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1. Úvod
Po ukončení kvótového systému došlo od 1. 4. 2015 k nastavení nového systému sledování tržní
produkce syrového kravského mléka (dále jen „mléko“) v rámci EU. Jeho základem jsou
pravidelná měsíční hlášení zpracovávaná jednotlivými členskými státy EU, poskytující informace
o množství a cenách mléka dodaného na trh. Tyto podklady pak slouží k vyhodnocování vývoje
cen v závislosti na vývoji produkce mléka uplatněné na evropském a světovém trhu s mlékem a
mléčnými výrobky.
Jako zpětná vazba byla pro poskytování informací a dat ze strany EK zřízena monitorovací
agentura Milk Market Observatory, na jejíž internetové stránce – European Milk Market
Observatory - Agriculture and rural development jsou uveřejňovány informace o vývoji
produkce, cenách mléka a mléčných výrobků, přehledy o minulých i současných evropských a
světových vývojových trendech mléčného sektoru a další aktuální analýzy trhu s mlékem a
mléčnými výrobky.

2. Legislativa
a) Legislativa EU:


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná
organizace trhů se zemědělskými produkty (dále jen NEPR č. 1308/2013);



Prováděcí NK (EU) č. 1097/2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 479/2010, týkající se
oznámení členských států v odvětví mléka a mléčných výrobků.

b) Legislativa ČR:


Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;



Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších
předpisů;



Nařízení vlády č. 282/2014 ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách
k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků;



Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů;



Vyhláška MZe č. 136/2004, o označování zvířat, ve znění pozdějších předpisů;



Vyhláška MZe č. 128/2009, o přizpůsobení veterinárních požadavků pro některé
potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty.

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Strana 3/10

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



Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Sledování tržní produkce mléka
Sledování tržní produkce mléka v rámci EU probíhá na základě měsíčních hlášení dodávek
mléka, realizovaných producenty odběratelům, tzv. prvním kupujícím. Tyto informace pak
jednotlivé členské státy musí do 25. kalendářního dne v měsíci předat EK.
V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR je sledována měsíční produkce mléka dodaného
producenty registrovaným prvním kupujícím a produkce mléka a mléčných výrobků prodaných
v přímém prodeji spotřebitelům.

4. Producent mléka
4.1. Charakteristika producenta
Producent mléka je podnikající fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí a prodává mléko
formou:
-

dodávek, kde mléko prodává prvnímu kupujícímu. Na území ČR musí být tento první
kupující registrovaný u Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen SZIF);

-

přímého prodeje, kde mléko resp. mléčné výrobky prodává přímo spotřebiteli ze dvora
nebo prostřednictvím mléčného automatu.

Producent musí být:


podnikatelem podle zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích;



držitelem dokladu Krajské veterinární správy o registraci zařízení, v němž se zachází
se živočišnými produkty, podle zvláštního právního předpisu upravujícího veterinární péči (§
22 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů).

4.2.

Povinnosti producenta mléka

a) Producent dodávající mléko prvnímu kupujícímu
Výběr prvního kupujícího mléka (dále jen PK) - producent může dodávat mléko jak
domácímu, tak i zahraničnímu PK. Dodává-li PK se sídlem na území ČR, musí se přesvědčit o
jeho registraci u SZIF.
Přesvědčit se o této skutečnosti je možné:
1.

přímo u PK na základě předložení jeho „Rozhodnutí o registraci prvního kupujícího“;
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2.

na internetových stránkách SZIF Monitoring tržní produkce mléka - Státní zemědělský
intervenční fond

3.

Vykazování dodávek mléka – producent je povinen vést řádnou evidenci o všech
dodávkách mléka prodaných PK (např. lístky z autosampléru, karty sudá/lichá). Všechny
doklady o dodávkách mléka PK musí uchovávat po dobu nejméně 3 let, počínaje koncem
roku, k němuž se vztahují a musí být k dispozici k případnému nahlédnutí pro kontrolní
pracovníky SZIF.

b) Producent mléka a mléčných výrobků realizující přímý prodej
Vykazování prodeje mléka a mléčných výrobků - producent může prodávat mléko a mléčné
výrobky v souladu s Vyhláškou č. 128/2009 Sb. Je povinen vést řádnou evidenci veškerých svých
prodejů mléka a mléčných výrobků v souladu s § 9 odst. 2 NV č.282/2014 Sb. Jedná se o:


vlastní evidenci - producent vede evidenci prodeje mléka a mléčných výrobků,
sestavenou odděleně dle jednotlivých výrobků a jednotlivých prodejů. Všechny doklady o
prodeji mléka a mléčných výrobků musí být uchovávány po dobu nejméně 3 let, počínaje
koncem roku, k němuž se vztahují.



evidenci předávanou SZIF - producent je povinen měsíčně informovat SZIF o svém
prodeji mléka a mléčných výrobků (formulář vydaný SZIF – Měsíční hlášení o přímých
prodejích mléka dle NV č. 282/2014 Sb. proklik.

