a zvýšení spotřeby 

ovoce a zeleniny za účelem snížení výskytu civilizačních chorob (Srinivasan & 

Shankar, 2006). Zajímavý je pak model změny produkce potravin v zemích OECD, 

pokud by tato doporučení byla plně aplikována v praxi. Spotřeba rostlinných olejů by 

musela výrazně klesnout (30 %), společně se spotřebou mléčných produktů (28 %), 

cukru (24 %), živočišných tuků (30 %) a masa, především vepřového (13,5 %, 

u drůbežího by požadované snížení bylo minimální z důvodů nižšího obsahu tuku), 

vzrostla by naopak spotřeba obilovin pro lidskou výživu (31 %), ovoce (25 %) 

a zeleniny (21 %).  Produkce obilovin by však v celkovém měřítku klesla z důvodů nižší 

potřeby na výkrm zvířat. 

 

Jak bylo řečeno v úvodu práce, je maso z nutričního hlediska vysoce ceněno 

především pro obsah plnohodnotných bílkovin, dále obsahuje mimo jiné železo, selen, 

vitamín A, B12 a kyselinu listovou, které je z bezmasé stravy složité získat, případně se 

v ní vůbec nevyskytují (B12) (Biesalski, 2004). Naneštěstí je však i zdrojem nasycených 

mastných kyselin, které jsou dle nepřeberného množství studií jednou z hlavních příčin 

onemocnění kardiovaskulárního systému, hovězí maso může být za jistých okolností 

i příčinou rakovinného bujení. Vysoký podíl tuku v určitých typech masa pak stojí, 

společně s problematikou přidaného cukru v běžných potravinách, za rozšiřováním 

obezity v západních zemích, kde je maso snadno dostupné. Tím se tedy tato potravina 

může nepřímo podílet na zvyšujících se výdajích za zdravotní péči. 

 

Všechny tyto informace jsou pro spotřebitele přímo, či nepřímo, případně 

v popularizované nebo marketingem selektivně transformované podobě, dostupné, 

a mohou ovlivňovat jeho chování při nákupu masa. Často se tedy k vysvětlení 

strukturálních změn v poptávce po mase (nahrazování vepřového či hovězího masa 

drůbežím) používá i argument uvědomělosti spotřebitelů v této oblasti.  
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2 Spotřebitel a modely jeho chování 

2.1 Spotřebitel 

Změny v agregátní poptávce jsou na nižší úrovni způsobeny změnou preferencí 

spotřebitelů. Díky této síle tvoří spotřebitelé jeden ze základních pilířů trhu. Přesto se do 

hledáčku ekonomů významněji dostávají až koncem 19 století. Do té doby se dá celá 

ekonomie označit dnešním pojmem makroekonomie. Přelomovou prací jsou Principles 

of Economics Alfreda Marshalla, prvně vydané roku 1890, kde již dochází k významné 

matematizaci teorie na úrovni základních tržních aktérů a jejich interakcí. Zde je 

shrnuto mnoho základních tezí mikroekonomie a svůj původ tu samozřejmě nachází 

i Maschallovská poptávka - Prezentovaná jako soupis cen za které je spotřebitel ochoten 

nakoupit různá množství statku. 

 

Dnes je již většina pojmů striktně definovaná (Koubek 2003): Spotřebitel –

 jednotlivec (resp. domácnost) vlastnící jisté zásoby komodit, který si vybírá ke spotřebě 

určitá množství každé komodity. Ta pak určují množství, jež bude chtít koupit nebo 

prodat na daném trhu. 

 

Abychom mohli ke zkoumání jeho chování používat matematických nástrojů, je 

dále předpokládána jeho racionalita: Racionální spotřebitel - Bere v úvahu jen právě ty 

alternativy, které jsou pro něj dostupné. Rozhoduje se dle všech informací, které má 

k dispozici, nebo stojí za vyhledání. V důsledku toho řadí alternativy podle svých 

preferencí (splňující určité předpoklady) a následně vybírá nejvýše položenou 

alternativu. 

 

Teorie spotřebitele obsahuje ještě řadu dalších předpokladů, na které navazují 

různé modely maximalizace spotřebitelova užitku. Díky vzniku ekonometrie – jakožto 

aplikaci statistických nástrojů na ekonomické problémy jsme schopni ověřovat platnost 

těchto mikroekonomických teorií na empirických datech. Ekonometrie jako taková však 

také klade řadu předpokladů na data, která je možno analyzovat. A to především kvůli 

sofistikovaným matematickým nástrojům, které využívá a které v případě odchylek od 

daných předpokladů nemusí poskytovat spolehlivé výsledky. 
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Ekonometrie se stejně dobře dá použít k empirické analýze makroekonomických 

teorií, nás však v této práci zajímá chování spotřebitele respektive jeho poptávky po 

mase. Budeme pátrat po faktorech, které ovlivňují (snižují či zvyšují) množství masa, 

které nakoupí a naše pozornost bude také věnována jednomu ze základních 

mikroekonomických ukazatelů – elasticitě. V obecném pojetí elasticita označuje právě 

to, jak změna jedné veličiny ovlivní změnu druhé veličiny. Elasticita je bezrozměrnou 

veličinou – udává se v procentech, díky čemuž se její hodnoty dají porovnávat i pro 

proměnné udávané v různých jednotkách.  

 

Abychom mohli analyzovat spotřebitelovu poptávku, je třeba si ji nejprve 

definovat. Základními pojmy jsou užitek (u), což je veličina založená na preferencích 

spotřebitele; důchod (M), tedy peníze, kterými spotřebitel disponuje; přičemž jednotlivé 

statky mají své ceny (pi) (Koubek, 2013). Poptávkou po i-tém statku pak nazýváme 

funkci, jež přiřazuje spotřebiteli optimalizované množství tohoto statku na základě jeho 

ceny.  Mikroekonomie na problém optimalizace nahlíží dvěma způsoby, které jsou 

navzájem reciproké (dualita). Z jedné strany můžeme maximalizovat spotřebitelův 

užitek při daném důchodu, přičemž spotřebitel utratí celý svůj důchod, z druhé strany 

můžeme usilovat o danou hodnotu užitku při minimalizaci vydaného důchodu. 

Poptávka, vycházející z prvního přístupu je tzv. Marschallovská poptávka:  

 

               ( 2.1 ) 

 

Kde p je vektor cen pi jednotlivých statků. Druhým přístupen získáváme 

poptávku Hicksovskou:   

 

                 ( 2.2 ) 

 

Engelova křivka pak zachycuje vztah mezi poptávaným množstvím i-tého statku 

Di(p, M) a důchodem při konstantních cenách, jež Engel zkoumal již v druhé půlce 

devatenáctého století. Tyto křivky mohou mít jak kladný (pro normální statek), tak 

záporný (podřadný statek) sklon a to i pro jednu komoditu při různých hladinách 

důchodu. Pro kategorii potravin jako takovou z empirických průzkumů převažuje 

konstantně záporný sklon Engelovy křivky, oproti například alkoholu nebo oblečení, 



   12 

u kterých je sklon nejdříve kladný a až po překonání určité hranice důchodu začíná tato 

křivka klesat. Trend snižování podílu potravin na celkových výdajích s rostoucím 

důchodem byl potvrzen tolika empirickými výzkumy, že se označuje pojmem Engelův 

zákon. Jeho platnost na českých datech potvrzuje Syrovátka (2003), o deset let později 

na základě odlišné metodiky pak i Smutná (2013). 

 

2.2 Elasticity poptávky 

Na základě výše uvedených pojmů můžeme definovat elasticity poptávky: 

Důchodovou, cenovou vlastní a cenovou křížovou. Díky tomu, že jsme jejich hodnoty 

schopni odhadnout pomocí ekonometrického modelu, lze z těchto odhadů vyvodit, jak 

by změny cen či důchodu působily na spotřebitelskou poptávku. 

 

Důchodová (příjmová) elasticita poptávky po i-tém statku je procentní změna 

poptávaného množství, způsobená změnou důchodu o jedno procento při neměnných 

cenách (Koubek, 2013). 

 

Značíme ji   
   a získáváme ji z Marshallovské poptávky: 

 

  
  

        

  
        

 

      ( 2.3 ) 

 

Z jejích hodnot můžeme říci, jde-li statek normální (  
 >0), což je v okamžiku 

kdy při růstu důchodu stoupá jeho poptávané množství, nebo naopak podřadný (  
 <0), 

tedy s rostoucím důchodem poptávané množství klesá. Normální statky dále dělíme na 

nezbytné (  
 <1) a luxusní (  

 >1). 
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Vlastní cenová elasticita poptávky po i-tém statku je procentní změna 

poptávaného množství, způsobená změnou ceny tohoto statku o jedno procento a to při 

neměnných hodnotách cen ostatních statků a důchodu. 

 

   
  

        

   
        

  

     ( 2.4 ) 

Přičemž pokud je její hodnota záporná, označujeme statek jako běžný. Ve 

výjimečných případech může vlastní cenová elasticita nabývat i záporných hodnot, pak 

jde o statek Giffenův. Pro ten platí, že s růstem jeho ceny roste i nakupované množství.
5
 

 

Marshallovská (nekompenzující) křížová cenová elasticita poptávky po j-tém 

statku je procentní změna poptávaného množství, způsobená změnou ceny i-tého statku 

o jedno procento a to při neměnných hodnotách cen ostatních statků a důchodu. 

 

   

 
 

        

   
        

  

     ( 2.5 ) 

 

Její hodnoty určují, je-li statek j hrubým substitutem (   

 
>0) - statkem, kterým 

můžeme i-tý statek nahradit, nebo hrubým komplementem (   

 
<0) – statkem který se 

s i-tým statkem doplňuje. U Marshallovské křížové cenové elasticity však nemusí platit 

symetrie, neboť jsou v ní obsaženy jak důchodový, tak substituční efekt. I z tohoto 

důvodu definujeme ještě křížovou cenovou elasticitu, založenou na Hicksovské 

poptávce. 

 

  

                                                

5 K této situaci dochází zřídka a to většinou za specifických okolností a žádný statek nemůže být 

Giffenovým pro všechny kombinace hodnot p a M. 
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Hicksovská (kompenzující) křížová cenová elasticita poptávky po j-tém statku je 

procentní změna poptávaného množství po j-tém statku, způsobená změnou ceny i-tého 

statku o jedno procento a to při neměnných hodnotách cen ostatních statků a užitku 

(Alston et al., 2002). 

 

   

   
 

        

   
        

  

     ( 2.6 ) 

 

Tato je odvozena pomocí Slutského rovnice, jednoho ze základních vztahů 

mikroekonomie. Díky tomu, přesto že ji nelze vypočítat přímo, můžeme její hodnotu 

získat pomocí vzorce: 

   

 
    

   
   

         ( 2.7 ) 

 

kde Xi je podíl i-tého statku na utraceném důchodu. Hicksovská křížová cenová 

elasticita na rozdíl od Marshallovské rozlišuje statky na čisté substituty (   

   
>0) a čisté 

komplementy (   

   
<0), přičemž u ní platí symetrie, tedy rovnost křížových elasticit pro 

dvojice komodit.  

 

2.3 Poptávkové modely 

Odhadování elasticit poptávky je jedním ze základních cílů ekonometrických 

poptávkových modelů. Jejich znalost je vhodná jak pro kvalifikované stanovení 

ekonomicko-politických opaření, jako jsou daně, pobídky, dávky a další transfery, tak 

pro producenty daných statků (především elasticity cenové, které jim mohou pomoci 

lépe stanovovat vlastní ceny i reagovat na cenovou politiku konkurentů). I z těchto 

důvodů má modelování poptávky v oblasti ekonometrie bohatou historii. 

 

První modely poptávky byly pouze jednorovnicové, čímž zanedbávaly některé 

mikroekonomické předpoklady a vztahy. Potíž byla i s dostupností vhodných 

a dostatečně četných panelových dat, díky čemuž se první studie věnovaly hlavně 

odhadu Engelových křivek (Aziz & Malik, 2006). 
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V posledních letech však teorie duality pomohla vzniku mnoha flexibilních 

funkčních forem, mezi které patří „Translogaritmický poptávkový systém“ (TDS), 

„Kvadratický výdajový systém“ (QES), „Generalizovaný Cobb Douglasův a Leontiefův 

systém“, „Rotterdamský poptávkový systém“ (RDS), „Normalizovaný kvadratický 

poptávkový systém“ (NQDS), „Téměř dokonalý poptávkový systém“ (AIDS), což jsou 

soustavy rovnic postavené na základních teoretických vztazích poptávky. Prosazují se 

také semiparametrické a neparametrické modely. V počátcích ekonometrické analýzy 

poptávky se používaly restriktivní funkční formy jako double-log model a “Lineární 

výdajový systém”(LES), do kterých se mikroekonomické předpoklady nedaly optimálně 

zapracovat. Dochází však k neustálému vývoji a vzniku nových metod, jako jsou 

“Asymptoticky dokonalý model” (AIM), různě vylepšené formy AIDS modelu 

(QUAIDS, LA/AIDS, Inverse AIDS, DGM) nebo dynamický „Autoregresní vektorový 

model“ (VAR), Laurent model či “Generalizovaná exponenciální forma” AIDS (GEF) 

a další (Bessler & Wang, 2003; Syrovátka, 2006; Barnett & Seck, 2007).  

 

Flexibilitou je běžně myšleno dostatečné množství parametrů, díky čemuž je pro 

daný vektor cen možno odhadnout jakýkoliv set elasticit i při segmentaci spotřebitelů na 

různé příjmové skupiny (Alston et al., 2002). Běžně se ale i u výše zmíněných modelů 

jedná o flexibilitu lokální, kterou v určité míře splňuje i jednorovnicový model 

mnohonásobné lineární regrese ve své logaritmické podobě. Ten však na rozdíl od 

moderních modelů nebere v potaz vzájemné závislosti velkého počtu komodit ve 

spotřebním koši. Důležité také je, jak se tyto systémy vyrovnávají se statky, jež 

v některých případech vykazují nulovou spotřebu, což se dříve řešilo pouze vypuštěním 

pozorování z kalkulace, to ale způsobuje zkreslení výsledků.  
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2.3.1 Konzistence modelu 

Aby model byl konzistentní s neoklasickou mikroekonomickou teorií, musí 

splňovat především následující dvě podmínky (Syrovátka, 2006): 

 

Pravidlo homogenity 

Vyjadřuje stěžejní vztah mezi elasticitami, vycházející z Eulerova pravidla pro 

homogenní funkce (neboť poptávková funkce je homogenní stupně 0 v cenách 

i důchodu): 

∑    
 

    
        ( 2.8 ) 

Pravidlo homogenity zajišťuje, že pouze reálný důchod a ceny jsou relevantní při 

vysvětlování poptávky. 

 

Engelova agregační podmínka 

 

Zaručuje možnost výdajové agregace jednotlivých funkcí. S pomocí koeficientu 

důchodové elasticity příslušné poptávky zapsat takto: 

 

∑      
    

        ( 2.9 ) 

Kde wi značí podíl výdajů za i-tou komoditu na celkových výdajích. 

 

Na základě této podmínky jsou pak provázány jednotlivé rovnice v poptávkovém 

systému. U dílčích rovnic je také sledována homogenita nultého stupně v cenách 

i důchodu. Dále jsou modely konstruovány tak, aby odhady křížových elasticit 

splňovaly symetrii. Tyto restrikce je navíc třeba na základě podmínek optimalizační 

úlohy o nutnost nezáporné úrovně spotřeby, cen a případně příjmu. 

 

Syrovátka (2006) dělí poptávkové systémy z hlediska konstrukce na čtyři 

základní matematicko-analytické formy, tvořící základ pro rozvinutější modely. Jde 

o LES, RDS, TDS a AIDS. Následující kapitoly přiblíží tyto modely společně 

s primitivním log-log modelem. 
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2.3.2 Model mnohonásobné lineární regrese  

Ve své formě konstantních elasticit je lineárním model mnohonásobné regrese 

dobrým nástrojem pro analýzu spotřebitelské poptávky. Vychází ze základních principů 

ekonometrické analýzy, které položili již v začátcích 19 století Carl Friedrich Gauss 

a Andrey Markov (Wooldridge, 2009). Jedinou restrikcí, vyplývající 

z mikroekonomické teorie, která může být na tento model kladena je pravidlo 

homogenity. Jde tedy o velmi zjednodušený odhad reality, který implicitně nemusí 

splňovat ostatní předpoklady teorie spotřebitele.  

