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INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA 

V Praze dne 29. 5. 2020 

Situace v ČR 

 

V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen „mléko“) v ČR bylo 

za období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 dodáno registrovaným prvním kupujícím a prodáno 

konečným spotřebitelům následující množství mléka: 

Dodávky:                         268 897,6 tun 

Přímý prodej:                       1 171,1 tun 

 

Celkové množství dodaného mléka registrovaným prvním kupujícím a prodaného konečným 

spotřebitelům za období 1. 1. 2020 – 31. 3. 2020: 

Dodávky:             1 067 354,9 tun 

Přímý prodej:                   4 999,5 tun 

 

31. 3. 2020 bylo v systému evidováno 67 registrovaných prvních kupujících mléka, z toho 

24 odbytových organizací a 43 zpracovatelů mléka. Dále 1459 producentů dodávajících prvnímu 

kupujícímu (z toho 473 zpracovatelům a 986 odbytovým organizacím) a 468 producentů 

prodávajících mléko a mléčné výrobky konečnému spotřebiteli. 

Aktuálně působí na území České republiky 19 uznaných organizací producentů v odvětví mléka 

a mléčných výrobků. 

 

V souvislosti s vydaným prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/599 ze dne 30. dubna 2020, 

kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků, 

bude na webových stránkách SZIF k dispozici orientační informace a Příručka pro oznamovatele. 

 

Situace v EU 

 Produkce  

Sběr kravského mléka v EU-27 se v únoru 2020 zvýšil o 4,9 % (+537 000 t) ve srovnání 

se stejným měsícem roku 2019 (částečně kvůli přestupnému dni v roce 2020), což vedlo 

ke kumulovanému nárůstu v roce 2020 o +3,3 %. V únoru 2020 zaznamenala DE (+4,5 %, 
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+115 000 t), FR (+5,3 %, +104 000 t) následovaná NL (+5,1 %, 56 000 t) nejvyšší růst výroby 

z hlediska objemu a žádná země nehlásila snížení. Na Maltě a v Chorvatsku byla výroba na stejné 

úrovni jako v loňském roce. Nárůst sběru mléka v lednu až únoru 2020 se promítá do znatelného 

růstu produkce u většiny mléčných výrobků: SPM (+9,7 %), SOM (+4,0 %), sýr (+2,8 %) 

a dokonce i konzumní mléko (+0,7 %). Produkce se v lednu až únoru 2020 snížila 

u smetany (- 0,5 %), zahuštěného mléka (-0,2 %), fermentovaného mléka (-1,7 %) a másla 

(- 0,7 %). 

 

 Ceny mléka a mléčných výrobků 

Vážený průměr ceny mléka pro zemědělské podniky v EU-27 se v březnu 2020 mírně snížila na 

34,41 c/kg (-2,2 %). Tato cenová hladina je mírně nižší (-0,3%) než v březnu 2019 a +6,6 % 

vyšší než průměr za posledních pět let. Podle odhadů členských států se odhaduje, že ceny mléka 

v dubnu 2020 dále poklesnou o 0,5 % na 34,23 c/kg.  

Průměrné ceny všech mléčných výrobků v EU-27 (týden 17) se v posledních 4 týdnech snížily: 

máslo o 10 % až na 292 EUR/100 kg, SOM o 7,2 % až na 194 EUR/100 kg, SPM o 3,6 % 

na 266  /100 kg, syrovátkový prášek o 2,7 % až 72 €/100 kg. Ceny sýrů SE v EU snížily jen 

mírně: Ementál a Eidam o 1,8 % na 505 EUR/100 kg a 314 EUR/100 kg, Gouda o 0,3 % 

na 322 EUR/100  kg. Ve srovnání s počátkem roku 2020 klesly průměrné ceny másla v EU o více 

než 30 % a ceny SOM o téměř 25 %. 