Měsíční hlášení je nutné doručit do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce na
centrální pracoviště SZIF, Oddělení organizací producentů a mléka. Písemné hlášení je
možné doručit prostřednictvím Portálu farmáře, prostřednictvím České pošty, datové schránky,
(bez jakéhokoliv podpisu), faxu, nebo e-mailu (s naskenovaným podpisem nebo s elektronickým
podpisem).
Hlášení je nezbytné předložit i v případě, že prodej mléka nebyl v příslušném měsíci realizován;
v množství mléka se tudíž uvede „0”.
V případě, že producent ukončil výrobu mléka, nebo dlouhodobě výrobu přerušil a písemně
tuto skutečnost oznámil SZIF, je zbaven povinnosti dále podávat „nulová” měsíční hlášení.
V případě přerušení produkce je nutné uvést termín předpokládaného obnovení produkce mléka.
Množství mléka nebo mléčných výrobků je nutné uvádět v kilogramech (1 l mléka * 1,027
= 1 kg mléka).
V případě, že producent vyrábí mléčné výrobky, je nutné provést jejich přepočet na ekvivalentní
množství mléka.
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Způsob přepočtu mléčných výrobků na ekvivalentní množství mléka dle Přílohy NV č.
282/2014 Sb.
Druh mléčného výrobku

Množství

Ekvivalentní množství mléka

Máslo

1 kg

22,5 kg mléka

Smetana

1 kg

Tvrdé sýry

1 kg

10 kg mléka

Čerstvé a bílé sýry

1 kg

7 kg mléka

Jogurt

1 kg

1,2 kg mléka

Tvaroh

1 kg

7 kg mléka

0,263 mléka vynásobeno množstevním
procentem obsahu tuku smetany

Producent je povinen podávat přesné a úplné údaje.
Pokud SZIF následně zjistí, že dané údaje tuto skutečnost nesplňují, může být producentovi
uložena v souladu s § 12c (popř. § 12d) zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
pokuta za přestupek (popř. správní delikt).
Jestliže producent ukončí, popřípadě přeruší produkci mléka, musí tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu oznámit (písemně) na centrální pracoviště SZIF, Oddělení
organizací producentů a mléka.
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5. První kupující mléka
5.1.

Charakteristika prvního kupujícího

PK mléka se sídlem na území ČR je právnická osoba, která je podnikatelem podle zákona č.
90/2012 Sb. o obchodních korporacích, nebo fyzická osoba podnikající na území ČR. Je u SZIF

registrována jako PK mléka a nakupuje mléko od producentů formou dodávek.
5.2.

Jak se stát registrovaným PK

Registraci PK provádí SZIF na základě písemné žádosti (formulář vydaný SZIF – Žádost o
registraci prvního kupujícího dle NV č. 282/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - Monitoring
tržní produkce mléka - Státní zemědělský intervenční fond.
Žádost musí být doručena na centrální pracoviště SZIF, Oddělení organizací producentů a mléka.
Podpis na žádosti (u právnické osoby: statutární zástupci podle výpisu z obchodního rejstříku,
u fyzické osoby: podpis žadatele) nemusí být úředně ověřen.
Součástí žádosti o registraci PK je prohlášení žadatele, že:
a) každá dodávka mléka bude označena dokladem, který ji umožní identifikovat (IČ osoby
nebo název a sídlo, anebo jméno/a, příjmení a sídlo/bydliště producentů mléka, kteří
prvnímu kupujícímu mléko prodali);
b) dodávky mléka jím prodané dalším hospodářským subjektům
identifikačními

údaji

(IČ

osoby

nebo

název

a

sídlo,

popř.

budou označeny
jméno/a,

příjmení

a sídlo/bydliště těchto hospodářských subjektů);
c) zavedl evidenční systém zajišťující poskytování informací SZIF o množství mléka, které
mu bylo dodáno jednotlivými producenty za každý měsíc, vč. jejich identifikačních údajů;
d) veškeré mléko bude dodávat výlučně zpracovateli; to neplatí, je-li žadatel přímým
zpracovatelem, který ošetřuje a zpracovává veškeré jemu dodané mléko.
O registraci je PK informován rozhodnutím SZIF.
Aktuální seznam registrovaných PK je zveřejněn na internetových stránkách SZIF (Monitoring
tržní produkce mléka - Státní zemědělský intervenční fond).

5.3.