 

Základní tvar modelu je definován takto:  

       ∑  
  
  ( 

 
)    

 

   

         

( 2.10 ) 

Jeho hlavní výhodou je, že parametry βij již přímo reprezentují hledané vlastní 

i křížové cenové elasticity. Tento model je základem empirické části práce. Specifika 

metody nejmenších čtverců, pomocí které se odhadují jeho koeficienty, jsou přiblížena 

v Příloze č. 6 
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2.3.3 Linear Expenditure System (LES ), Stone 1954 

Je prvním z modelů odhadujících poptávkové systémy a díky tomu i nejméně 

dokonalý (Syrovátka 2006). Engelovy křivky jsou v něm lineárně aproximovány, což 

neodpovídá teorii ani realitě pro různé druhy komodit. V případě přítomnosti 

podřadných statků ve zkoumaném spotřebním koši nebo jejich komplementarity je 

navíc narušena konzistence modelu. Homogenita poptávky i symetrie křížových 

cenových elasticit jsou zde implicitně zahrnuty a nelze je tedy na základě výsledků 

zkoumat. Model také není flexibilní. 

 

Oba výše popsané modely se v dnešních odborných studiích téměř nepoužívají, 

v posledních dvou dekádách se nejčastěji utkává Rotterdam model s AIDS (ve své 

podobě s lineárním cenovým indexem).  

 

„Dílčí poptávkové rovnice v RDS jsou vymezeny pomocí celkového diferenciálu 

příslušných poptávkových funkcí. V rámci tohoto flexibilního poptávkového systému je 

poprvé využito logaritmického vyjádření poptávkových vztahů a také výdajového podílu 

na straně závislých proměnných (wi). Tyto konstrukční rysy se pak stávají typické pro 

další flexibilní poptávkové systémy: Translogaritmický poptávkový systém (TDS), 

Christensen, L. R. at al (1975), Téměř dokonalý poptávkový systém (AIDS), Deaton, A., 

Muellbauer, J. (1980a).“  

(Syrovátka, 2006)  

 

RDS i AIDS jsou tedy lokálně flexibilní (druhého řádu), kladou stejné nároky na 

data, jsou lineární v parametrech a v jejich počtech si také odpovídají. Pokud použijeme 

AIDS model v jednou diferencované formě, jejich pravá strana je téměř identická, 

přesto se dají kvalitativně porovnávat jen velmi těžko. Vysvětlovaná proměnná se 

u těchto modelů totiž významně liší. Alston & Chalfant (1993), vyvinuli test, který 

pomáhá po odhadnutí obou modelů k výběru jednoho z nich, jeho použití se však 

nerozšířilo. Dále si ve zkratce přiblížíme podobu těchto dvou modelů. 
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2.3.4 Rotterdam Demand System (RDS); Barten 1964, Theil 1965 

Jde o první flexibilní formu poptávkového modelu, který reflektuje teorii duality 

(Bessler & Wang, 2003). Ve variantě s absolutními cenami lze zapsat:  

 

          ∑      (  )             

 

   

                       

( 2.11 ) 

Kde        ∑          
  , N je počet kategorií komodit ve zkoumaném 

systému, wi je podíl výdajů na i-tou komoditu, splňující wi=(pi*qi)/x, přičemž pi je cena 

komodity i v a qi je její množství, x jsou celkové výdaje na spotřebu všech N komodit.  

 

2.3.5 Almost Ideal Demand System (AIDS); Deaton & Muellbauer 

1980 

Vychází z modelu preferencí „PIGLOG“
6
, jež umožňuje agregovat všechny 

spotřební jednotky do jednoho reprezentativního představitele. Základní rovnice modelu 

vypadá následovně (Bessler & Wang, 2003): 

      ∑     (  )      (
 

 
)   

 

   

                       

( 2.12 ) 

Přičemž zachováváme obdobné značení, jako u předchozího modelu s výjimkou 

odhadnutých koeficientů αi,βi,γij, jež v každém modelu reprezentují odlišné 

charakteristiky.  Navíc se zde objevuje P, jakožto cenový index, jehož hodnota se dá 

vyjádřit jako:  

           ∑   

 

   

       
 

 
∑∑        (  )

 

   

 

   

 

( 2.13 ) 

 

 

                                                

6 Price-independent generalized linear (PIGL) preferences, volný překlad: cenově nezávislé 

zobecněné lineární preference 
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Pro model LA/AIDS se pak namísto toho využívá Stoneův cenový index: 

 

      ∑  

 

   

       

( 2.14 ) 

 

Přičemž pro odhadované koeficienty α, γ a β platí u AIDS i RDS  tyto 

restriktivní podmínky: 

 

∑     

 

   

∑     

 

   

∑                  

 

   

 

( 2.15 ) 

∑                   

 

   

 

( 2.16 ) 

                   

( 2.17 ) 
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3 Determinanty spotřeby masa 

Spotřeba potravin ve většině západních zemí dosáhla co do objemu bodu 

nasycení a spotřebitel má oproti dřívějším dobám nepřeberné množství možností, 

z kterých může vybírat (Gil et al., 2000). Důsledkem je diversifikovaná spotřeba. 

V takovémto tržním prostředí získávají na důležitosti distribuční kanály, marketingové 

aktivity, diversifikační strategie a kvalita potravin. Spotřebitelé se také více zajímají 

o nutriční hodnoty a zdravotní přínos konzumovaných potravin.  

 

V oblasti masa pak můžeme z jednotlivých studií zaznamenat tyto faktory, 

ovlivňující poptávku: Reklama, značení a s ním související zájem o nutriční hodnoty, 

kvalitu, zdravotní nezávadnost a bezpečnost, zájem o welfare konzumovaných zvířat, 

určité socioekonomické a demografické ukazatele (jako věk, pohlaví, příjem, vzdělání 

a bydliště) a v první řadě samozřejmě cena. 

 

Peněžnímu vlivu se bude věnovat oddělení následující po tomto, kde budou 

prezentovány výsledky poptávkových modelů odhadovaných v České republice, 

především cenové a důchodové elasticity. Předchází ji výčet nehmotných motivátorů. 

 

3.1 Demografické, sociální a kulturní aspekty 

Rozdíly v lokalitě bydliště, sociálním statusu nebo příslušnosti k určité kultuře 

mohou hrát značnou roli v množství konzumovaného masa i citlivosti poptávky na 

změnu jeho cen. 

 

Vzhledem k zaměření se na Českou republiku nebudeme zkoumat vliv 

kulturních rozdílů (ač může být značný, viz odstavec o vegetariánství na konci této části 

práce) a zaměříme se na asociaci základních sociodemografických faktorů se spotřebou 

masa. Běžně zkoumanými jsou věk, pohlaví, počet členů domácnosti, velikost obce, 

a další.  Nižší spotřeba masa u starších spotřebitelů byla pozorována v USA (Yen et al., 

2008). Tato studie, stejně jako řada dalších také vypovídá o vyšší konzumaci masa 

u mužů oproti ženám. Stejně tak je pozorován vliv obývaného regionu a vzhledem 

k multikulturnosti amerického obyvatelstva i vliv barvy pleti na množství 
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spotřebovaného masa a to jak doma tak mimo domov. Tyto faktory se prokázaly jako 

signifikantní pro spotřebu masa v USA i o dvacet let dříve (Heien & Pompelli,1988).  

 

V České republice se sociodemografickými faktory spotřeby masa zabýval 

Crawford  v roce 2002 potvrzuje přítomnost ženy v domácnosti jako faktor negativně 

ovlivňující spotřebu. Zahrnuty jsou i charakteristiky jako vlastnictví mrazničky (kladný 

efekt), vyšší vzdělání (záporný efekt), věk (silný kladný efekt) nebo počet členů 

domácnosti (překvapivě záporný efekt).  

 

3.2 Reklama a značení 

3.2.1 Reklama 

Reklama na maso může propagovat jak konkrétní značku masa, tak maso jako 

takové, či jeho jednotlivé druhy. Ať již jde o reklamu zaměřenou na informovanost 

zákazníka, nebo pouhé přesvědčování bez významnějšího obsahu. (Brester &  

Schroeder, 1995) Vliv, jaký má na poptávku, cenu masa a celkové výdaje za něj byl 

zkoumán především v USA. Obvykle se při těchto analýzách používá Rotterdamský 

model, který je pro chování poptávky po mase v USA konzistentnější než konkurenční 

AIDS (Alston & Chalfant, 1993). 

 

Studie Brester &  Schroeder 1995 ukázala na datech z let 1970 - 1993, že vliv 

obecné reklamy na jednotlivé druhy masa není statisticky signifikantní. Pomocí 

nelineárního Rotterdamského modelu však zjistili, že křížové elasticity reklamy
7
 mohou 

být v tomto případě signifikantní, ač jejich hodnoty se pohybují v řádech tisícin 

procenta. Nejvyšší hodnoty pak dosáhla vlastní elasticita reklamy v případě masa 

drůbežího a to 0,5 %. 

 

Ve studii z roku Kinnucan et al. (1997) je kladen důraz na robustnost odhadů. 

Reklama do modelu vstupuje jako suma dolarů na ni vynaložených a její vliv je 

zkoumán s 3měsíčním zpožděním (na čtvrtletních datech z let 1976-1993).  Z výsledků 

je zřejmé, že změřený efekt je velmi citlivý na zkoumané období. Ovlivnit jej mohou 

                                                

7 Definované jako procentní změnu poptávky po daném masu pří 10% zvýšení výdajů na 

reklamu ( Brester &  Schroeder 1995). 
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také chyby v měření, nebo strukturální změny, které byly zaznamenány v předchozích 

studiích stejné problematiky. Celkové vyznění co do vlivu reklamy je stejné, jako 

v Brester & Schroeder (1995) – vliv obecné reklamy na maso je na poptávku po něm 

nesignifikantní. V minoritních případech, kdy signifikantní je, elasticita reklamy 

dosahuje tak malých hodnot, že oproti výdajovým a cenovým elasticitám zůstává takřka 

zanedbatelná. Autoři však chtějí upozornit i na fakt, že měření reklamy pouze 

v jednotkách utracených dolarů nemusí být dostatečně vypovídající pro ekonometrické 

studie, neboť vynaložená částka nevypovídá jasně o kvantitativní a kvalitativní 

schopnosti oslovit danou část populace. 

 

3.2.2 Značení 

Další důležitou otázkou, spojenou s marketingem masa jsou etikety umístěné 

přímo na koncovém produktu. Část z údajů, které se na těchto štítcích nachází, je 

kodifikována příslušným právním předpisem, ve zbytku mají výrobci volnou ruku 

a mohou spotřebitelům přinášet svá reklamní či informační sdělení. Kategorií sama za 

sebe jsou pak různé známky kvality.  

 

„Obecně existují loga, která mají buď legislativní oporu (například evropská 

chráněna značení – původu, zeměpisného původu, zaručená tradiční specialita) nebo 

oporu v národních systémech kvality (například KLASA, Regionální potravina, loga pod 

systémem Česká kvalita pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, loga zaštítěná Asociací 

krajů ČR, Potravinářskou komorou, Hospodářskou komorou apod.“)  

(Krbcová, 2011)  

 

Matoucí může být nejen velké množství log oficiálních, ale i to, že neoficiální 

loga mohou výrobci vytvářet a užívat dle svého uvážení. Stejně tak údaje uvedené jen 

jako textové informace o kvalitativních hodnotách masa mohou být spotřebiteli 

nedostatečně srozumitelné. 

 

Důležitou studií v oblasti spotřebitelského vnímaní značení masa může být 

nedávno provedený průzkum společnosti Qa uskutečněný pro kampaň Na etiketě záleží. 

Který byl proveden ve 3 zemích Evropské Unie, včetně ČR a to dotazováním 1001 

respondentů reprezentativního vzorku v každém ze států. Z tohoto průzkumu vyplynulo 
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jak významné porozumění současnému systému značení původu vajec (61 % pro ČR), 

tak poptávka po stejném systému značení mléčných a masných produktů (78 % pro 

ČR). Vyplývá z něj také výrazný zájem spotřebitelů o životní prostředí zvířat, které jim 

obohacují jídelníček. Neboť předpokládají, že toto prostředí ovlivňuje nejen kvalitu 

života hospodářských zvířat, ale také kvalitu živočišných produktů, jejich bezpečnost 

a obsah živin. 

 

Zajímavá je v tomto ohledu i práce Ivy Zvěřinové (2010), jež se zaměřuje na 

biopotraviny a zkoumá mimo jiné i schopnost spotřebitelů rozeznat oficiální loga bio 

produktů oproti logům s jiným významem. V době, kdy byl průzkum prováděn, 

existovala dvě oficiální loga – národní a evropské, to druhé však záhy po průzkumu 

měnilo svou podobu. Z výsledků vyplývá, že staré logo EU označující bio potraviny 

bylo schopno rozeznat pouhých 13 % respondentů z Prahy a 14 % ze Znojemského 

kraje. Oproti tomu národní logo označilo správně téměř 40 % dotázaných z Prahy a o 4 

p.b. méně respondentů ze Znojemska. Zarážející však může být fakt, že v Praze 

označilo 39 % respondentů jako oficiální logo i označení firmy EcoTec, což je však 

značka boilerů, spalujících dřevěné palety, používaná soukromým podnikem. 

Výraznější rozdíly mezi znalostí biolog jsou pak zaznamenány v oblasti vzdělání, kde 

respondenti se základním vzděláním mají významně nižší znalost (78 % resp. 83 % 

nerozpoznává ani jedno logo), než ti se středo a vysokoškolským. Stejně tak je v tomto 

ohledu méně informovaná starší generace (nad 60 let) v obou oblastech (81 % resp. 77 

%). Paradoxem této studie pak zůstává že: „40 % obyvatel Prahy, kteří odpověděli, že 

jejich domácnost koupila biopotraviny v roce 2008, nepoznali ani jedno oficiální logo 

biopotravin. Ve znojemském vzorku je takových respondentů 52 %.“ (Zvěřinová, 2010) 

 

Je tedy zřejmé, že reklama a značení mohou mít na rozhodování spotřebitelů 

značný, avšak těžko kvantifikovatelný vliv. Neboť nelze snadno zjistit, jak veliké 

procento populace bylo reklamou penetrováno a zároveň jaký podíl takto oslovených 

spotřebitelů si sdělení vyložil a zafixoval tak, jak měl inzerent na mysli. 

 

3.3 Zdraví a bezpečnost 

Vliv odborných článků zabývajících se zdravotními dopady masa na poptávku 

po něm je nejvíce prozkoumán v USA. Index, kterým se hodnotí míra zdravotních 
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informací, byl prvně vyvinut k měření jeho vlivu na poptávku po másle a rostlinných 

olejích v Kanadě Changem & Kinnucanen (1991). Je konstruován jako poměr 

dostupných článků podporujících a popírajících vztah mezi onemocněními srdce 

a hladinou cholesterolu v krvi a těch, které tvrdí opak.  

 

Kinnucan et al.(1997) pak využívá tohoto indexu v analýze poptávky po mase 

v USA a to ve spojení s vlivem reklamy na tuto poptávku (viz. Reklama a značení). 

Výsledky podporují tezi, že informace o škodlivosti cholesterolu stojí za změnou 

poptávky po mase. Výsledné elasticity zdravotní informovanosti
8
 byly signifikantní pro 

drůbeží a hovězí maso a to v hodnotách 1,54 a -0,583. 

 

Z jiného úhlu se na tuto problematiky dívají Robenstein & Thurman (1996). 

