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INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA 

V Praze dne 30. 6. 2020 

Situace v ČR 

 

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

za období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 dodáno registrovaným prvním kupujícím a prodáno 

konečným spotřebitelům následující množství mléka: 

Dodávky:                         278 251,7 tun 

Přímý prodej:                       1 428,2 tun 

 

Celkové množství dodaného mléka registrovaným prvním kupujícím a prodaného konečným 

spotřebitelům za období 1. 1. 2020 – 31. 5. 2020: 

Dodávky:             1 345 656,8 tun 

Přímý prodej:                   6 428,4 tun 

 

31. 5. 2020 bylo v systému evidováno 67 registrovaných prvních kupujících mléka, z toho 

24 odbytových organizací a 43 zpracovatelů mléka. Dále 1478 producentů dodávajících prvnímu 

kupujícímu (z toho 484 zpracovatelům a 994 odbytovým organizacím) a 479 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, 

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

 

Situace v EU 

 Produkce  

Sběr kravského mléka v EU-27 se v dubnu 2020 zvýšil o 0,8 % (+107 000 t) ve srovnání 

s dubnem roku 2019, což vedlo ke kumulovanému nárůstu v roce 2020 o +2,4 %. V dubnu 2020 
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zaznamenaly nejvyšší objemový růst výroby IE (+3,5 %, +34 000 t), IT (+2,5 %, +27 000 t) 

a NL (+1,7 %, 20 000 tun).  

Zvýšená produkce mléka v lednu až dubnu 2020 se promítá také do produkce většiny mléčných 

výrobků: SPM (+8,3 %), sýry (+1,4 %), SOM (+1,5 %), fermentované mléko (+0,8 %), 

konzumní mléko (+4,0 %) a máslo (+0,7 %). Výroba se snížila v lednu až dubnu 2020 pouze 

u smetany (-0,5%) a kondenzovaného mléka (-3,6 %). 

 

 Ceny mléka a mléčných výrobků 

Vážená průměrná cena mléka v EU-27 se v dubnu 2020 mírně snížila na 33,53 c/kg (-2,6 %). 

Tato cenová hladina je nižší (-3,1 %) než v dubnu 2019, ale vyšší (+5,1 %)) než průměr 

za posledních pět let. Podle odhadů členských států se odhaduje, že ceny mléka v květnu 2020 

dále poklesnou o 1,2 % na 33,1 c/kg. 

Průměrné ceny mléčných výrobků v EU-27 (do 14/06/2020) se v posledních čtyřech týdnech 

obecně zvýšily: máslo o 10,5 %, až na 318 EUR/100 kg; SOM o 7,9 %, až na 213 €/100 kg, 

SPM o 1,2 %, až na 270 EUR/100 kg a syrovátka o 1,1 %, až na 75 €/100 kg. Ceny sýrů v EU 

oslabily: ementál (-7,1 %, 480 EUR/100 kg), eidam (-0,5 %, 294 EUR/100 kg), gouda (- 0,9 % 

na 303 EUR/100 kg). Ceny čedaru jsou poměrně stabilní, + 0,4% (303 € / 100kg). Ve srovnání 

se situací před rokem klesly průměrné ceny másla v EU o 27 % a ceny SOM vzrostly o 24 %. 

 

 Vývoz 

Za leden až duben 2020 se objem vývozu výrazně zvýšil u másla z EU-27 (+35 %) a máselného 

oleje (+40 %), syrovátky (+8 %), SPM (+7 %), ale snížil se u sýrů (-5%) a SOM (-19 %). 

Celkový vývoz EU-27 v lednu až dubnu 2020 vyjádřený v mléčném ekvivalentu byl -1 % nižší 

než v roce 2019, zatímco hodnota tohoto vývozu byla o +4 % vyšší než v lednu až dubnu 2019. 

 

V lednu až dubnu bylo hlavním odbytištěm vývozu sýrů a másla z EU-27 Spojené království 

s 29% (ale s 19 % poklesem ve srovnání s rokem 2019), následovaným USA (-1 % a +26 %). 

Vývoz sýrů se zvýšil zejména u většiny hlavních partnerů: Švýcarska (+9 %), Jižní Koreje 

(+56%), Saúdské Arábie (+7 %), Ukrajiny (+130 %), Austrálie (+10 %), Maroka (+69 %) 

a Alžíru (+11 %). DE, FR, NL, IT a IE jsou s 66% podílem na celkovém objemu vývozu 

(273 762 t) nejlepšími vývozci sýrů v EU.  

U másla zaznamenalo všech 10 nejlepších destinací kromě Velké Británie působivý nárůst, 

Saúdská Arábie +175 %, Maroko +402 %, Egypt +1213 %, Ukrajina +2639 %, Čína +20 %. 
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IE, FR, NL, DK a PL byly v lednu až dubnu 2020 pěti nejlepšími vývozci másla v EU (78 % podíl 

na celkovém vývozu, 71 473 t), Spojené království, USA, Maroko, Egypt byla místa určení 

pro irské máslo, Saúdská Arábie pro litevské máslo (2500 t) a dánské máslo (2253 t) a Ukrajina 

pro polské máslo (2923 t). IE vyvezla 7 578 tun másla do USA, 2 611 tun do Maroka a 2679 tun 

do Egypta. 