 

 Vývoz 

V období leden – únor 2020 výrazně vzrostl objem vývozu másla a máselného tuku z EU-27 (bez 

Spojeného království, ale snížil se u sýrů (-8 %). Vývoz z EU-27 se ve srovnání s lednem 

a únorem 2019 snížil také u SOM (-23 %) a SPM, a to (-3 %), přičemž byl stále vyšší než v lednu 

a únoru 2018. Celkový vývoz z EU-27 v období od ledna do února 2020, vyjádřený v mléčném 

ekvivalentu, byl o -6,4 % nižší než v roce 2019, zatímco hodnota tohoto vývozu byla na stejné 

úrovni. Údaje o obchodu EU poprvé ukazují vývoz EU bez Spojeného království a vývoz mimo 

EU včetně Spojeného království. 

V lednu až únoru bylo Spojené království hlavním odbytištěm pro vývoz sýrů a másla z EU-27 

s poklesem o 40 % a 14 % ve srovnání s rokem 201. Následuje USA (+16 % a -8 %). Vývoz 

sýrů se zvýšil zejména do Jižní Koreje (+53 %), Saúdské Arábie (+10 %), Ukrajiny (+148 %), 

Austrálie (+7 %), Maroka (+38 %) a Alžírska (+19 %). Německo, Francie, Nizozemsko, Itálie 

a Irsko jsou s podílem 67,5 % největšími vývozci sýra z EU.  
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IE, FR, DK, NL a BE byly v lednu až únoru 2020 pěti nejlepšími vývozci másla v EU (79 % 

celkového objemu vývozu másla). Spojené království, USA, Maroko, Egypt byly nejlepšími 

destinacemi pro irské máslo (6 822 t, 2 636 t, 1 570 t), Saúdská Arábie pro dánské a litevské 

máslo (1386 t, 1200 t) a Ukrajina pro polské máslo (1 063 t). 

Od ledna do února 2020 EU-27 snížila svůj vývoz do 10 nejlepších destinací s výjimkou Jemenu 

a Bangladéše (+5 % a +58 % nárůst ve srovnání s rokem 2019). Alžírsko, které je nyní hlavním 

místem určení, snížilo dovoz z EU-27 o 20 %. Čína (-14 %) se stala druhým nejdůležitějším 

odbytiště. Následují Egypt  a Indonésie s poklesem o 1 % a 7 %. FR, BE, DE, NL a PL jsou 

nejlepšími vývozci se 79 % podílem na trhu. Alžírsko je hlavním trhem pro Polsko, Belgii, Francii 

(14 494 t, 84% podíl) a Čína pro Finsko, Francii, Dánsko a Německo (11 546 t, 71%).  

Objem vývozu SPM z EU-27 se v lednu až únoru 2020 ve srovnání s rokem 2019 snížil o 2 %, 

což bylo způsobeno především poklesem vývozu do třetích zemí s nejvyšším podílem, konkrétně 

do Ománu (-10 %), Spojeného království (-20 %) a Kuvajtu (-18 %). Omán je hlavní tržní 

destinací pro DK a SE, Spojené království pro FR, DE a Kuvajt, Nigérie a Čína pro NL. Dánsko 

bylo hlavním vývozcem SPM z EU-27 do Dominikánské republiky. 

 

Situace ve světě 

 Produkce mléka 

Novozélandská produkce mléka v únoru 2020 (9. měsíc sezóny 2019/20) byla na stejné úrovni 

jako v únoru 2019.  

Produkce mléka v Austrálii v únoru 2020 (8. měsíc sezóny 2019/20) byla o 8,0 % (+47 000 t) 

vyšší než v únoru 2019, ale o -2,6 % nižší než v předchozí sezóně. 

Produkce mléka v USA v únoru 2020 byla o +5,3 % (+407 000 tun) vyšší než v únoru 2019 

(+3,1 % v období od ledna do února 2020 oproti roku 2019).  

 Ceny mléka a mléčných výrobků 

Cena mléka v USA pro zemědělské podniky se oproti lednu 2020 mírně zvýšila o 1 %, až na 38,8 

c/kg, a byla o +24,7 % vyšší než v únoru 2010. 

Ceny mléka na NZ se v únoru 2020 snížily o 6,2 % na 31,8 c/kg, což bylo o 4,5 % více než o rok 

dříve. 