Motivem jim je studie Shekelle a Liu, která dokazuje, že informace o spojení 

cholesterolu s onemocněním srdce nebyly dostupné do roku 1980, kdežto strukturální 

posun v poptávce po mase se objevuje už v druhé půlce let sedmdesátých. Rozhodují se 

tedy prozkoumat, jestli články uvedené na toto téma v The Wall Street Journal (jakožto 

nejvlivnější médium na burzovní makléře) měly nějaký vliv na obchody probíhající na 

burze s masem. Na denních datech z let 1983 až 1990, ukazujících ceny finančních 

derivátů obchodu s masem pak dokazují, že tyto články nemají vliv na rozhodování 

makléřů o nakoupeném množství. To je přinejmenším zajímavý přístup, bohužel nebyl 

aplikován na novějších datech a tak z něj nelze usuzovat, jaký vliv mají tyto informace 

dnes. 

 

Aféry ohledně bezpečnosti konzumovat maso, které vznikly na základě šíření 

nemocí, jako je BSE, slintavka a kulhavka, ptačí chřipka, případně kontaminací již 

zpracovaného masa bakteriemi jako Escherichia coli (E. coli) a salmonela, mohou ve 

spotřebitelích vyvolat nejistotu a tím ovlivnit jejich poptávku. Významný je také 

například nedávný nález koňského masa v produktech, které ho obsahovat neměly, či 

problematika přidávání vodních roztoků do již opracovaných kusů masa (tzv. křehčení). 

Také možné genetické modifikace zvířat, nebo jejich krmení či kontaminace pesticidy 

a antibiotiky nenechává spotřebitele chladnými. 

 

                                                

8 Vyjadřuje změnu poptávky po mase při změně indexu zdravotních informací.  
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Na studii Kinnucan et al. (1997) navazují Flake & Patterson (1999). Analyzují 

čtvrtletní data z období 1987-1997. Ovšem krom indexu zdravotních informací 

vytvořeného na základě množství konzumovaných vajec, vytvářejí ještě index informací 

o bezpečnosti masa, vytvořený obdobně, tedy na základě uveřejněných článků na téma 

bezpečnosti (BSE, E. Coli, salmonela).  Zabývají se i vlivem reklamy na poptávku po 

mase. Z jejich výsledků vyplývá mírný vliv bezpečnostních informací na poptávku po 

hovězím mase. (1% nárůst jimi vytvořeného indexu implikuje 0,0013% pokles poptávky 

po hovězím. Oproti Kinnucanově studii však nenacházejí signifikantní vztah mezi 

indexem zdravotních informací a poptávkou po hovězím mase. To je však 

pravděpodobně způsobeno jiným konstruktem tohoto indexu. Ani u ostatních druhů 

masa nevykazují výsledky významný vliv. 

 

Adekvátnější v tomto směru může být průzkum Marsh et al.(2004), který jako 

váhu informací o bezpečnosti používá upozornění, zveřejňovaná FSIS (Food Safety 

Inspection Service) a to z let 1982-1998 v čtvrtletní periodicitě. Za stejné období testuje 

i vliv běžných novinových článků na toto téma. Při použití Rotterdamského modelu 

vycházejí signifikantní jen upozornění FSIF, zřejmě společností vnímaného za 

důvěryhodnější a relevantnější zdroj. Přesto se hodnoty těchto elasticit pohybují 

v řádech setin až tisícin procenta. Ve stejných řádech se pohybuje i aktuálnější studie 

z roku 2006 (Dong & Jensen), porovnávající situaci v USA a Kanadě. Zde je použit 

GAIDS a měsíční data z let 1999-2005, přičemž za jako informační médium jsou brány 

články z 30 (USA) respektive 22 (Kanada) nejpopulárnějších novin, efekt je očekáván 

v dalším období. Z průzkumu vyplývá, že informace o bezpečnosti jsou pro kanadský 

trh nesignifikantní, kdežto v USA se tento vliv, ač malý, pozorovat dá. 

 

„Vliv masivních kampaní kolem nemoci šílených krav, prasečí chřipky a ptačí 

chřipky se na spotřebě masa v České republice nijak negativně neprojevil.“ 

(ČSU, 2011) 

 

Problémy s bezpečností od roku 1980 výrazně rostou, hlavním důvodem může 

být intenzifikace chovu (Marsh et al., 2004). Zvířata jsou chována v čím dál větších 

množstvích, přičemž jejich životní prostor se snižuje. Stejně tak krmiva, která jsou jim 

podávána, často neodpovídají jejich přirozené fyziologii, ovšem zefektivňují a zlevňují 

výkrm. V takovýchto podmínkách dochází i přes nutné veterinární kontroly 
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k snadnějšímu vzniku a následnému šíření nemocí. Nadužívání antibiotik pak může mít 

vliv na ování odolnosti a agresivity nových patogenních kmenů.  

 

3.4 Motivy k nulové spotřebě masa či nákupu biomasa 

3.4.1 Welfare zvířat 

S bezpečností chovu je úzce spjat i „welfare“ zvířat. Existuje více definic slova 

welfare, nejkomplexněji jej vystihuje Webster (1999) svou teorií pěti svobod. Od žízně; 

hladu a podvýživy; nepohodlí; bolesti, zranění a nemoci; strachu a úzkosti a svoboda 

uskutečnit normální chování. Je zřejmé, že tyto svobody zvířat jsou v průmyslovém 

chovu upozaděny za ekonomickou efektivitou produkce masa.  

 

V určité míře jsou proto zahrnuty do legislativy jak státní, tak na úrovni 

Evropské Unie, která v tomto směru zaznamenává výrazné pokroky. Z poslední doby je 

například známá norma EU o obohacených klecích pro nosnice, která vešla v platnost 

v lednu roku 2012. Přes veškeré obavy o cenu vajec se však ukázalo, že až na cenový 

výkyv začátku platnosti normy, který způsobil krátkodobý nedostatek vajec způsobený 

nesplněním normy v Polských chovech, se cena dostala na před-normovou hodnotu 

a dále klesá (Zpráva o trhu vajec, 2013).  

 

Welfare zvířat pak pro spotřebitele může být důležitý nejen z pohledu etiky, ale 

i kvality masa a bezpečnosti. Kdy například život kuřat z ekologických chovů je o 99 % 

delší, než život kuřat z chovů konvenčních. (Kaspříková, 2007). Díky čemuž může být 

jejich maso na úrovni mikronutrientů bohatší a mít tedy i výraznější senzorické 

vlastnosti. Stejně tak bývá nižší kontaminace masa stresovými či syntetickými hormony 

a antibiotiky (Ta se dříve používala i do krmiv k podpoře růstu svalové hmoty. To je 

však dnes již zakázáno v celé EU, nikoliv však v USA.)  

 

Ač je vnímání welfare zvířat ryze subjektivní záležitostí, mohou tato fakta vést 

ke změnám chování spotřebitelů (Toma, et al., 2009). Toma ve své studii ukazuje na 

654 pozorováních z toku 2005, získaných skrze speciální dotazníky v Anglii 

a analyzovanými SEM metodou, že zájem o welfare zvířat má na poptávku po 
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organickém kuřecím mase nejsilnější vliv. Dalšími důležitými vlivy jsou pak 

socioekonomické zařazení spotřebitele a samozřejmě i cena tohoto masa. 

 

3.4.2 Vegetariánství 

V oblasti diskuze o vegetariánství je třeba tento pojem definovat, neboť 

v případě porovnávání studií na toto téma může docházet k nekonzistentním závěrům 

(Medřická, 2008). 

 

Různé stupně vegetariánství se hodnotí dle daných konzumovaných potravin viz. 

Tabulka 3.1. Ta nám kromě vymezení vztahu k masu ukazuje i další alternativní 

způsoby stravování, ve kterých jsou kromě masa odmítány i další živočišné produkty. 

 

Tabulka 3.1: Stupně vegetariánství dle konzumovaných potravin 

 

V mnoha průzkumech, zabývajících se vegetariánstvím se pak pro zjednodušení 

počítá i se skupinou semi-vegetariánů, kteří maso konzumují, ale jen v malé míře.  

 

Základní motivy k vegetariánství jsou: Ekonomické; kulturní či společenské; 

náboženské; etické; ekologické a zdravotní  

 

„U mnohých vegetariánů nejde jen o jeden izolovaný motiv, ale o ucelený 

systém, který se často promítá i do dalších oblastí života, nejen do způsobu stravování.“ 

(Medřická, 2008) 

 

Naproti tomu ani lidé, ztotožňující se s uvedenými argumenty nemusí vždy 

následovat vegetariánský způsob života. Ať již jde o klasické dietetické problémy s vůlí 

  Červené 

maso 

drůbež ryby vejce mléčné 

produkty 

med, želatina 

atp. 

semi-vegetarián v omezené míře ● ● ● 

pesco-vegetarián x x ● ● ● ● 

lakto-vegetarián x x x x ● ● 

ovo-vegetarián x x x ● x ● 

lakto-ovo-

vegetarián 

x x x ● ● ● 

vegan x x x x x x 



   29 

(tuk obsažený v mase i jiných potravinách, stejně jako cukr působí v určitém směru jako 

droga a tím oslabuje sebekontrolu člověka (Volkow et al., 2013). Stejně tak jiné faktory, 

jako je stres a uspěchaný životní styl, přispívají k nekonzistenci postojů s činy. 

Negativně může působit také tlak okolí, které není tolerantní k nekonvenčnímu způsobu 

stravování a daný jedinec díky tomu je vystavován narážkám, posměškům, poučování 

až šikaně. 

 

V roce 2003 bylo v české populaci dle agentury STEM/MARK 2 % vegetariánů, 

což je v Evropském měřítku relativně nízké číslo (Vegetariánství, 2013).
9
 Největší 

zastoupení bylo mezi ženami, mladými ve věku 15-29 let a vysokoškolsky vzdělanými 

lidmi.  

 

  

                                                

9 Největší procento vegetariánů bylo pozorováno v Indii (40 %), což je způsobeno především 

nábožensko-kulturní tradicí této země (EVANA, 2013). V Evropě se pak na první příčku staví Německo s 

9 % zastoupením, přičemž 10 % z těchto vegetariánů se hlásí dokonce k veganství. Obdobně je na tom 

také Švýcarsko (9%). Ostatní země Evropy se pak pohybují mezí 6 % (Velká Británie, Irsko) až 0,5 % 

(Portugalsko), ve statistice však zdaleka nejsou zahrnuty všechny státy. 
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4 Přehled odhadů elasticit 

V předešlých kapitolách byly na vybraných studiích ilustrovány jednotlivé 

kvalitativní determinanty poptávky po mase. Následovat budou specifika odhadů vlivu 

cen a příjmu, tedy odhadů cenových a důchodových elasticit. 

 

4.1 Homogenita masa jako faktor při odhadu elasticit 

Pakliže se zaměříme na komoditu zvanou maso a aplikujeme na ní 

mikroekonomickou analýzu poptávky, je předpokládána homogenita masa – tedy že 

každá spotřebitelem nakupená jednotka masa má stejnou cenu i kvalitu. Tento 

předpoklad samozřejmě není reálný. Maso je možno rozdělit na jednotlivé druhy 

(hovězí, vepřové, drůbeží a ostatní) a v rámci těchto druhů pak na jednotlivé kusy 

a jejich předprodejní opracování (např. vepřové koleno vs. vepřová panenka, mleté 

maso, kuřecí prsní řízek vs. křídlo). Tyto konečné produkty se pak kvalitativně, a 

v důsledku toho i cenově, výrazně liší. V běžných analýzách je brána v úvahu jen 

diferenciace různých druhů masa, objevují se však už i takové, které zakomponovaly 

kvalitativní odlišnosti u konkrétních druhů masa. Vznikají i studie, zabývající se přímo 

tím, jak poptávku může ovlivnit nutriční složení (Wang & Chern, 1997; Tey et al., 

2008). Lopez a Malaga (2009) se pak ve své studii poptávky po mase v Mexiku zaměřili 

na jednotlivé kusy prodávaného masa od hovězích steaků po mořské plody (celkem 18 

kategorií), z výsledných cenových i výdajových elasticit je zřejmé, jak heterogenní 

komoditou je maso. Obdobné výstupy dává i dříve provedená studie Heien & Pompelli 

(1988), ze které vyplývá, že v oblasti hovězího masa je poptávka po steakovém 

a mletém mase cenově neelastická, kdežto po roštěné je elastická. Křížové cenové 

elasticity se v této oblasti také jeví velmi silné. 

 

4.2 Meta-analýza elasticit poptávky po mase ve světě  

Následující část, na základě meta-analýzy provedené v roce 2012 na 362 studiích 

resp. 3755 odhadů cenových elasticit a meta-analýzy důchodových elasticit z roku 2010 

z 393 studií s celkem 3357 odhady (obě provedl Craig A. Gallet), ilustruje obecné 

výsledky a porovnává jejich hodnoty pro jednotlivé části světa i pro jednotlivé metody 

analýzy poptávky. V další podkapitole se nachází přehled studií, odhadujících cenové 
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a důchodové elasticity poptávky po mase pro Českou republiku. Tím tvoří základ 

k porovnání výsledků vlastní ekonometrické analýzy s výsledky z předchozích šetření. 

 

4.2.1 Odhady důchodové elasticity poptávky po mase 

Celosvětový průměr ze zmíněné meta-analýzy pro maso obecně činí 0,90. 

(Gallet, 2010) Z druhového hlediska lze pozorovat signifikantní snížení pro vepřové 

a drůbeží maso. Poptávka po těchto druzích je tedy méně citlivá na změnu výše příjmu 

než po mase hovězím. Gallet porovnává i vliv zvolené funkční formy na odhad 

elasticity. Ve většině případů, včetně double-log i AIDS však nenachází signifikantní 

rozdíl oproti běžnému lineárnímu modelu. Významnější roli hraje metoda odhadu kde 

například 2SLS metoda zvyšuje odhadnutou elasticitu oproti použití OLS o 0,744. Data 

s menší periodicitou (čtvrtletní a častější oproti ročním) také vykazují mírně vyšší 

hodnoty. Z regionálního pohledu pak vidíme signifikantní rozdíl jen pro Austrálii –

 která vykazuje nižší elasticitu, Střední východ a centrální jižní Asii, kde jsou 

důchodové elasticity naopak významně vyšší.  

 

4.2.2 Odhady vlastní cenové elasticity poptávky po mase 

Druhá Galletova studie (2012) je zaměřena na rozdíly mezi lokalitami – Severní 

Amerikou, Asií a Evropou a v rámci nich posuzuje jednotlivé faktory, ovlivňující 

odhadnutou hodnotu cenové elasticity. Průměrné hodnoty tak můžeme pozorovat pro 

jednotlivé kategorie masa i pro dané regiony. Hodnoty se pohybují od -0,755 (ryby 

v Evropě) do -1,279 (skopové v Severní Americe). Další hodnoty lze vyčíst z Tabulky 

4.1. 

Tabulka 4.1: Cenové elasticity pro jednotlivé druhy masa ve světě 

  Severní Amerika Asie Evropa 

Hovězí -1,084 -0,918 -0,918 

Vepřové -0,913 -0,809 -0,939 

Skopové -1,279 -0,992 -0,948 

Drůbeží -0,743 -0,845 -0,851 

Ryby -1,249 -0,902 -0,755 

Maso celkově -0,964 -0,848 -0,831 

Zdroj: Gallet, 2012 
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Zaměříme-li se na Evropu, která má ve většině případů, kromě vepřového 

a drůbežího masa, nižší elasticity než ostatní regiony, můžeme zkoumat, co ovlivňuje 

výši odhadů elasticit. 

 

Hodnoceny jsou obdobné kategorie jako v předcházející meta-analýze. 

K signifikantním faktorům patří vybraná funkční forma, přičemž všechny formy oproti 

běžnému lineárnímu modelu hodnoty elasticit snižují a to o více než -0,5 – rozdíl mezi 

odhadem pomocí LA/AIDS (-0,530) a double log (-0,513) je pak poměrně malý, semi-

log model však v daných studiích snižoval průměrnou hodnotu až o -2,057. 

Signifikantní rozdíly působí i různý charakter dat.  

