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CENOVÝ A INFORMAČNÍ SERVIS – HLÁŠENÍ OD PRVNÍCH KUPUJÍCÍCH 
 

Zveřejňované informace jsou zjišťovány na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 

ve znění pozdějších předpisů, prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1746, ve znění pozdějších předpisů 

a nařízení vlády ČR č. 282/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Období:          1. 7. 2022 – 31. 7. 2022 

 

Situace na trhu s mlékem v ČR 

 

 

 

Seznam registrovaných prvních kupujících najdete zde  

(www.szif.cz / SZIF poskytuje / Společná organizace trhů / Živočišná výroba / Mléko / Monitoring tržní 

produkce mléka / Příručky, Důležité informace / Seznam prvních kupujících k …) 

Seznam uznaných organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků najdete zde 

(www.szif.cz / SZIF poskytuje / Společná organizace trhů / Živočišná výroba / Mléko / Organizace producentů 

mléka/ Příručky, Důležité informace / Aktuální seznam uznaných organizací producentů v odvětví mléka a 

mléčných výrobků k …)                  

 

Dodávky a parametry dodávaného mléka 

Celkem za ČR Množství v kg 

Průměrný 

obsah tuku      

v % 

Průměrný 

obsah bílkovin   

v % 

Cena v Kč      

za 100 kg 

Dodávky konvenčního 
mléka – aktuální období 

   272 778 281 3,74 3,34 1 131,63 

Dodávky biomléka –  
aktuální období 

       2 871 812 3,82 3,26 1 219,88 

Dodávky konvenčního 
mléka – od počátku roku 

 1 877 130 325 3,89 3,44 1 050,19 

Dodávky biomléka –  
od počátku roku 

      19 300 465 4,01 3,33 1 151,76 

Ceny jsou bez DPH a dopravních nákladů 

 

Údaje obsažené v tomto zpravodajství jsou pouze informativního charakteru a nemají závaznou povahu. 

 

 Počet Změna +/- 

Producentů dodávajících prvním kupujícím     1 352      -2 

Prvních kupujících         72                      = 

                            z toho zpracovatelé         47                      = 

                            z toho odbytové organizace         25                      = 

Organizací producentů v odvětví mléka         19                      = 
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