Povinnosti registrovaného PK

 Sledování a evidence všech dodávek mléka od producentů a poskytování měsíčního
hlášení, v termínu do 10. dne po uplynutí kalendářního měsíce na formuláři vydaném
SZIF (Monitoring tržní produkce mléka - Státní zemědělský intervenční fond)
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Měsíční hlášení je možno zaslat těmito způsoby:
a) jako datový soubor podaný prostřednictvím Portálu farmáře;
b) jako vyplněný a podepsaný formulář „Měsíční hlášení o dodávkách mléka prvního
kupujícího“ zaslaný poštou a současně jako datový soubor (prostý text + excel) zaslaný
na e-mail mlekarny@szif.cz;
c) jako datový soubor (formulář + prostý text + excel) zaslaný datovou schránkou;
d) jako datový soubor (formulář + prostý text + excel) zaslaný e-mailem s elektronickým
podpisem na podatelna@szif.cz.
 V součinnosti s producentem uchovávat veškeré doklady související s evidencí producentů
a s jejich dodávkami mléka nejméně po dobu 3 let počínaje koncem roku, k němuž se
vztahují.
 Na SZIF Oddělení organizací producentů a mléka oznámit (písemně) každou změnu týkající
se dokladů, které byly SZIF poskytnuty v rámci žádosti o registraci PK, a to vždy nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala (IČ, adresu sídla, adresu místa podnikání, adresu
provozovny v případě, že je provozovna doložena výpisem z registru živnostenského
rejstříku, změnu statutárních orgánů, atd.).
 Jestliže registrovaný PK ukončí svou činnost, podá SZIF písemnou žádost o zrušení registrace
PK. K žádosti přiloží povinné měsíční hlášení o dodávkách mléka. O zrušení registrace je PK
informován rozhodnutím SZIF.
Za plnění povinností registrovaného PK je zodpovědný sám PK, a to i v případě, že deleguje
činnosti spojené s činností odběratele na jiný subjekt (převážně se jedná o delegování činnosti
odbytovou organizací na mlékárnu). Kontrolovaný subjekt musí při kontrole předložit veškeré
doklady související s plněním povinností PK (např. doklad o zabezpečení přesnosti měření
množství mléka. PK odpovídá za přesnost a správnost poskytovaných údajů týkajících se všech
množství jemu měsíčně dodaného mléka a jím prodaného mléka zpracovateli; je tak zodpovědný
za přesné měření, neboť bez změření ověřeným měřidlem mohou být údaje v měsíčních
hlášeních PK zpochybněny. Měření množství mléka ověřeným měřidlem může být prováděno
buď na úrovni producenta, nebo na úrovni přepravy, případně při vykládce u zpracovatele odbytové organizace předloží doklad cílového zpracovatele, atd.
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6. Měsíční informace SZIF o tržní produkci mléka
ČR
V průběhu kalendářního roku SZIF průběžně měsíčně sleduje tržní prodej mléka. Prodeje v
rámci dodávek jsou sledovány a sumarizovány na základě měsíčních hlášení PK. Měsíční prodeje
v rámci přímého prodeje jsou sledovány a sumarizovány na základě měsíčních hlášení o přímých
prodejích mléka a mléčných výrobků.
Pravidelné informace o tržní produkci zveřejňuje SZIF na svých webových stránkách vždy
měsíčně, nejpozději do konce každého následujícího měsíce. Monitoring tržní produkce mléka Státní zemědělský intervenční fond

7. Kontroly na místě
Kontroly producentů a registrovaných PK v sektoru mléka provádí SZIF v souladu s ustanoveními
platných legislativních předpisů EU a ČR:
Při kontrole na místě je ověřováno, zda subjekt dodržuje podmínky stanovené těmito předpisy.
Pokud jsou v rámci kontrol na místě zjištěny závady či pochybení, posoudí SZIF jejich závažnost
a vyzve producenta či PK k sjednání nápravy.

8. Sankce
V případě, že dochází k hrubému či opětovnému porušení povinností, může SZIF přistoupit
v souladu s § 12c a 12d zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů k uložení
pokuty, či v souladu s § 3 odst. 4 NV č. 282/2014, k odejmutí registrace PK.

9. Přílohy
a) Důležité termíny
10. každého měsíce

termín pro podání měsíčního hlášení o dodávkách mléka PK

15. každého měsíce

termín pro zaslání měsíčního hlášení o přímém prodeji

b) Používané přepočty
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1 litr mléka = 1,027 kg



1 kg mléka = 0,971 litrů

c) Kontakty
Centrální pracoviště SZIF:
Odbor společných organizací trhu - Oddělení organizací producentů a mléka
Adresa:

Státní zemědělský intervenční SZIF
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

Telefon ústředna:
Infolinka:

222 871 620
222 871 871

Internetové stránky: Monitoring tržní produkce mléka - Státní zemědělský intervenční fond
Portál farmáře: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous
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