 

Meta-analýzy jsou v současné době populárním nástrojem pro zkoumání 

rozličných vlivů na odhadované hodnoty. Můžeme díky nim objektivněji přistupovat 

k jednotlivým studiím, což je z akademického hlediska velmi užitečné. Pomáhají také 

k nadhledu na absolutní hodnoty výsledků, neboť se mohou ve značné míře lišit 

a stěžejní je tedy spíše znaménko, tedy efekt daného faktoru.  

 

4.3 Přehled studií poptávky po mase v ČR 

I v České Republice se po roce 1989 objevují dvě postavy, významněji se 

zabývající mimo jiné poptávkou po mase. Prvním je prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., 

Ph. D, druhým pak doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. který ve své práci z roku 2006 

poskytl i zajímavý přehled tehdy dostupných ekonometrických poptávkových modelů. 

Celkově je studií na tuto tématiku malé množství, budou tedy v následujících odstavcích 

představeny jednotlivě. 

 

Janda (1994) modeluje poptávku po třech základních druzích masa (vepřové, 

hovězí a drůbeží, následně také maso celkově, jako komoditu složenou z těchto tří 

komodit) pomocí AIDS založeného na měsíčních datech z let 1991-92 (zdroj SRÚ) 

s použitím CPI jako cenového indexu. K analýze využívá metody OLS, MLE i SUR pro 

model v log-log formě. Jeho studie potvrdila cenovou nepružnost poptávky po mase 

v ČR za toto období, na druhou stranu však při dezagregaci na jednotlivé druhy došlo 

k odhadu kladné, avšak nesignifikantní hodnotě vlastní cenové elasticity pro maso 

drůbeží (Což může být dle autora způsobeno malým rozptylem pozorování pro 
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množství a ceny spotřebovávaného drůbežího masa, či opominutí důležité neměřitelné 

vysvětlující proměnné v modelu.). Hodnoty vlastních cenových elasticit pro vepřové 

a hovězí jsou -1,44 resp. -1,31 (Jde tedy o statky běžné s elastickou reakcí na změnu 

ceny). Důchodové elasticity potvrdily, že jednotlivé zkoumané druhy masa jsou 

normálním statkem s menší než proporcionální reakcí na změnu důchodu. Alternativní 

specifikace modelu vykazovala ještě větší míru autokorelace než model původní.   

 

Brosig (1998) již využívá třístupňový rozpočtový proces pro analýzu poptávky 

po potravinách v České republice, tedy postupné modelování pro skupiny 

nakupovaných komodit. Tento přístup je založen na teorii slabé separability, která 

předpokládá, že poptávka po zboží v jednotlivých skupinách ovlivňuje poptávku po 

komoditách ve skupinách ostatních jako celek (Spotřebitelé mají tedy rozpočet oblečení, 

bydlení, dopravu a služby teoreticky oddělený od rozpočtu na potraviny, dále se takto 

rozdělí i kategorie potravin na jednotlivé druhy.) Zkoumána je časová série měsíčních 

dat z let 1991-95 (zdroj SRÚ), jako váha je použit CPI a to pomocí normalizované 

kvadratické nákladové funkce odhadnuté jako SUR pomocí MLE. Analýza nám 

poskytuje podrobné výsledky pro důchodové i cenové elasticity. Proteinová kategorie 

(zahrnující krom masa a vnitřností i vejce) dosáhla hodnot -0,67 pro vlastní cenovou 

a 0,83 pro důchodovou elasticitu. Pro jednotlivé kategorie mas jsou to pak: vepřové -

0,83; 0,89, hovězí -1,27; 0,57; drůbeží -1,34; 1,00, ryby -2,50; 2,02, tedy hodnoty 

v rámci očekávání. Práce mimo jiné upozorňuje na celkový tržní úpadek, který v té době 

panoval.  

 

V roce 1999 Syrovátka publikuje svoji disertační práci, ve které analyzuje vliv 

velikosti přijmu zemědělců na jejich spotřebu a nákup masa a masných výrobků. O dva 

roky později se noří do hlubší analýzy poptávky po mase na datech z ČSU zabývajících 

se životním standardem (Syrovátka, 2001), neboť se v práci zaměřuje na rozdíly mezi 

jednotlivými příjmovými skupinami. Ty rozlišuje na domácnosti: zaměstnanců, 

zemědělců, živnostníků a důchodců. Zajímavým zjištěním této studie je fakt, že ač 

domácnosti důchodců dosahovaly průměrně nejnižších příjmů (15 958 Kč), vydávají za 

maso největší podíl z příjmů, průměrně 9,66 % (ostatní kategorie se pohybují mezi 5 %-

6 %) a mají nejnižší důchodovou elasticitu 1,45. Elasticita ostatních příjmových 

kategorií byla odhadnuta takto: zaměstnanci 1,65, zemědělci 1,62, živnostníci 1,53. Na 
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data statistiky rodinných účtů byl použit Engelův model poptávky domácností ve své 

lineární formě, odhadnutý pomocí OLS. 

 

Česká data byla také využita k ilustrování techniky odhadu cenových elasticit 

pomocí výpočtu jednotkové ceny implicitně z výdajů na danou komoditu a jejího 

nakoupeného množství. (Crawford et al. 2002). QUAIDS model byl aplikován na 

měsíční data z let 1991-92 se zaměřením na manželské páry V této studii bylo zahrnuto 

i mnoho sociodemografických proměnných. Přičemž např. přítomnost ženy 

v domácnosti signifikantně vykazuje výrazně nižší poptávané množství (stejně tak vyšší 

vzdělání, zajímavá je i záporná korelace s výdaji na hygienu a kulturu), naopak 

vlastnictví mrazničky má kladný efekt na poptávku, stejně tak dosažení jen základního 

vzdělání. Marshallovská elasticita pro maso v této studii vychází  -0,968.  

 

Syrovátka (2004) zkoumá důchodovou elasticitu, ovšem výdajů, pro kompletní 

potravinové portfolio (rozdělené na 9 kategorií). Tato analýza je provedena skrze devět 

jednorovnicových regresních modelů s čtvrtletními daty SRÚ (1995-2002). I on používá 

CPI, jako jednotící cenový index. Své výpočty následně ještě koriguje v návaznosti na 

teoretickou hodnotu Engelovy agregační podmínky. U masa a masných výrobků 

dochází k silně elastické příjmové reakci +2.1291, zahrnuta byla i kategorie pro ryby 

a rybí výrobky se slabou negativní rekcí -0,2413. To znamená, že při zvýšení ročních 

příjmů domácnosti o 1% by se zvýšily roční výdaje na kategorii maso o 2,13%. Maso 

navíc tvoří v průměru nejvyšší podíl výdajů (27 %), v rámci kategorie potraviny. 

 

Ve své další práci z roku 2007 pak Syrovátka provádí ekonomicko-matematický 

rozbor exponenciálního modelu Engelovy křivky v aplikaci při analýze příjmové 

elasticity poptávky českých domácností po mase a masných výrobcích. Díky tomu je 

schopen vydefinovat funkci příjmové elasticity poptávky, která je hyperbolická 

a statická ve všech svých parametrech. Hodnota důchodové elasticity tedy závisí pouze 

na velikosti příjmu domácnosti. Přesně jednotkové příjmové elasticity poptávky po 

mase a masných výrobcích včetně ryb pak tato funkce nabývá při celkovém čtvrtletním 

příjmu na osobu v domácnosti ve výši 17 337Kč, mezí pro přechod z progresivního do 

degresivního růstu (příjmová elasticita rovna dvěma) této funkce je pak hodnota 

8 668Kč/osobu. Podstatným faktem pro nás je, že ve zkoumaném období (1995-2000) 

dosahovaly reálné čtvrtletní příjmy na osobu v průměrné české domácnosti hodnot 
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z intervalu <12 503;15 288>. Simulací modelu byla pro tyto hodnoty určena průměrná 

důchodová elasticita v hodnotě 1,2121, zkoumaná komodita (maso, výrobky z něj 

a ryby) byla tedy běžným statkem s elastickou reakcí na změnu příjmu domácnosti. 

  

I Janda (2009) společně se svými kolegy později zkoumá poptávku po 

potravinách jako takových a to pomocí LA/AIDS modelu na datech SRÚ z roku 2009 

s využitím třístupňového rozpočtového procesu. Práce byla z důvodu atraktivity pro 

daňovou politiku zaměřena především na alkoholické nápoje. Maso zde tedy samo 

o sobě analyzováno není a skupina živočišných potravin jako takových vykazuje 

důchodovou elasticitu o hodnotě 0,95 – jde tedy o běžnou komoditu. (Za skupinu 

potravin jako celek je tato hodnota 0,60).  

 

Z výše uvedených studií, i přes jejich časté nepřesnosti odvislé od dostupnosti 

dat, je možné získat přehled o tom, v jakém rozmezí se pohybují důchodové i cenové 

elasticity poptávky po mase v ČR v průběhu daných časových období. Pro vlastní 

cenové elasticity kategorie maso či proteinové potraviny tak pozorujeme rozmezí (-0,67 

(Brosig, 1998); - 0,96 (Crawford et al. 2002)) a pro důchodovou (0,63 (Janda, 1994); 

1,65 (Syrovátka, 2001)). Což lze označit za přibližně odpovídající celosvětovým 

průměrům z meta-analýz, které provedl Gallet (-0,83 vlastní cenová a 0,90 důchodová). 

Je však třeba mít na paměti, že v těchto studiích byla zkoumána rozličná data v různých 

časových obdobích, i definice kategorie maso se významně lišila. Díky práci Crawford 

et al.(2002) lze navíc pozorovat i vliv sociodemografických faktorů na tuto poptávku. 

V následující části práce bude v návaznosti na výše zmíněné studie provedena analýza 

poptávky po mase v České republice pro roky 2000 až 2012.  
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5 Zpracování dat a interpretace výsledků 

Empirická část si klade následující cíle: 

 Odhadnout hodnoty vlastních cenových elasticit poptávky pro maso jako 

takové a jeho jednotlivé druhy 

 Odhadnout hodnoty důchodových elasticit poptávky pro maso jako 

takové a jeho jednotlivé druhy 

 Zachytit vývoj těchto elasticit v čase  

 Určit případné další determinanty, ovlivňující poptávku po mase jako 

takovém a jeho jednotlivých druzích, zjistit sílu těchto vlivů a její vývoj 

v čase 

 

Na základě předešlých poznatků byl jako nejvhodnější model k naplnění těchto 

cílů zvolen jednorovnicový log-log model, odhadovaný pomocí metody nejmenších 

čtverců (Wooldridge, 2009). Především pak pro jeho jednoduchost a přesto dobrou 

vypovídající hodnotu. Ta je za určitých podmínek, i přes neflexibilitu tohoto modelu, 

srovnatelná s AIDS jako nejpoužívanější flexibilní formou.  

 

5.1 Použitá data 

5.1.1 Zdroj dat 

V empirické části práce byla analyzována data statistiky rodinných účtů 

vydávané ČSÚ. SRÚ představuje každoroční přehled příjmů a výdajů českých 

domácností a poskytuje mimo jiné i informace o množství vybraných druhů 

nakupovaných potravin pro jednotlivé domácnosti. Jde tedy o nenahraditelný zdroj 

prvotních dat, která jsou využívána k výpočtu dalších statistik ČSU i pro jiné vědecké či 

komerční analýzy, sloužící jako podklad ke kvalifikovanému rozhodování o sociálních 

politikách státu a také pro mezinárodní srovnání (ČSU, 2014). 

 

Historie SRÚ sahá až za rok 1931, kdy byla zařazena mezi oficiální státní 

statistiky a šetření se v ČR provádí již od poloviny 50. let. Její metodika se však od té 

doby samozřejmě mnohokrát změnila a drobné úpravy, kterými se statistika 

přizpůsobuje změně sktruktury obyvatelstva nebo mezinárodním standardům, se 
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odehrávají téměř každý rok. Přesto zůstává dobře použitelnou pro sledování vývoje 

spotřeby a jejích vlastností v čase. Primární jednotkou statistiky rodinných účtů je 

domácnost.  

 

„Základní soubor 3 000 domácností je konstruován tak, aby jeho složení podle 

zvolených výběrových znaků odpovídalo struktuře domácností v ČR. Oporou pro 

stanovení kvót jsou výsledky mikrocenzu (výběrové šetření prováděné náhodným 

výběrem, jehož účelem je získat reprezentativní údaje o úrovni a struktuře příjmů 

a základní sociálně demografické charakteristiky domácností) a SLDB (výběrový znak 

velikosti obce a druhu domu). Příjmové rozložení domácností se každoročně upravuje 

podle vývoje příjmů zjištěného v průřezových statistikách.“  

(ČSU, 2014)  

 

Při analýze těchto dat je tak třeba brát na zřetel, že výsledky se vztahují pouze 

k malé, ač reprezentativní části obyvatelstva a zastoupení příjmových kategorií je 

stanoveno předem. Výdajové položky jsou od roku 1999 členěny dle klasifikace 

CZCOICOP, odvozené z mezinárodního standardu COICOP. 

 

„Od roku 2006 vzorek zahrnuje již všechny typy domácností, např. i dosud 

nesledované domácnosti nezaměstnaných, domácnosti důchodců s ekonomicky aktivními 

členy nebo domácnosti, v nichž není žádná ekonomicky aktivní osoba. … Osobou v čele 

je v úplných rodinách vždy muž, v neúplných rodinách většinou rodič. V nerodinných 

domácnostech se za osobu v čele domácnosti považuje osoba s nejvyšším příjmem.“  

 

(ČSU, 2014)  

 

Za některé roky byl sbírán také doplňkový soubor o 400 domácnostech, sloužící 

k zabezpečení údajů pro domácnosti s minimálními příjmy, jejichž zastoupení 

v základním souboru by nezaručilo přiměřenou reprezentativnost.  

 

Záměrem při přípravě dat k analýze bylo zabezpečit co nejlepší porovnatelnost 

jednotlivých let a tak zachytit vývojové trendy v poptávce po mase. Doplňkový soubor 

nebyl použit. Původně měly být v odhadu zahrnuty i křížové cenové elasticity, jejich 

signifikance se však ve většině případů neprokázala. Konečný model byl tedy 
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odhadován bez nich, aby nebylo množství pozorování limitováno pouze na domácnosti, 

vykazující spotřebu všech druhů masa. Použita budou data za roky 2000, 2003, 2006, 

2009 a 2012. 

 

5.1.2  Spotřeba masa a struktura výdajů za něj 

Vzhledem k tomu, že práce se zabývá vztahem mezi nakupovaným množstvím 

masa a jeho cenou, je vhodné si tyto proměnné a jejich vývoj přiblížit detailně. Dalším 

důvodem k prozkoumání těchto statistik je nekonzistence definic jednotlivých druhů 

masa v modelech s obecnými statistikami spotřeby masa v průběhu let uvedenými 

v první části práce. Vysvětlovanou proměnnou v modelech bude přirozený logaritmus 

množství masa jako takového a jeho jednotlivých kategorií. Definice proměnných pro 

jednotlivé kategorie jsou přiblíženy v Tabulce 5.1, jejich popisné statistiky za jednotlivé 

roky pak k nahlédnutí v Příloze č. 2. 

 

Tabulka 5.1: Popis vysvětlovaných proměnných použitých v modelu 

Název proměnné  Popis proměnné 

meat_q Součet nakoupených množství jednotlivých druhů masa (kg/rok) 

beef_q Množství hovězího masa, které domácnost nakoupila (kg/rok) 

pork_q Množství vepřového masa, které domácnost nakoupila (kg/rok) 

poultry_q Množství drůbežího masa, které domácnost nakoupila (kg/rok) 

fish_q Množství ryb a mořských plodů, které domácnost nakoupila (kg/rok) 

other_q 

Množství uzenin, konzerv, ostatních druhů masa, špeku a slaniny 

a dalších masných výrobků, které domácnost nakoupila (kg/rok) 

 

Při pohledu na Obrázek 5.1 vidíme, že průměrné množství spotřebovaného masa 

na domácnost se za sledované období, zásadně nemění. V jednotlivých kategoriích 

pouze zaznamenáváme pozvolný růst poptávky po drůbežím i vepřovém mase a mírný 

pokles poptávky po kategorii zastupující všechny ostatní druhy masa a masné výrobky. 

