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INFORMACE O VÝVOJI TRŽNÍ PRODUKCE V ODVĚTVÍ
MLÉKA
V Praze dne 31. 7. 2020
Situace v ČR
+
V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen „mléko“) v ČR bylo
za období od 1. 6. 2020 do 31. 6. 2020 dodáno registrovaným prvním kupujícím a prodáno
konečným spotřebitelům následující množství mléka:
Dodávky:

266 460,7 tun

Přímý prodej:

1 399,4 tun

Celkové množství dodaného mléka registrovaným prvním kupujícím a prodaného konečným
spotřebitelům za období 1. 1. 2020 – 31. 6. 2020:
Dodávky:

1 612 485 tun

Přímý prodej:

7 838,7 tun

31. 6. 2020 bylo v systému evidováno 67 registrovaných prvních kupujících mléka, z toho
24 odbytových organizací a 43 zpracovatelů mléka. Dále 1454 producentů dodávajících prvnímu
kupujícímu (z toho 473 zpracovatelům a 981 odbytovým organizacím) a 465 producentů
prodávajících mléko a mléčné výrobky konečnému spotřebiteli.
Aktuálně působí na území České republiky 19 uznaných organizací producentů v odvětví mléka
a mléčných výrobků.
Situace v EU


Produkce

Sběr kravského mléka v EU-27 se v květnu 2020 zvýšil o 0,5 % (+67 000 t) ve srovnání
s květnem 2019, což vedlo ke kumulovanému nárůstu v roce 2020 o +2 %. Nejvyšší nárůst
objemu produkce zaznamenaly IE (+3,5 %, +38 000 t), PL (+1,8 %, 19 000 t) a IT (+1,4 %,
+16 000 t). V CZ byl meziročně zaznamenán nárůst dodávek + 4,7 %.
Vyšší produkce mléka v lednu až květnu 2020 se promítla do znatelného růstu produkce SPM
(+6,9 %), másla (+1,9 %), konzumního mléka (+3,3 %) a mírnější nárůstu u sýrů (+0,9 %),
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fermentovaného mléka (+0,2 %) a SOM (+0,6 %). V lednu až květnu 2020 klesla výroba
smetany (-2,3 %) a koncentrovaného mléka (-3,2 %).


Ceny mléka a mléčných výrobků

Vážená průměrná cena mléka pro zemědělské podniky v EU-27 se v květnu 2020 mírně snížila
na 32,96 c/kg (-1,7 %). Tato cenová hladina je nižší (-3,4 %) než v květnu 2019 a +5,4 % vyšší
než průměr za posledních pět let. Podle odhadů členských států se odhaduje, že ceny mléka
v červnu 2020 dále klesnou o 0,9 % na 32,66 c/kg.
V ČR byla v květnu cena 29,9 €/100 kg.
V Itálii se spotové ceny mléka v posledním měsíci zvýšily a do týdne 28 (12. července) byly
na úrovni 35,5 c/kg, ale stále pod úrovní 2017, 2018 a 2019.
Průměrná cena u mléčných výrobků v EU-27 (o 12/07/2020) se v posledních čtyřech týdnech
zvýšila u másla o +3,7 % až na 330 EUR/100 kg, u SPM o 1,9 % na 275€/100 kg. Snížila se však
cena syrovátky o 2,0 % na 73 EUR/100 kg a cena SOM o 1,9 % na 209 EUR/100 kg. Ceny sýrů
se v EU zvýšily u eidamu o +0,5 % na 300 EUR/100 kg, u goudy o 1,1 % na 307 EUR/100 kg
a čedaru o +0,8 % na 305 EUR/100 kg, zatímco ceny ementálu mírně poklesly o 0,8 %
na 476 EUR/100 kg.
Ve srovnání s předchozím rokem klesly průměrné ceny másla v EU o 25 % a ceny SOM vzrostly
o 22 %.