 

V lednu až dubnu 2020 EU-27 výrazně snížila (-19 %) vývoz SOM skoro do všech nejlepších 

destinací - Alžíru, Nigérie a Spojeného království. Alžírsko upevnilo svou přední pozici zvýšením 

dovozu SOM o +54 %. Čína, druhé nejdůležitější odbytiště, zaznamenala -17% pokles, stejně 

jako Egypt (-17%) a Malajsie (-12 %). BE, FR, DE, NL a PL jsou největšími vývozci se 78% 

podílem (218 618 t). Alžírsko je hlavním trhem pro Polsko (17270 t), Belgii (17015 t) a Francii 

(9474 t) a Egypt (top-3 destinace) pro Francii (6623 t) a Německo (6127 t), Indonésie pro Belgii 

(7390 t) a Německo (1974 t). 

 

Objem vývozu SPM z EU-27 se v prvních čtyřech měsících roku 2020 zvýšil o 7 % ve srovnání 

s rokem 2019, většinou díky vývozu EU do Ománu (+4 %), Nigérie (+79 %), Alžíru (+339 %), 

Saúdské Arábie (+13 %) a Emirátů (+47 %). Pouze 5 členských států EU (SE, DK, DE, BE, NL) 

vyváželo SPM do Ománu (místo určení č. 1). Nigérie a Kuvajt jsou hlavními destinacemi na trhu 

pro NL, Alžírsko a Senegal pro FR. Dánsko bylo nejúspěšnějším vývozcem SPM do USA. 

 

 

Situace ve světě 

 Produkce mléka 

Produkce mléka na Nového Zélandu byla v dubnu 2020 (11. měsíc sezóny 2019/20) o -0,6 % 

nižší než v dubnu 2019.  

Produkce mléka v Austrálii byla v dubnu 2020 (10. měsíc sezóny 2019/20) o +6,3 % (+38 000 t) 

vyšší než v dubnu 2019, ale od začátku aktuální sezóny je produkce o -1,2 % nižší (-92 000 tun) 

než v sezóně 2018/2019. 

Produkce mléka v USA byla v dubnu 2020 o +1,4 % (+121 000 tun) vyšší než v dubnu 2019 

(+2,7 % v lednu až dubnu 2020 oproti roku 2019).  
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 Ceny mléka a mléčných výrobků 

 

Nový Zéland - ceny mléka se v dubnu 2020 mírně snížily o 0,13 c na 31,06 c/kg ve srovnání 

s březnem 2020, který byl o 5,5 % vyšší než o rok dříve. 

USA - dubnová cena mléka se ve srovnání s březnem 2020 snížila o 13 % na 29,8 c/kg a byla 

o 17 % nižší než před rokem. 

 

Na světovém trhu jsou ceny másla v EU-27 o 1 % nižší než v Oceánii a o 11 % než v USA. Ceny 

SOM v EU jsou o 9 % nižší než v Oceánii a o 7 % vyšší než v USA. EU je cenově 

nejkonkurenceschopnějším regionem pro máslo a čedar. Ve srovnání s USA je EU-27 pro SPM 

konkurenceschopnější, ale méně konkurenceschopná než Oceánie. V posledních 2 týdnech 

zaznamenaly SOM, máslo a čedar mírný nárůst cen v USA (+0,9 %, +1,4 %, +1,3 %). 

 

 Vývoz 

Vývoz mléka a mléčných výrobků z Nového Zélandu klesl v lednu až dubnu 2020 zejména u SOM 

(-5 %), SPM (-8 %), másla/máselného oleje (-12 %) a sýrů (-4 %).  

Bělorusko zaznamenalo +9% zvýšení vývozu sýrů.  

USA zvýšily vývoz sušeného mléka (SOM +15 %, SPM +33 %), ale snížily vývoz sýrů (-9 %) 

a másla/ máselného oleje (-22 %).  

Austrálie snížila vývoz másla/ máselného oleje (-62 %), SOM (-18 %) sýrů (-3 %) i SPM (-8 %). 

 

 Dovoz 

V lednu až dubnu 2020 byla celosvětově poptávka po sušeném mléce slabší. Čínský dovoz se 

u SOM snížil o 13 % a mírně zvýšil u SPM (+1 %).  

Japonský dovoz sýrů byl téměř o 12 500 tun nižší než v roce 2019 (-12 %).  

Také USA dovážely méně sýrů (-3%). 

Poptávka po másle a máselném oleji byla výrazná v Číně (+54 %), Rusku (+22 % do března) 

a Austrálii (+23 %), ale poměrně malá v Turecku (-82%) a EU (-47 %). 
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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-duben 2020/2019 

 

 
 

 

Zdroj: Milk Market Observatory  
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Dodávky mléka v EU 
Srovnání duben 2020/2019/2018 

 
 

 
 

                                                               Zdroj: Milk Market Observatory   
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Procentní porovnání dodávek mléka v EU podle členských států 
Leden-duben 2020/2019 

 

 

Zdroj: Milk Market Observatory 
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Procentní porovnání dodávek mléka v EU podle členských států 
květen – duben 2019/2020 a květen – duben 2018/2019 

 

 

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

 

 

Zdroj: Milk Market Observatory  

 

 

Produkce mléka a mléčných výrobků v EU v meziročním srovnání  

 

 
 

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 13 z 22 

 
 

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

 
 

Vývoj průměrné ceny mléka v EU (do dubna 2020) 

  
Zdroj: Milk Market Observatory  
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Meziroční trend ceny mléka v členských státech 
porovnání duben 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 EU s USA a NZ (2013 - 2020) 
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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 
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