Celkové průměrné množství nakupovaného masa vzrostlo za těchto 12 let ze 137 kg na 

147 kg. 
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Obrázek 5.1: Průměrné spotřebované množství jednotlivých druhů masa na 

domácnost  

 
 

Zároveň je však z Obrázku 5.2 patrné významné zmenšení části domácností, jež 

nakupují hovězí maso a to z 81 % roku 2000 na 53 % roku 2006, od kterého tento 

poměr zůstává přibližně stabilní. Mírný pokles byl ve stejném časovém horizontu 

zaznamenán i u masa drůbežího a ryb. Tyto poklesy jsou pravděpodobně způsobeny 

změnou metodiky výběru domácností do SRÚ, která v roce 2006 proběhla. Ostatní 

kategorie, tedy i maso jako takové, nakupuje i nadále 100% domácností. Díky tomu 

není z dat SRÚ možno zkoumat kategorii vegetariánů.
10

 

 

Obrázek 5.2: Podíl domácností nakupujících vybrané druhy masa  

 

                                                

10 Statistiky rodinných účtů nezachycují spotřebu za každou osobu v domácnosti, nelze z nich 

tedy ani určit případný počet vegetariánů. Zřejmé je, že ve zkoumaném vzorku se nenacházela ani jedna 

plně vegetariánská domácnost. 
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Struktura výdajů za jednotlivé druhy masa je patrná z Obrázku 5.3, kde jsou také 

uvedeny celkové průměrné výdaje za maso v jednotlivých letech, vážené pomocí indexu 

spotřebitelských cen (CPI) pro jednotlivé roky a to za kategorii maso a ryby zvlášť. 

Hodnoty příslušných CPI jsou uvedeny v Příloze č. 3. Poměry výdajů na jednotlivé 

druhy masa se výrazně nezměnily, zjevný je pouze mírný pokles výdajů na ostatní 

druhy masa a masné produkty na úkor ostatních kategorií. Přesto mají výdaje na 

kategorii Ostatní největší podíl na celkových výdajích za maso a to téměř 50%. 

 

Obrázek 5.3: Struktura průměrných ročních výdajů za maso ve stálých cenách 

roku 2005 
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5.1.3 Vysvětlující proměnné 

Z nepřeberného množství dat, které SRÚ nabízí, byly na základě popsaných 

studií vybrány případně výpočtem vygenerovány následující proměnné jako 

nejvhodnější pro analýzu poptávky po mase. Tabulka 5.2 obsahuje jejich popis.  

 

Tabulka 5.2: Popis vysvětlujících proměnných použitých v modelu 

Název proměnné Popis proměnné 

prijmy Součet čistých a naturálních příjmů domácnosti za rok 

prijmy_10 Proměnná prijmy, dělená 10 000 

potr 

Procentní zastoupení výdajů na potraviny na celkových příjmech 

domácnosti, proxy proměnná přístupu domácnosti k potravinám 

natural 

Binární proměnná rovna jedné pro domácnost vykazující naturální 

spotřebu masa a masných produktů 

osob Počet členů domácnosti 

dom_duch 

Binární proměnná rovna jedné pro domácnosti důchodců bez 

ekonomicky aktivních členů 

det_14 Proměnná, označující počet dětí do 14 let v domácnosti 

p_zena 

Binární proměnná rovna jedné pro domácnost, v jejímž čele stojí žena, tj. 

v případě rodiny chybí muž 

vek_p Věk hlavy domácnosti, proxy proměnná věkové kategorie domácnosti 

vz_z 
Binární proměnná rovna jedné pro domácnosti, kde ani jeden z členů 

nesložil maturitní zkoušku, proxy proměnná  

vz_v 

Binární proměnná rovna jedné pro domácnosti kde alespoň jeden z členů 

získal bakalářské vzdělání a vyšší, proxy proměnná 

krajske Binární proměnná rovna jedné pro domácnost žijící v krajském městě 

venkov Binární proměnná rovna jedné pro domácnost žijící na venkově 

mraznicka Binární proměnná rovna jedné pro domácnosti vlastnící mrazničku 

rok_p Proměnná, označující index roku (1 pro 2000 až 5 pro 2012) 
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Detailní popisné statistiky vysvětlujících proměnných za jednotlivé roky se 

nacházejí v Příloze č. 4. Obrázek 5.4 ukazuje procentní zastoupení domácností patřících 

do vybraných kategorií, definovaných binárními proměnnými v průřezových datech. 

 

Obrázek 5.4: Procentní zastoupení pozorovaných vlastností domácností za 

průřezová data z let 2000 - 2012 

 
 

 

Meziročně pak lze u těchto proměnných pozorovat hlavně změnu počtu 

domácností vlastnících mrazničku po úpravách ve výběru vzorku roku 2006 ze 42 % na 

85 % a další pozvolný růst k 93 % roku 2012. Stejný faktor pak hraje roli při snížení 

procentního zastoupení domácností s dětmi pod 14 let ve vzorku, které klesá z 57 % na 

43 %. Pozvolně také narůstal poměr domácností vykazující naturální spotřebu a to o 13 

procentních bodů za pozorovaných 12 let. Ostatní proměnné se pohybují blízko 

průměrných hodnot uvedených v Obrázku 5.4, zřejmě i z toho důvodu, že jde 

o výběrové znaky pro zařazení do SRÚ. 

 

Průměrný věk předsedy během let pozvolna stoupá ze 48 na 51 let, stejně tak 

příjmy domácností vzrostly během těchto 12 let z 226 0092 Kč na 367 250 Kč. Poměr 

výdajů na potraviny pak klesl o 3,5 procentního bodu z 18,3 % na 14,7 %. 
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Tabulka 5.3  popisuje důvody zařazení jednotlivých vysvětlujících proměnných, 

přičemž x ∈ {meat, beef, pork, poultry, other} a také očekávaný efekt, který 

u příslušných proměnných na poptávku po mase předpokládáme. Očekávané efekty jsou 

založeny na přehledu výše zmíněných studiích.  

 
Tabulka 5.3: Důvody zařazení jednotlivých proměnných a jejich očekávaný 

výsledný efekt na poptávku po mase a jeho jednotlivých druzích 

Proměnná Důvod zařazení efekt 

ln_x_p 

Koeficient bude vyjadřovat vlastní cenovou elasticitu daného druhu 

masa - 

ln_prijmy Koeficient bude vyjadřovat důchodovou elasticitu daného druhu masa + 

potr 

Poměr zastoupení výdajů na potraviny na příjmech domácnosti může 

mít vliv na množství kupovaného masa + 

natural 

Domácnosti vykazující naturální spotřebu mohou díky tomu realizovat 

jen menší část své poptávky po mase - 

osob 

Větší množství osob v domácnosti znamená nákup většího množství 

masa + 

dom_duch 

Odlišné stravovací návyky důchodců mohou způsobit změny 

v poptávce ? 

det_14 Přítomnost dětí může způsobit změny v poptávce - 

p_zena 

Ženy obecně vykazují menší spotřebu masa, proto jako rozhodovat 

Elky o nákupu masa mohou způsobit nižší poptávku domácnosti - 

vek_p Poptávka po mase může záviset na věku spotřebitele + 

vz_z Osoby s nižším vzděláním mohou mít jiný přístup ke spotřebě masa. + 

vz_v Osoby s vyšším vzděláním mohou mít jiný přístup ke spotřebě masa.  - 

krajske Lidé z větších měst mohou mít jiné stravovací návyky - 

venkov Domácnosti z venkova mohou mít jiné stravovací návyky + 

mraznicka Vlastnictví mrazničky poskytuje úložní kapacity na maso + 

rok_p 

Pro různé druhy masa očekáváme různé efekty, viz vývoj spotřeby 

jednotlivých druhů masa v čase ? 

 

5.1.4 Cena masa 

Cena použitá v modelech představuje implicitní cenu vypočtenou z údajů 

o vynaložených výdajích a nakupovaném množství. Jejich popis jako vysvětlujících 

proměnných je v Tabulce 5.4. Ceny byly váženy pomocí CPI, stejným způsobem jako 

výdaje viz strana 4038.  
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Tabulka 5.4: Popis vysvětlujících proměnných pro ceny 

Název proměnné Popis proměnné 

meat_p 

Vážený průměr implicitních cen jednotlivých druhů masa dle 

nakoupených množství, navíc vážený CPI pro maso 

beef_p Implicitní cena 1kg hovězího masa, vážená CPI pro maso 

pork_p Implicitní cena 1kg vepřového masa, vážená CPI pro maso 

poultry_p Implicitní cena 1kg drůbežího masa, vážená CPI pro maso 

fish_p Implicitní cena 1kg rybího masa a mořských plodů, vážená CPI pro ryby 

other_p 
Průměrná implicitní cena 1kg cena ostatních druhů masa, vnitřností, 
uzenin, masných výrobků, sádla a slaniny , vážená CPI pro maso 

 

Obrázek 5.4, reprezentující vývoj průměrných implicitních cen masa jako 

takového i jeho jednotlivých kategorií, vykazuje viditelný růst po roce 2003. Tento 

rozdíl oproti vývoji let 2000 – 2003 může být zapříčiněn již zmíněnou změnou struktury 

SRÚ po roce 2006. Průměrná cena masa za sledovaných 12 let vzrostla o 38 % z 87 Kč 

na 117 Kč za kilogram. 

 

Obrázek 5.5: Vývoj průměrných implicitních cen jednotlivých druhů masa 

 
 

 

Implicitně vypočtená cena je přirozeně korelovaná s množstvím a výdaji na 

danou komoditu. Vzhledem k heterogenitě masa jako komodity však může být 

ovlivněna i dalšími faktory. Různé domácnosti mohou vybírat různé druhy masa 

s odlišnou cenou, nebo různě kvalitní kusy masa jednoho druhu, jejichž cena se také liší. 
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V regresi používáme tuto průměrnou implicitní cenu, kterou si částečně volí domácnost 

sama a nikoliv tu, které reálně na trhu čelí. Přestože spotřebitelé nemají sílu ovlivnit 

tržní cenu masa, může cena vypočtená uvedeným způsobem být z endogenní. To by 

ovlivnilo výsledné odhady elasticit, které při odhadu pomocí OLS nejsou v případě 

přítomnosti endogenity nestranné a konzistentní (Dhar et al., 2003). Jak je cena 

nakupovaného množství korelovaná se sociodemografickými proměnnými je patrné 

z modelu:  

 

                                                       

                                                        

                                                  

             

 

Ten byl odhadnut pomocí metody nejmenších čtverců, popsané v Příloze č. 6 

Podrobné výsledky jsou pak k nahlédnutí v Příloze č. 7, jejich hodnoty se dají přepsat 

do modelu takto:  

 

                                                                      

                                                    

                                                    

           

 

Rozdíly v implicitních cenách pro různé domácnosti jsou tímto modelem 

vysvětleny z 14 %, ovlivňuje je velikost příjmů, podíl výdajů na potraviny a naturální 

spotřeba – tyto faktury zvyšují průměrnou cenu, za kterou domácnost nakupuje. Větší 

počet osob pak značí nižší cenu, to platí i pro nižší vzdělání domácnosti, vyšší věk 

a vlastnictví mrazničky. Kladně naopak působí vyšší vzdělání, bydliště v krajském 

městě a přítomnost dětí. Tyto proměnné budou zahrnuty do modelu odhadu elasticit, 

čímž by měla být ošetřena případná endogenita. Dalším možným řešením by bylo 

použití instrumentální proměnné. 
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5.2 Popis modelu 

Pro analýzu elasticit a dalších vlivů na poptávku po mase byl sestaven 

následující model:  

 

                                                                    

                                                          

                                                   

( 5.1 ) 

Kde x ∈ {meat, beef, pork, poultry, other}. Jde o kombinaci modelu 

konstantních elasticit s log – level modelem. Výsledné odhady budou tedy představovat 

hledané elasticity pro proměnné ln_x_p a ln_prijmy, u ostatních proměnných pak po 

vynásobení stem procentní změny nakupovaného množství masa způsobné změnou 

množství příslušné proměnné o jednu jednotku. 

 

Model bude nejprve realizován na průřezových datech za všechny roky 

dohromady, doplněn o proměnnou rok_p. Dále bude provedeno celkem šest regresí pro 

každý ze zkoumaných let 2000, 2003 2006, 2009 a 2012.  Aby byly výsledné 

koeficienty vzájemně dobře porovnatelné je model ( 5.1 ) použit pro všechny kategorie 

masa i roky v nezměněné podobě. Tím získáme přehled o vývoji vlivu jednotlivých 

proměnných v čase. 

 

Z dat představujících množství, ceny a důchod byla odstraněna extrémní 

pozorování, aby se jejich rozdělení přiblížilo normálnímu a tak byla zachována 

konzistence odhadů. Regrese bude uskutečněna pouze pro domácnosti vstupující na trh, 

budou tedy vyřazeny pozorování, u kterých je nakupované množství daného masa rovno 

nule. To je v případě většiny druhů masa zanedbatelné procento pozorování (maximálně 

10 % pozorování pro ryby a mořské plody), výjimku tvoří maso hovězí, jež nakupovalo 

v roce 2012 jen 53 % domácností viz. Obrázek 5.2. U odhadu parametrů, které ovlivňují 

jeho spotřebu, dochází ke zkreslení výběrem vzorku. Výsledné hodnoty tedy platí jen 

pro domácnosti vstupující na příslušný trh, nikoliv pro populaci jako celek.  

 

Tento problém lze ošetřit pomocí Heckmanova modelu, který by nejdříve odhadl 

probit model zdůvodňující volbu, proč aktér nevystupuje na daném trhu a následně 
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rezidua z tohoto modelu zapracovával v do příslušného modelu odhadu elasticit 

(Wooldridge, 2009). Tím výsledné odhady koriguje o nulová pozorování, odhady se pak 

dají interpretovat pro celou populaci. V empirické části však tento model použit nebyl 

a odhady byly vypočteny pro všechny druhy masa stejným způsobem. Je tedy třeba mít 

na paměti, že odhadnuté koeficienty u hovězího masa platí pouze pro domácnosti, které 

toto maso spotřebovávají. 

 

5.3 Empirické výsledky 

Data byla analyzována pomocí software Stata 12 a to prostřednictvím Centra pro 

otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Vzhledem k velikému množství 

dílčích modelů jsou výsledky pro jednotlivé druhy masa za každý rok zvlášť obsaženy 

v Příloze č. 8  

 

Ve všech případech minimálně jeden ze dvou testů (Whitův test a Breuch-

Paganův test) potvrdil heteroskedasticitu na 5% hladině významnosti, všechny rovnice 

tedy byly následně odhadnuty robustně, čímž je zajištěna nestrannost odhadů 

standardních chyb průměru. Ceny nebyly korelovány s rezidui, nezpůsobují tedy 

zkreslení endogenitou. Průměrné hodnoty VIF testu byly pro všechny roky menší než 2, 

multikolinearita se tedy neprokázala. Ve všech případech však byly potvrzeny 

opomenuté proměnné, což vyplývá jak z hodnot R2, tak z výsledků Ramsey RESET 

testu. Výsledné odhady tedy mohou být nad nebo podhodnoceny, bohužel se nepodařilo 

najít mezi dostupnými daty další proměnné, které by zamezily tomuto problému. 

Normalita rozdělení reziduí byla testována graficky a ve většině případů byla 

pozorována pouze drobná odchylka. Výsledky F-testu, jehož nulová hypotéza byla ve 

všech případech zamítnuta, a t-testu by tedy měly být relevantní.
11

  

 

  

                                                

11 Kompletní výsledky všech regresí a testů jsou k dispozici na vyžádání u autorky práce, stejně 

tak i veškeré seznamy příkazů. 
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5.3.1 Výsledky faktorů ovlivňujících poptávku po mase 

Tabulka 5.5 obsahuje výsledné odhady koeficientů modelu odhadnutého na 

průřezových datech pro souhrnnou komoditu maso, porovnává je s hypotézami o jejich 

vlivu a interpretuje jejich význam.  