Na světovém trhu jsou ceny másla v EU-27 o 24 % nižší než v Oceánii. Ceny SOM v EU jsou 

nižší než v Oceánii, ale o 14 % vyšší než v USA. USA jsou nejvíce konkurenceschopné cenou 

másla, SOM a čedaru. Ve srovnání s USA je EU-27 konkurenceschopnější cenou SPM, ale méně 

konkurenceschopná než Oceánie. 

V posledních dvou týdnech zaznamenaly ceny SOM a másla v USA, EU i Oceánii značný pokles. 

mailto:info@szif.cz
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=cs&a=2019.Ceny
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=cs&a=2019.Ceny
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=cs&a=2019.Ceny
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=cs&a=2019.Ceny


Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 

 
 
 

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 4 z 22 

 Vývoz 

Vývoz mléčných výrobků z Nového Zélandu klesl v lednu až únoru 2020, zejména u SOM (-6%), 

SPM (-9 %), másla/máselného oleje (-14 %) a vzrostl u sýrů (+11 %).  

USA zvýšily vývoz: SOM (+19 %) a SPM (+8), ale snížily vývoz sýrů (-3 %) a másla/ máselného 

oleje (-29 %). EU byla hlavním vývozcem sýrů a SOM  a Nový Zéland másla/máselného oleje. 

Austrálie snížila vývoz sýrů (-2 %), másla/máselného oleje (-63 %) a SOM (-34 %). Spojené 

království se stalo čtvrtým největším exportérem másla a máselného oleje, šestým největším 

exportérem sýrů a sedmým exportérem SOM a SPM. 

 

 Dovoz 

Na straně poptávky pokračuje slabá celosvětová poptávka po sušeném mléce. V lednu až únoru 

2020 Čína snížila poptávku o 5 % u SPM a o 25 % u SOM. Dovoz sýrů do Spojeného království 

dosáhl 49 055 tun (-40 %), čímž se Spojené království stalo předním světovým dovozcem před 

Ruskem a Japonskem. Poptávka po másle (oleji) byla významná v Číně (+67 %), Rusku (+18%) 

a Austrálii (+18 %). 
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Produkce mléka v ČR 

Dodávky mléka (v tunách) 

 

 

 

Prodej mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli (v tunách) 

 

   

mailto:info@szif.cz


Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 871 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 

 
 
 

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 6 z 22 

Pohyb mléka z ČR do zahraničí (v tunách) 
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Pohyb mléka ze zahraničí do ČR (v tunách) 
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Dodávky mléka v EU 

Období leden-březen 2020/2019 
 

 
 

 

Zdroj: Milk Market Observatory  
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Dodávky mléka v EU 

Srovnání březen 2020/2019/2018 
 

 

 
 

                                                               Zdroj: Milk Market Observatory   
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Procentní porovnání dodávek mléka v EU podle členských států 

Leden-březen 2020/2019 
 

 

Zdroj: Milk Market Observatory 
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Procentní porovnání dodávek mléka v EU podle členských států 

duben – březen 2019/2020 a duben – březen 2018/2019 

 

 

Zdroj: Milk Market Observatory 
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Vývoj produkce mléka v USA, Austrálii a na Novém Zélandu 

 

 

 

Zdroj: Milk Market Observatory   
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Produkce mléka a mléčných výrobků v EU v meziročním srovnání  

 

 
 

 
 

Zdroj: Milk Market Observatory 
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Cena mléka v členských státech EU - porovnání březen 2020/2019 

 

 
 

Vývoj průměrné ceny mléka v EU (do března 2020) 

  
Zdroj: Milk Market Observatory  
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Meziroční trend ceny mléka v členských státech 

porovnání březen 2020/2019 

 

 
 

Zdroj: Milk Market Observatory  
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Průměrné ceny mléka EU placené producentům v 2017 - 2020 

(EURO/100 kg mléka) 
 

 
 

 

Porovnání ceny mléka za leden v EU s USA a NZ (2013 - 2020) 

 

 

mailto:info@szif.cz


Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 871 620 
fax: +420 222 871 765 
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz 

 

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 17 z 22 

 

 
   

Zdroj: Milk Market Observatory 
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Údaje obsažené v tomto zpravodajství jsou pouze informativního charakteru a nemají závaznou povahu.                                                         Ing. Darja Sedmíková 

                              Oddělení organizací producentů a mléka 

mailto:info@szif.cz