 

Tabulka 5.5: Výsledky parametrů z průřezových modelů a jejich interpretace 

Proměnná 

Oček. 

efekt 

Výsledek 

(v %) Interpretace 

ln_meat_p - -1,200 Hodnota přibližně odpovídá očekávanému výsledku 

ln_x_i + 1,052 Hodnota přibližně odpovídá očekávanému výsledku. 

potr + 6,9 

Hodnota vyjadřuje procentní změnu poptávaného 

množství masa pro domácnosti s o jeden procentní bod 
větším podílem výdajů na potraviny. Efekt je dle 

očekávání silně kladný. 

natural - 4,2 

Hodnota vyjadřuje procentní změnu poptávaného 

množství masa pro domácnosti vykazující i naturální 
spotřebu masa. Oproti očekávání je efekt kladný. Zdá se, 

že tyto domácnosti vyhledávají i naturální spotřebu díky 

jejich vyšší poptávce po mase. 

osob + -0,4 

Odhad není na 5% hladině významnosti signifikantní. Zdá 
se tedy, že počet osob v domácnosti nemá vliv na 

nakupované množství masa. 

dom_duch +/- -12,3 

Hodnota vyjadřuje procentní změnu poptávaného 

množství masa oproti domácnostem, které se neskládají 

z důchodců a ekonomicky neaktivních osob. Důchodci 
zřejmě průměrně nakupují menší množství masa. 

det_14 - -6,7 

Hodnota vyjadřuje procentní změnu poptávaného 

množství masa při zvýšení počtu dětí o 1. Dětí 

v domácnosti tedy způsobují nižší průměrnou spotřebu 
masa. 

p_zena - -12,5 

Hodnota vyjadřuje procentní změnu poptávaného 
množství masa oproti domácnostem, kde žena není hlavou 

rodiny. Výsledek odpovídá očekávání. 

vek_p + 0,4 

Hodnota vyjadřuje procentní změnu poptávaného 
množství masa při zvýšení věku předsedy o rok. Starší 

domácnosti zřejmě spotřebovávají více masa než mladší. 

Může jít jak o zvyk, tak o změnu preferencí s věkem. 

Výsledek koliduje s výsledkem pro domácnosti důchodců, 
což může být způsobeno rozdílem v původu příjmů 

domácností. 
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Pokračování tabulky 5.5: Průměrné výsledky parametrů a jejich interpretace 

 

 

Proměnná 

Oček. 

efekt 

Výsledek 

(v %) Interpretace 

vz_z + 6,9 

Hodnota vyjadřuje procentní změnu poptávaného 
množství masa pro domácnosti bez členů majících 

maturitu oproti středoškolsky vzdělaným domácnostem. 

Hodnota je poměrně vysoká a její efekt souhlasí 
s očekáváním. 

vz_v - -10,9 

Hodnota vyjadřuje procentní změnu poptávaného 

množství masa pro domácnosti, kde alespoň jeden člen 

získal vysokoškolský titul oproti středoškolsky vzdělaným 
domácnostem. Hodnota je poměrně vysoká a její efekt 

souhlasí s očekáváním. 

krajske - -2,9 

Hodnota vyjadřuje procentní změnu poptávaného 

množství masa pro domácnosti z krajských měst oproti 
běžným a venkovským obcím. Hodnota napovídá, že ve 

větších městech je poptávka po mase nižší.  

venkov + -1,5 

Odhad není na 5% hladině významnosti signifikantní. Zdá 
se tedy, že domácnosti z venkovských oblastí nakupují 

maso v obdobném množství, jako domácnosti z ne-

krajských měst. 

mraznicka + -0,6 

Hodnota vyjadřuje procentní rozdíl poptávaného množství 
masa pro domácnosti vlastnící jednu a více mrazniček. 

Efekt odpovídá očekávání, jeho signifikance je však 

hraniční. 

rok_p + 1,5 

Hodnota označuje procentní nárůst poptávaného množství 

masa za každý rok oproti roku 2000. Odpovídá 
očekávanému efektu, vypozorovanému z růstu průměru 

spotřebovaného množství v čase. 

 

 

5.3.2 Specifika pro jednotlivé druhy masa 

Vypovídající hodnota modelu se pro jednotlivé druhy masa značně liší. Poptávka 

po mase obecně a po složené komoditě Ostatní je pomocí vybraných proměnných 

vysvětlena z 67 %, potažmo 62 %. Kategorie vepřové maso, drůbeží maso a ryby 

a mořské plody se pohybují značně níže (33 %, 31 %, 24 %). Nejhůře je pak modelem 

popsána poptávka po mase hovězím (21 %). Výsledky modelů pro všechny kategorie 

masa a masa jako takového jsou v Tabulce 5.6. 
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Tabulka 5.6: Výsledky odhadu koeficientů na průřezových datech pro maso 

a jeho jednotlivé druhy pomocí OLS 

  Maso celkem Hovězí Drůbeží Vepřové Ryby a m.p. Ostatní 

ln_x_p -1,2*** 0,131** -1,143*** -0,663*** -0,692*** -1,281*** 

 
(0,023) (0,044) (0,043) (0,025) (0,035) (0,026) 

ln_prijmy 1,052*** 0,806*** 0,881*** 0,877*** 0,847*** 1,002*** 

 
(0,014) (0,038) (0,029) (0,024) (0,027) (0,016) 

potr 0,069*** 0,054*** 0,068*** 0,061*** 0,055*** 0,063*** 

 
(0,001) (0,002) (0,002) (0,001) (0,001) (0,001) 

natural 0,042*** 0,088*** 0,115*** 0,089*** -0,003 -0,01 

 
(0,007) (0,020) (0,015) (0,012) (0,015) (0,008) 

osob -0,004 -0,051** 0,022 0,038*** -0,018 -0,007 

 
(0,005) (0,016) (0,013) (0,010) (0,011) (0,007) 

dom_duch -0,123*** -0,177*** -0,171*** -0,113*** -0,159*** -0,102*** 

 
(0,013) (0,037) (0,028) (0,023) (0,027) (0,015) 

det_14 -0,067*** -0,057** -0,118*** -0,09*** -0,051*** -0,051*** 

 
(0,006) (0,020) (0,016) (0,012) (0,014) (0,008) 

p_zena -0,125*** -0,112*** -0,157*** 0,028 -0,114*** -0,216*** 

 
(0,010) (0,028) (0,021) (0,017) (0,020) (0,012) 

vek_p 0,004*** 0,006*** 0,005*** 0,002** 0,003*** 0,003*** 

 
(0,000) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,000) 

vz_z 0,069*** 0,126*** 0,1*** 0,09*** -0,038* 0,072*** 

 
(0,007) (0,022) (0,017) (0,014) (0,016) (0,009) 

vz_v -0,109*** -0,101** -0,163*** 0,018*** 0,02 -0,115*** 

 
(0,010) (0,029) (0,023) (0,005) (0,021) (0,012) 

krajske -0,029*** 0,08*** 0,065*** -0,125*** -0,062*** -0,055*** 

 
(0,003) (0,009) (0,007) (0,019) (0,007) (0,004) 

venkov -0,015 0,021 -0,044* 0,015 0,038* -0,028** 

 
(0,008) (0,023) (0,017) (0,014) (0,017) (0,010) 

mraznicka -0,006 0,011 0,011 -0,044** 0,055** 0,022** 

 
(0,007) (0,024) (0,018) (0,014) (0,016) (0,009) 

rok_p 0,015 0,127*** 0,037* 0,042** 0,043** 0,021* 

 
(0,008) (0,024) (0,019) (0,014) (0,016) (0,009) 

_cons -4,096*** -10,171*** -4,437*** -6,055*** -5,972*** -3,596*** 

  (0,184) (0,489) (0,399) (0,296) (0,347) (0,213) 

N 14386 9283 12576 13771 13545 14368 

R2 0,672 0,205 0,326 0,311 0,244 0,616 

signifikance určena p-hodnotou: *  p < 0,05; **  p < 0,01; ***  p <0,001 

  V závorkách je uvedena střední chyba (standard error) 

    

Dále budou přiblížena specifika pro jednotlivé druhy masa v porovnání 

s výsledky pro souhrnnou kategorii, v potaz budou brány i výsledky modelů pro každý 

rok zvlášť a tedy vývoj koeficientů v čase. 
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Hovězí maso  

Malá vysvětlující síla modelu pro poptávku po hovězím mase může být 

způsobena zanedbáním důležitých faktorů v modelu, které nebylo možno pozorovat. Ať 

již jde o osobní preference (chuť, náročnost zpracování masa aj.), nebo některý z motivů 

zmiňovaných v 21. Vliv zde může hrát i menší množství pozorování oproti ostatním 

kategoriím, neboť vysvětlovací síla se v roce 2006 výrazně snížila. 

 

Zároveň s malou vysvětlovací silou modelu není pro většinu let odhad cenových 

elasticit poptávky po hovězím mase na 5% hladině významnosti signifikantní. Vliv 

může mít v tomto případě heterogenita hovězího masa jako nakupované komodity 

(Někteří spotřebitelé mohou preferovat dražší kusy hovězího masa oproti levnějším.). 

Výsledky důchodové elasticity však vycházejí signifikantní a většinou v očekávaných 

hodnotách. Z ostatních proměnných pak zaznamenáváme dlouhodobě signifikantní jen 

vliv přítomnosti ženy v čele domácnosti. V průřezovém modelu se jako významný 

faktor jeví naturální spotřeba masa, která je spojena s vyšší poptávkou po hovězím, také 

vliv základního vzdělání a vlastnictví mrazničky je oproti ostatním druhům masa 

výraznější a poptávku zvyšuje.  

 

Vepřové maso  

Průměrné hodnoty jednotlivých koeficientů se u vepřového masa oproti masu 

jako takovému výrazně neliší. Významnější trend zaznamenáváme pouze u vlivu 

naturální spotřeby, který se v průběhu sledovaných let snižuje. Z průřezového modelu je 

patrné, že na poptávku po vepřovém má oproti jiným masům vyšší vzdělání domácnosti 

výrazněji větší negativní vliv. 

 

Drůbeží maso 

U drůbežího masa můžeme pozorovat výrazně menší vliv toho, zda jde 

o domácnost důchodců či zda stojí v čele domácnosti žena, které kromě roku 2003 

nejsou signifikantní. Zbytek přibližně odpovídá obecné kategorii maso, kromě 

proměnných venkov a vlivu vyššího vzdělání, kdy venkovské domácnosti vykazují nižší 

spotřebu drůbežího a vzdělané domácnosti naopak spotřebovávají drůbeží maso více, 

což je patrno z průřezového modelu. 
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Ryby a mořské produkty 

V kategorii ryb většina vysvětlujících proměnných, kromě elasticit, podílu 

výdajů na potraviny a ženy v čele domácnosti nebyla ve většině let signifikantní. Vliv 

ženy jako živitelky rodiny na množství nakoupeného rybího masa se navíc postupem let 

výrazně snížil a v roce 2012 pak už není signifikantní ani ten. Průřezový model pak 

ukazuje, že významně nižší poptávku po rybách mají domácnosti s nižším vzděláním. 

  

Ostatní druhy masa, uzeniny a další masné produkty 

Pro tuto kategorii je nejzřetelnější nižší spotřeba u domácností, v jejichž čele 

stojí žena. Ta je průměrně o 22 % nižší než u ostatních domácností a blízko této 

hodnoty se pohybuje po všechny pozorované roky i v průřezovém modelu. Naturální 

spotřeba u této kategorie nehraje žádnou roli, jinak jsou vlastnosti poptávky po něm 

shodné s vlastnostmi poptávky po mase obecně. 

 

5.3.3 Vývoj elasticit poptávky po mase v čase 

Obrázek 5.6 obsahuje tabulku s odhady jednotlivých cenových elasticit za různé 

druhy masa pro roky 2000 – 2012 a graf, znázorňující jejich vývoj. Nejstabilnější 

hodnoty vykazuje kategorie ostatní, pohybující se blízko hodnoty -1,3, sestupný trend 

k této hodnotě a nižší (z -1,09 na -1,9 roku 2009, načež přichází mírné zvýšení na -1,19 

v roce 2012) vykazuje také elasticita pro maso obecně, poptávka po něm se tedy 

v posledních letech stává více citlivou na změny cen. Poptávka po vepřovém mase byla 

nejelastičtější v období 2000 – 2003 (-1,3), což opět může být způsobeno změnou 

metodiky ve výběru vzorku SRÚ roku 2006, poté její elasticita významně stoupla 

a postupně opět klesá. Cenová elasticita poptávky po drůbežím a rybím mase pak v čase 

významně roste z jednotkové na  - 0,49, domácnosti tedy se změnami cen rybího masa 

stále méně mění jeho spotřebu. Všechny odhady jsou konzistentní s mikroekonomickou 

teorií a ukazují, že maso je statkem běžným.  
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Obrázek 5.6: Vývoj vlastních cenových elasticit poptávky po mase  

 
 

 

Na Obrázku 5.6 však nenajdeme elasticity pro maso hovězí. Jejich hodnoty, jak 

již bylo zmíněno, většinou nevycházejí signifikantní. Pouze v letech 2009 a 2012, je 

odhad vlastní cenové elasticity poptávky po hovězím mase na 1% hladině významnosti 

roven přibližně 0,27, což značí Giffenův statek. Kompletní statistiky těchto odhadů jsou 

uvedeny v Příloze č. 9. Čím je tato abnormalita způsobena je těžké určit. Roli může hrát 

heterogenita hovězího masa, větší kvalita spojena s vyšší cenou, kterou mohou 

spotřebitelé preferovat, nebo jiné faktory, mající vliv na implicitní cenu. Faktem 

zůstává, že analyzované domácnosti, nakupující hovězí maso vykazují v průřezovém 

modelu s 1% zvýšením ceny v průměru 0,13 % větší nakoupené množství. 

 

Z Obrázku 5.7 jsou patrné trendy v důchodových elasticitách, které jsou pro 

jednotlivé druhy masa rozdílné. Většinou lze pozorovat klesající trend, který naznačuje, 

že domácnosti stále méně mění množství spotřebovaného masa v závislosti na změně 

příjmů.  Nejelastičtější reakci zaznamenáváme u kategorie maso jako takové, nejméně 

elastickou pak u masa hovězího. Celkově se důchodové elasticity pohybují v rozmezí 

0,65 – 1,11, kromě výkyvu u hovězího masa, které v roce 2009 vykázalo hodnotu 0,48. 

Z průřezového modelu můžeme seřadit jednotlivé druhy masa podle citlivosti poptávky 

na změnu příjmu takto v tomto pořadí: Maso, ostatní, vepřové, drůbeží, rybí a hovězí. 

2000 2003 2006 2009 2012

maso celkem -1,095 -1,137 -1,275 -1,287 -1,193

vepřové -1,341 -1,373 -0,867 -0,926 -1,011

drůbeží -0,64 -0,739 -0,76 -0,556 -0,658

ryby a m.p. -1,001 -0,936 -0,679 -0,663 -0,486

ostatní -1,269 -1,273 -1,305 -1,306 -1,274

-1,6
-1,4
-1,2

-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0

e p
 

Vývoj cenových elasticit  
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Rozdíl mezi prvním v pořadí a posledním je však znamenají jen 0,2% vliv na změny 

poptávaných množství jednotlivých druhů masa.  

 

Obrázek 5.7 Vývoj důchodových elasticit poptávky po mase 

 

 
 

 

5.4 Heterogenita cenové odezvy 

Na průřezových datech byl následně pomocí několika modelů (5.1) s přidanými 

interakcemi logaritmu proměnné meat_p  s vždy jednou proměnnou (vz_z; vz_v; 

p_zena; venkov; krajske; deti_14; dom_duch ) zkoumán vliv sociodemografických 

faktorů na vlastní cenovou elasticitu poptávky po mase. Signifikantní byl pouze 

výsledek pro domácnosti se základním vzděláním o hodnotě  -0,0017, v ostatních 

případech se odhad neukázal jako signifikantní na 5% hladině významnosti. Výsledné 

odhady jsou k nahlédnutí v Příloze č. 10. Lze tedy říci, že různé domácnosti by na 

změnu cen masa reagovaly proporcionálně stejným snížením nakupovaného množství 

masa, domácnosti s nižším než maturitním vzděláním velmi mírně elastičtěji. 

 

5.5 Vlastní přínos práce a návrhy k dalšímu šetření  

Kategorie maso a masné výrobky tvoří největší část vydání za potraviny, 

přestože jeho konzumace může být v určitých oblastech kontroverzní. Práce svými 

2000 2003 2006 2009 2012

maso celkem 1,063 1,04 1,095 1,073 1,036

hovězí 1,093 0,912 0,654 0,485 0,661

vepřové 1,118 0,997 0,842 0,741 0,698

drůbeží 0,971 0,993 0,829 0,852 0,772

ryby a m.p. 0,809 0,962 0,752 0,913 0,861

ostatní 1,057 1,042 1,002 1,008 0,942

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

e
i 

Vývoj důchodových elasticit 
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odhady navazuje na předchozí šetření, provedená ve světě i v České republice na toto 

téma. Přináší komplexní pohled na trh s masem a detailně pak zkoumá poptávku po něm 

jednotlivé roky 2000, 2003, 2006 2009 a 2012 za maso jako celek i za jeho jednotlivé 

kategorie. Mapuje vývoj cenových a důchodových elasticit v průběhu těchto 12 let 

a věnuje se i sociodemografickým determinantům, čímž umožňuje lepší pochopení 

faktorů, jež ovlivňují spotřebované množství masa. 

 

Na základě výsledků empirické analýzy lze kvalifikovaně uvažovat o opatřeních, 

která by případně měla regulovat množství zkonzumovaného masa nebo jeho strukturu. 

Těmi mohu být například daně na nezdravé potraviny testované v některých státech 

Evropy za účelem snížení nadváhy obyvatel a s ní spojenými výdaji na zdravotní péči či 

jiná vládní opatření. Prodejci masa podle odhadů čelí při zvýšení ceny proporcionálně 

stejně velikému snížení nakupovaného množství, stejný efekt by byl pozorován, kdyby 

se spotřebitelům snížil příjem. Z odhadnutých koeficientů u sociodemografických 

proměnných lze například určit, na které skupiny obyvatel je lepší cílit případnou 

komerční reklamu či osvětové kampaně. 

 

V nejzákladnějším měřítku průřezových dat pro maso jako takové byla 

pozorována jednotková důchodová a cenová elasticita rovna 1,2. Tyto hodnoty jsou 

mírně vyšší než celosvětový i český průměr pozorovaný v kapitole 0. Přesto jsou 

v rámci očekávání, které předpokládalo, že maso je statkem normálním běžným. Stejně 

tak se potvrdily sociodemografické vlivy, jako pohlaví, věk, počet dětí či obývaný 

region. Překvapující výsledek byl získán při odhadech pro jednotlivé kategorie u masa 

hovězího, kde cenová elasticita nabývá hodnoty 0,13, což by znamenalo, že domácnosti 

vykazují o 0,13 % větší poptávku po hovězím mase, když se jeho cena zvýší o 1 %. 

Hovězí maso by tedy bylo Giffenovým statkem. Zde je zřejmý veliký prostor pro 

případné další analýzy např. rozdělením masa hovězího na jeho jednotlivé druhy 

a odhad pro každý kus zvlášť či použitím Heckmanova modelu pro korekci nulových 

pozorování. Pro odhady tato práce používá log-log model, k zajištění provázanosti 

elasticit a odhadu křížových cenových elasticit by bylo vhodné v návazných studiích 

použít některý z poptávkových systémů, představených v kapitole 2. Třetí kapitola 

přiblížila veliké množství možných determinantů spotřeby masa, ne všechny však 

z důvodů dostupnosti dat byly v empirické části testovány, stejně tomu je i u cen, které 

by bylo vhodné získat z jiných zdrojů. I v tomto ohledu tak jsou možná další šetření.  
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Závěr  

 

V úvodu je vytyčen cíl komplexně prozkoumat komoditu maso, jako jednu ze 

základních potravin poptávanou spotřebiteli. Práce přináší základní poznatky o vývoji 

a vlastnostech jeho nabídky v České republice. Ta se od roku 1948 postupně zvyšovala. 

Tento trend se však po přechodu na tržní ekonomiku otočil a v roce 2012 byla domácí 

produkce oproti svému maximu z roku 1989 poloviční, tedy 710 tisíc tun živé váhy 

ročně. Dále byla zkoumána celková spotřeba, která také vykazovala do roku 1989 

růstový trend, od tohoto roku stagnuje na přibližně 800 tisíci tunách za rok. Tyto rozdíly 

ve vývoji a stagnace poptávky byly inspirací k následujícím částem práce, jež se věnují 

modelům poptávky po mase a přehledu literatury, která zkoumá determinanty 

ovlivňujícím poptávku po mase ve světě a v ČR. V empirické části byl odhadován vliv 

vybraných determinantů na poptávku po mase a jeho jednotlivých kategoriích v prvních 

dvanácti letech 21. století na českých datech statistiky rodinných účtů pomocí log-log 

modelů, odhadnutých metodou nejmenších čtverců. 

 

Z výsledků vyplývá, že maso je statkem normálním, běžným, což potvrzují 

i dříve provedené studie v ČR i ve světě. České domácnosti nakupující maso na změny 

jeho cen i svých příjmů reagují přibližně proporcionálně. 1% navýšení ceny přináší 

průměrně 1,20% snížení poptávky po mase, což navíc značí statek luxusní. Překvapivý 

byl odhad vlastní cenové elasticity poptávky po mase hovězím. Ta je rovna 0,13, 

množství nakupovaného hovězího masa se tedy s jeho rostoucí cenou mírně zvyšuje, jde 

tedy o statek Giffenův. Důvodem této odlišnosti může být heterogenita hovězího masa a 

nekvantifikovatelné osobní preference spotřebitelů či jiné nepozorované faktory. Při 1% 

zvýšení příjmů domácnosti vzroste poptávka po mase obecně o 1,04 %. Důchodová 

elasticita poptávky po mase jako takovém v pozorovaných letech stagnovala, u jeho 

jednotlivých druhů však různým tempem klesá. Vývoj cenových elasticit se pak 

v průběhu let různí. Heterogenita cenové odezvy pro různé domácnosti ale potvrzena 

nebyla 

 

Poptávané množství je však ovlivněno i dalšími měřitelnými faktory. Odhady 

ukazují, že pokud o nákupu masa rozhoduje primárně žena, je jeho nakoupené množství 

v průměru o 12,5 % nižší (pro kategorii masných výrobků pak až o 22 %), přibližně 
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stejné snížení zaznamenáváme i pro domácnosti důchodců. Přítomnost dětí 

v domácnosti také poptávané množství snižuje a to o 6,7 % na dítě. Naopak o 6,9% 

větší množství masa poptávají domácnosti, kde členové nesložili maturitní zkoušku, 

domácnosti vysokoškolsky vzdělané přitom konzumují o 11 % masa méně oproti 

středoškolsky vzdělaným domácnostem. Počet osob ani bydliště na venkově překvapivě 

nemá na nakoupené množství masa významný vliv. Domácnosti z krajských měst pak 

nakoupily o 3 % masa méně V případě, že domácnost spotřebovávala i maso, které 

získala z naturálních zdrojů, o 4 % více masa také nakoupila. Těmito 

sociodemografickými faktory jsou ovlivněny i implicitní ceny použité v odhadech 

elasticit, za které jednotlivé domácnosti maso nakupují.  

 

V analýze však nemohly být zachyceny neměřitelné vlivy, jako jsou osobní 

preference, obavy o zdraví, neporození etiketám, nedostatečná reklama, zájem o dobré 

životní podmínky zvířat a další, které byly analyzovány jinde ve světě. Některé z těchto 

faktorů zřejmě ovlivňují množství spotřebovaného hovězího masa, neboť proměnné 

obsažené v modelu poptávku po něm vysvětlují jen z 21%. U masa obecně však model 

vysvětlit rozptyl v množství konzumovaného masa z 67 %.  

 

Práce navázala na předchozí studie provedené na toto téma a rozšířila poznatky o 

faktorech ovlivňujících poptávku po mase i na poptávku po jeho jednotlivých druzích. 

Vytyčené cíle se tedy podařilo naplnit, zároveň však byly nastíněny i podněty k další 

analýze problematiky spotřeby masa. 
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Přílohy 

Příloha č.  1: Objem zahraničního obchodu s masem a živými zvířaty ČR 

(2005 – 2010) (Obrázek) 

 

 

Příloha č.  2: Popisné statistiky množství spotřebovávaného masa a jeho 

jednotlivých druhů za sledované roky (Tabulka) 

2000 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

meat_q 3122 136,878  71,743   0,6   480,24  

beef_q 3123   7,03    7,947   0,0    49,03  

pork_q 3123  20,632  19,589   0,0    99,46  

poultry_q 3123  31,132  21,556   0,0   140,82  

fish_q 3093  12,14    8,033   0,11   44,17  

other_q 3119  66,102  38,822   0,4   279,66  

      
2003 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

meat_q 2966 142,346  75,267   1,22  443,28  

beef_q 2967   6,008   7,212   0,0    39,97  

pork_q 2967  23,696  22,559   0,0   124,29  

poultry_q 2967  34,23   23,458   0,0   148,98  

fish_q 2923  11,882   8,733   0,11   56,58  

other_q 2966  66,68   38,318   0,6   217,8   

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

m
il.

 K
č 

(b
ě

žn
é

 c
e

n
y)

 

rok 

Zahraniční obchod s masem a živými zvýřaty - ČR 

Vývoz maso Dovoz maso Vývoz živá zvířata Dovoz živá zvířata



   K 

      
2006 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

meat_q 2681 145,739  79,914   0,61  479,69  

beef_q 2687   6,207   8,96    0,0    49,07  

pork_q 2687  24,714  25,059   0,0   183,45  

poultry_q 2687  39,214  31,824   0,0   196,9   

fish_q 2446  12,453  10,067   0,41   58,78  

other_q 2672  64,301  38,663   0,43  218,93  

      
2009 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

meat_q 2926 149,731  80,368   0,9   490,76  

beef_q 2928   6,574   8,944   0,0    48,73  

pork_q 2928  25,982  23,644   0,0   118,72  

poultry_q 2928  40,09   30,19    0,0   190,78  

fish_q 2674  14,209  11,102   0,43   59,79  

other_q 2923  64,115  40,223   0,56  281,62  

      
2012 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

meat_q 2691 147,455  79,158   1,54  469,69  

beef_q 2693   6,429   9,09    0,0    49,69  

pork_q 2693  30,018  28,391   0,0   179,01  

poultry_q 2693  37,729  28,219   0,0   149,94  

fish_q 2409  12,366  10,339   0,28   59,09  

other_q 2688  62,223  37,491   1,54  197,62  

 

Příloha č.  3: CPI pro maso a ryby za sledované roky (Tabulka) 

  2000 2003 2006 2009 2012 

CPI maso 1,018 0,962 0,985 1,043 1,129 

CPI ryby 1,007 1,023 1,015 1,113 1,256 

Rok 2005 je bazickým rokem, tedy CPI(2005) = 1  
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Příloha č.  4: Popisné statistiky vybraných sociodemografických proměnných za 

sledované roky (Tabulka) 

2000 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

prijmy 3123 226092,4   105078,0   39762,0   736259,0   

potr 3123  18,303   7,043   3,69   54,219 

natural 3123   0,411   0,492   0,0     1,0   

osob 3123   2,574   1,227   1,0     8,0   

dom_duch 3123   0,22    0,414   0,0     1,0   

det_14 3123   0,549   0,833   0,0     5,0   

p_zena 3123   0,237   0,425   0,0     1,0   

vek_p 3123  48,321  15,07   19,0    90,0   

vz_z 3123   0,286   0,452   0,0     1,0   

vz_v 3123   0,136   0,343   0,0     1,0   

krajske 3123   0,238   0,426   0,0     1,0   

venkov 3123   0,268   0,443   0,0     1,0   

mraznicka 3123   0,47    0,499   0,0     1,0   

      2003 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

prijmy 2967 269398,3   119064,3   56376,0   736526,0   

potr 2967  16,169   6,367   3,081  51,019 

natural 2967   0,437   0,496   0,0     1,0   

osob 2967   2,628   1,203   1,0     8,0   

dom_duch 2967   0,168   0,373   0,0     1,0   

det_14 2967   0,565   0,823   0,0     4,0   

p_zena 2967   0,24    0,427   0,0     1,0   

vek_p 2967  47,776  14,407  19,0    90,0   

vz_z 2967   0,272   0,445   0,0     1,0   

vz_v 2967   0,137   0,344   0,0     1,0   

krajske 2967   0,316   0,465   0,0     1,0   

venkov 2967   0,282   0,45    0,0     1,0   

mraznicka 2967   0,423   0,494   0,0     1,0   

      



   M 

2006 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

prijmy 2687 294410,1   140093,1   32840,0   968501,0   

potr 2687  15,51    6,212   2,115  69,449 

natural 2687   0,506   0,5     0,0     1,0   

osob 2687   2,41    1,146   1,0     7,0   

dom_duch 2687   0,162   0,368   0,0     1,0   

det_14 2687   0,43    0,741   0,0     3,0   

p_zena 2687   0,269   0,444   0,0     1,0   

vek_p 2687  49,165  14,789  20,0    90,0   

vz_z 2687   0,3     0,458   0,0     1,0   

vz_v 2687   0,139   0,346   0,0     1,0   

krajske 2687   0,294   0,456   0,0     1,0   

venkov 2687   0,315   0,465   0,0     1,0   

mraznicka 2687   0,846   0,361   0,0     1,0   

      2009 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

prijmy 2928 332663,6   159704,2   49114,0   982358,0   

potr 2928  15,097   6,155   1,47   46,65  

natural 2928   0,518   0,5     0,0     1,0   

osob 2928   2,462   1,167   1,0     8,0   

dom_duch 2928   0,153   0,36    0,0     1,0   

det_14 2928   0,497   0,801   0,0     5,0   

p_zena 2928   0,33    0,47    0,0     1,0   

vek_p 2928  49,379  14,364  19,0    90,0   

vz_z 2928   0,333   0,471   0,0     1,0   

vz_v 2928   0,133   0,339   0,0     1,0   

krajske 2928   0,289   0,453   0,0     1,0   

venkov 2928   0,315   0,464   0,0     1,0   

mraznicka 2928   0,869   0,337   0,0     1,0   

      



   N 

2012 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

prijmy 2693 367250,8   173865,2   42479,04  1196135,0   

potr 2693  14,717   6,007   1,786  69,345 

natural 2693   0,547   0,498   0,0     1,0   

osob 2693   2,361   1,144   1,0     6,0   

dom_duch 2693   0,172   0,377   0,0     1,0   

det_14 2693   0,413   0,739   0,0     4,0   

p_zena 2693   0,309   0,462   0,0     1,0   

vek_p 2693  51,171  14,506  19,0    90,0   

vz_z 2693   0,29    0,454   0,0     1,0   

vz_v 2693   0,154   0,361   0,0     1,0   

krajske 2693   0,296   0,457   0,0     1,0   

venkov 2693   0,322   0,467   0,0     1,0   

mraznicka 2693   0,93    0,256   0,0     1,0   

 

Příloha č.  5: Popisné statistiky implicitních cen masa a jeho jednotlivých druhů 

za sledované roky (Tabulka) 

2000 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

meat_p 3122  83,706 1,12,5914  44,823 138,019 

beef_p 2554 110,717  21,715  48,36  182,007 

pork_p 2845  96,206  19,453  30,444 163,72  

poultry_p 3052  62,433  15,733  29,39  124,777 

fish_p 3093  93,319  14,861  50,443 167,272 

other_p 3119  88,37   15,339  48,249 163,856 

      2003 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

meat_p 2966  86,143  14,336  39,654 134,974 

beef_p 2291 114,16   23,595  42,336 197,328 

pork_p 2731  93,182  19,046  27,281 164,941 

poultry_p 2914  65,567  17,868  27,541 134,375 

fish_p 2923  93,574  17,447  39,629 190,757 

other_p 2966  92,185  17,049  49,163 185,088 

      



   O 

2006 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

meat_p 2681  88,449  16,781  39,904 164,055 

beef_p 1403 123,569  29,234  52,382 218,827 

pork_p 2195  95,773  18,891  31,815 172,327 

poultry_p 2509  66,348  24,004  30,996 151,469 

fish_p 2446  97,098  25,281  39,409 211,175 

other_p 2672  96,525  19,908  51,742 204,643 

      2009 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

meat_p 2926  90,012  15,286  48,367 157,211 

beef_p 1606 121,59   29,204  46,955 211,374 

pork_p 2457  92,704  16,523  44,423 155,308 

poultry_p 2768  71,363  21,636  27,791 152,744 

fish_p 2674  97,13   23,924  35,889 185,247 

other_p 2923  96,724  19,249  46,601 183,837 

            

2012 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

meat_p 2691  91,486  16,635  48,001 156,458 

beef_p 1429 126,602  29,883  49,853 201,415 

pork_p 2348  90,081  15,396  46,953 154,455 

poultry_p 2528  70,841  21,856  23,627 156,197 

fish_p 2409 104,729  35,428  38,136 311,847 

other_p 2688  98,874  19,753  44,011 171,834 
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Příloha č.  6: Popis metody nejmenších čtverců (OLS)  (Text) 

V ekonometrii jde o jeden ze základních způsobů odhadu koeficientů lineárních 

funkcí. Wooldridge (2009) Odhadovaná funkce musí být ve tvaru:  

 

      ∑    

 

   

 

( 0.1 ) 

 

Kde y a xk, k=1 … n mohou být libovolné funkce, přičemž y je vysvětlovanou 

proměnou a xk, k=1 … n jsou proměnné vysvětlující. Vztah mezi proměnnými tedy 

lineární být nemusí, odhadovaná funkce je však daná lineární kombinací koeficientů.  

 

Metoda je založena na minimalizace součtu čtverců vzdáleností reálných hodnot 

vysvětlující a vysvětlovaných proměnných od hodnot odhadnuté funkce. Formálně:   

   ∑     ̂   ̂     
 

 

   

 

( 0.2 ) 

kde  ̂  a  ̂  jsou koeficienty, získané odhadem modelu:  

      ∑    

 

   

   

( 0.3 ) 

Písmeno u zde značí disturbance, neboli náhodné vlivy na vysvětlovanou 

proměnou, které nejsou pozorovány. 

 

Model musí splňovat určité základní předpoklady, vyplývající z vlastností matic. 

V přednesené podobě, která lze posléze testovat se tyto podmínky dají zapsat jako: 

 

1. Linearita parametrů: Model je zapsán v podobě. (5.4) 

2. Náhodný výběr: Proměnné jsou získány z náhodného souboru pozorování. 
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3. Nulový podmíněný průměr:  

E(u | x1, …, xn) = 0    ( 0.4 ) 

4. Nepřítomnost multikolinearity: Vysvětlující proměnné nevykazují vzájemný 

lineární vztah a žádná z nich není konstantní. 

 

5. Homoskedasticita: Konstantní rozptyl disturbancí v závislosti na 

vysvětlujících proměnných: 

Var(u | x1, …,xn) = σ
2
    ( 0.5 ) 

6. Normálnost disturbancí: u jsou nezávislé na vysvětlujících proměnných 

a jsou náhodnou veličinou s normálním rozdělením. 

 

Při splnění podmínek 1-4 je výsledný odhad nestranný, pokud je navíc splněna 

i podmínka 5 jde také o nejvydatnější možný lineární odhad (tzv. BLUE – best linear 

unbiesed estimator) Díky podmínce 6 lze využívat diagnostických testů: F-testu a t-

testu. 

 

 

Příloha č.  7: Výsledky regrese vysvětlující implicitní cenu masa (Tabulka) 

meat_p Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

prijmy_10 0,292 0,014 21,290 0,000 0,265 0,319 

potr 0,273 0,024 11,550 0,000 0,227 0,319 

natural 2,015 0,256 7,860 0,000 1,513 2,518 

osob -2,958 0,202 -14,610 0,000 -3,354 -2,561 

dom_duch -1,668 0,392 -4,250 0,000 -2,437 -0,899 

det_14 0,579 0,246 2,350 0,019 0,097 1,060 

p_zena 0,946 0,339 2,790 0,005 0,282 1,611 

vek_p -0,155 0,013 -12,250 0,000 -0,180 -0,131 

vz_z -3,341 0,284 -11,760 0,000 -3,897 -2,784 

vz_v 3,563 0,368 9,670 0,000 2,841 4,285 

rok_p 1,280 0,104 12,260 0,000 1,075 1,484 

krajske 2,451 0,295 8,310 0,000 1,873 3,029 

venkov -0,022 0,294 -0,080 0,940 -0,599 0,554 

mraznicka -1,781 0,297 -6,000 0,000 -2,363 -1,199 

_cons 86,029 0,834 103,140 0,000 84,394 87,664 

N = 14386 R2 = 0,141           
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Příloha č.  8: Výsledky regresí pro maso a jeho jednotlivé kategorie za 

sledované roky (Tabulka) 

Maso celkem 

  2000 2003 2006 2009 2012 

ln_meat_p -1,095*** -1,137*** -1,275*** -1,287*** -1,193*** 

ln_prijmy 1,063*** 1,04*** 1,095*** 1,073*** 1,036*** 

potr 0,064*** 0,069*** 0,073*** 0,074*** 0,072*** 

natural 0,04** 0,056*** 0,052** 0,036* 0,022 

osob -0,015 -0,012 -0,017 -0,02 0,019 

dom_duch -0,157*** -0,192*** -0,109** -0,076** -0,058* 

det_14 -0,066*** -0,065*** -0,047** -0,049** -0,088*** 

p_zena -0,119*** -0,164*** -0,121*** -0,118*** -0,118*** 

vek_p 0,004*** 0,005*** 0,004*** 0,003** 0,003*** 

vz_z 0,069*** 0,089*** 0,026 0,083*** 0,064*** 

vz_v -0,104*** -0,127*** -0,135*** -0,083*** -0,094*** 

krajske 0,012 -0,023 -0,028 -0,02 -0,028 

venkov -0,034* -0,013 0,01 0,013 -0,015 

mraznicka 0,022 0,012 0,01 0,023 0,005 

_cons -4,625*** -4,394*** -4,451*** -3,984*** -3,838*** 

N 3122 2966 2681 2926 2691 

R2 0,7 0,7 0,655 0,653 0,684 

signifikance určena p-hodnotou: *  p < 0,05; **  p < 0,01; ***  p < 0,001 

 

      

      Hovězí 

  2000 2003 2006 2009 2012 

ln_beef_p -0,061 -0,019 0,117 0,27** 0,259** 

ln_prijmy 1,093*** 0,912*** 0,654*** 0,485*** 0,661*** 

potr 0,061*** 0,06*** 0,045*** 0,04*** 0,039*** 

natural 0,165*** 0,1* 0,04 0,022 0,02 

osob -0,073* -0,009 -0,096** -0,083** 0,005 

dom_duch -0,247** -0,263** -0,128 -0,126 -0,098 

det_14 -0,053 -0,141** 0,023 0,051 -0,098* 

p_zena -0,124 -0,138* -0,17** -0,222*** -0,006 

vek_p 0,011*** 0,008** 0,006** 0,003 0,003 

vz_z 0,182*** 0,189*** -0,006 0,078 0,071 

vz_v -0,159* -0,119 -0,147* 0,042 -0,107 

krajske -0,039 0,062 -0,042 -0,013 0,155** 

venkov 0,042 0,012 -0,01 -0,037 0,099* 

mraznicka 0,043 0,006 0,018 0,015 -0,015 

_cons -12,918*** -11,031*** -7,326*** -5,769*** -8,292*** 

N 2554 2291 1403 1606 1429 

R2 0,195 0,16 0,132 0,112 0,14 

signifikance určena p-hodnotou: *  p < 0,05; **  p < 0,01; ***  p < 0,001 

 



   S 

      

      

      Vepřové 

ln_pork_q 2000 2003 2006 2009 2012 

ln_pork_p -1,341*** -1,373*** -0,867*** -0,926*** -1,011*** 

ln_prijmy  1,118*** 0,997*** 0,842*** 0,741*** 0,698*** 

potr 0,074*** 0,075*** 0,068*** 0,058*** 0,056*** 

natural 0,161*** 0,19*** 0,067* 0,085** 0,018 

osob -0,002 -0,005 0,003 0,008 0,109*** 

dom_duch -0,15* -0,257*** -0,188** -0,14* -0,136* 

det_14 -0,17*** -0,105** -0,069 -0,066* -0,134*** 

p_zena -0,113* -0,267*** -0,152** -0,117** -0,146** 

vek_p 0,006** 0,01*** 0,005** 0,003 0,006** 

vz_z 0,104** 0,149*** 0,022 0,104** 0,06 

vz_v -0,105 -0,187** -0,208*** -0,147** -0,193*** 

krajske 0,001 -0,057 -0,099* -0,041 -0,044 

venkov -0,021 -0,051 0,047 0,048 0,04 

mraznicka -0,023 0,013 0,021 -0,009 -0,102 

_cons -6,422*** -5,094*** -4,801*** -2,971*** -2,067* 

N 2845 2731 2195 2457 2348 

R2 0,333 0,348 0,294 0,242 0,272 

signifikance určena p-hodnotou: *  p < 0,05; **  p < 0,01; ***  p < 0,001 

 

      

      Drůbeží 

  2000 2003 2006 2009 2012 

ln_poultry_p -0,64*** -0,739*** -0,76*** -0,556*** -0,658*** 

ln_prijmy 0,971*** 0,993*** 0,829*** 0,852*** 0,772*** 

potr 0,057*** 0,071*** 0,062*** 0,06*** 0,059*** 

natural 0,101*** 0,122*** 0,068* 0,018 0,11*** 

osob 0,021 -0,015 0,039 0,048* 0,071** 

dom_duch -0,139** -0,168** -0,168** -0,037 -0,037 

det_14 -0,081** -0,071** -0,078** -0,079** -0,116*** 

p_zena 0,013 -0,052 0,048 0,038 0,049 

vek_p 0,004** 0,003* 0,002 0,002 0 

vz_z 0,061* 0,106*** 0,053 0,125*** 0,063 

vz_v -0,147*** -0,116** -0,133** -0,116** -0,101* 

krajske 0,09** -0,014 0,035 -0,024 -0,023 

venkov -0,147*** -0,085** 0,044 -0,017 -0,011 

mraznicka 0,021 -0,005 0,132** 0,016 0,043 

_cons -7,291*** -7,242*** -5,061*** -5,989*** -4,56*** 

N 3052 2914 2509 2768 2528 

R2 0,321 0,365 0,31 0,292 0,269 

signifikance určena p-hodnotou: *  p < 0,05; **  p < 0,01; ***  p < 0,001 
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      Ryby a mořské plody 

  2000 2003 2006 2009 2012 

ln_fish_p -1,001*** -0,936*** -0,679*** -0,663*** -0,486*** 

ln_prijmy 0,809*** 0,962*** 0,752*** 0,913*** 0,861*** 

potr 0,047*** 0,06*** 0,05*** 0,06*** 0,062*** 

natural 0 0,017 -0,002 0,016 -0,032 

osob -0,002 -0,013 -0,034 -0,075** 0,005 

dom_duch -0,208*** -0,21*** -0,172** -0,119 -0,044 

det_14 -0,049* -0,058* -0,064 0,001 -0,072 

p_zena -0,142*** -0,129** -0,164** -0,121** -0,051 

vek_p 0,004** 0,007*** 0,001 0,001 0,002 

vz_z -0,085** -0,115*** -0,048 0,002 0,053 

vz_v 0,05 0,017 0,033 0,028 -0,025 

krajske 0,104** 0,056 -0,02 -0,03 0,085* 

venkov 0,072* 0,09** 0,046 0,044 0,018 

mraznicka 0,025 0,032 -0,002 0,003 -0,046 

_cons -4,105*** -6,698*** -4,765*** -6,789*** -7,32*** 

N 3093 2923 2446 2674 2409 

R2 0,323 0,327 0,201 0,212 0,2 

signifikance určena p-hodnotou: *  p < 0,05; **  p < 0,01; ***  p < 0,001 

 

      

      Uzeniny, konzervy, sádlo a ostatní masné produkty 

  2000 2003 2006 2009 2012 

ln_other_p -1,269*** -1,273*** -1,305*** -1,306*** -1,274*** 

ln_prijmy 1,057*** 1,042*** 1,002*** 1,008*** 0,942*** 

potr 0,061*** 0,065*** 0,065*** 0,068*** 0,063*** 

natural 0,003 -0,015 -0,009 -0,006 -0,026 

osob -0,032* -0,011 -0,004 -0,012 0,007 

dom_duch -0,154*** -0,141*** -0,076* -0,061 -0,04 

det_14 -0,039* -0,044** -0,04* -0,048** -0,068*** 

p_zena -0,176*** -0,195*** -0,217*** -0,237*** -0,245*** 

vek_p 0,002* 0,004*** 0,002* 0,002* 0,002** 

vz_z 0,06*** 0,089*** 0,064** 0,083*** 0,063** 

vz_v -0,128*** -0,161*** -0,127*** -0,098** -0,045 

krajske -0,016 -0,029 -0,004 -0,031 -0,077*** 

venkov -0,006 0,02 0,044* 0,044* -0,007 

mraznicka 0,03 0,021 0,009 0,043 0,027 

_cons -4,25*** -4,369*** -3,692*** -3,751*** -2,847*** 

N 3119 2966 2672 2923 2688 

R2 0,652 0,648 0,597 0,586 0,619 

signifikance určena p-hodnotou: *  p < 0,05; **  p < 0,01; ***  p < 0,001 
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Příloha č.  9: Podrobné statistiky odhadů cenových elasticit poptávky po 

hovězím mase (Tabulka) 

 ln_meat_p Coef. Std. Err. t P>|t| 

[95% Conf. 

Interval] N R2 

2000 -0,061 0,112 -0,550 0,585 -0,281 0,158 2554 0,195 

2003 -0,019 0,109 -0,180 0,859 -0,233 0,194 2291 0,160 

2006 0,117 0,085 1,1,1938 0,168 -0,049 0,283 1403 0,132 

2009 0,270 0,081 1,3,1935 0,001 0,112 0,429 1606 0,112 
2012 0,259 0,080 1,3,2024 0,001 0,102 0,415 1429 0,140 

         

 

Příloha č.  10: Podrobné statistiky odhadů interakcí vybraných 

sociodemografických proměnných s přirozeným logaritmem ceny masa (Tabulka) 

 interaction Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

ln_meat_p -1,1568 0,027 -42,260 0,000 -1,211 -1,103 

ln_meat_p_vz_z -0,0017 0,001 -2,670 0,008 -0,003 0,000 

ln_meat_p -1,1996 0,025 -47,630 0,000 -1,249 -1,150 

ln_meat_p_vz_v -0,0001 0,001 -0,080 0,935 -0,001 0,001 

ln_meat_p -1,1850 0,026 -44,870 0,000 -1,237 -1,133 

ln_meat_p_zena -0,0002 0,000 -1,040 0,297 -0,001 0,000 

ln_meat_p -1,2007 0,028 -43,170 0,000 -1,255 -1,146 

ln_meat_p_venkov 0,0000 0,001 0,030 0,976 -0,001 0,001 

ln_meat_p -1,2061 0,027 -44,240 0,000 -1,260 -1,153 

ln_meat_p_krajske 0,0002 0,001 0,390 0,697 -0,001 0,001 

ln_meat_p -1,2132 0,028 -43,520 0,000 -1,268 -1,159 

ln_meat_p_deti 0,0003 0,000 1,120 0,264 0,000 0,001 

ln_meat_p -1,1760 0,025 -47,090 0,000 -1,225 -1,127 

ln_meat_p_duch -0,0016 0,001 -1,930 0,053 -0,003 0,000 

N = 14386 R2 = 0,672         

 

 