Zahraniční obchod

Za leden až květen 2020 se objem vývozu z EU-27 (bez Spojeného království) výrazně zvýšil
u másla a máselného tuku (+37 %, EU je druhý největší exportér po NZ), sušené syrovátky
(+10 %) a SPM (+8 %), ale snížil se u sýrů (-4%, EU stále zůstává světovou jedničkou) a SOM
(-17 %, přesto zůstává EU světovou jedničkou). Celkový vývoz EU-27 v lednu až květnu 2020,
vyjádřený v mléčném ekvivalentu, byl o +0,6 % vyšší než v lednu až květnu 2019, zatímco
hodnota tohoto vývozu byla o +3,9 % vyšší.
V lednu až květnu se vývoz másla z EU-27 (obchod se Spojeným královstvím do dubna 2020)
ve srovnání s rokem 2019 výrazně zvýšil do všech hlavních destinací, včetně USA (+38 %)
a Saúdské Arábie (+165 %). IE, FR, NL, DK a BE byly v lednu až květnu 2020 nejúspěšnějšími
vývozci másla z EU (79% podíl na celkovém vývozu, 92 829 t). Spojené království, USA a Egypt
byly top destinace pro irské máslo, Saúdská Arábie pro litevské (2 700 t) a dánské (2 654 t)
máslo a Ukrajina pro polské máslo (3 855 t). IE vyvezlo za leden - květen 2020 do USA 12 700
t másla a do Egypta 3 204 tun.
IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

2 z 15

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

Vývoz sýrů z EU-27 (se Spojeným královstvím do dubna 2020) se ve srovnání s lednem
až květnem 2019 snížil celkem o 4 %, ale zůstal na srovnatelné úrovni jako v roce 2018. Vývozu
se zvýšil do Japonska (+8%), Švýcarska (+11%) a Jižní Koreje (+61 %), ale klesl do USA
(-10%). Největšími vývozci sýrů z EU jsou s 67 % podílem (350 756 t) DE, NL, FR, IE a IT.
V lednu až květnu 2020 vývoz SOM v porovnání s rokem 2019 (se Spojeným královstvím
do dubna 2020) EU-27 významně snížila (o 17 %). Alžírsko však upevnilo svoji přední pozici
dovozce a zvýšilo dovoz o +61 %. Druhý největší dovozce, Čína, zaznamenala -19% pokles,
následována byla Egyptem (-16%) a Malajsií (-16 %). Největšími vývozci SOM z EU-27 se 77%
podílem (275 664 t) byly BE, FR, DE, PL a NL. Alžír je hlavním trhem pro Belgii (20316 t), Polsko
(20270 t) a Francii (14403 t), Čína (top-2. destinace) pro Finsko (10644 t) a Francii (8408 t),
Egypt pro Německo (7420 t) a Francii (7138 t).
Vývoz SPM z EU-27 (se Spojeným královstvím do dubna 2020) se v prvních pěti měsících roku
2020 zvýšil o 8 % ve srovnání s rokem 2019, většinou díky vývozu do Nigérie a Alžíru. Vývoz
EU do Ománu a Číny byl nižší než v letech 2019 a 2018.
Situace ve světě


Produkce mléka

Produkce mléka na Novém Zélandu byla v květnu 2020 (poslední měsíc sezóny 2019/20)
o +4,3 % vyšší než v květnu 2019, ale za celou sezónu o -0,4 % nižší.
Produkce mléka v Austrálii byla v květnu 2020 (11. měsíc sezóny 2019/20) o +6,0 %
(+38 000 t) vyšší než v květnu 2019, ale od začátku aktuální sezóny je produkce o -0,6 % nižší
(-53 000 tun) než v sezóně 2018/2019.
Produkce mléka v USA vyla v květnu 2020 o -1,1 % (-99 000 t) nižší než v květnu 2019,
ale za leden až květen 2020 oproti stejnému období roku 2019 vyšší o +1,8 %.


Ceny mléka a mléčných výrobků

Ceny mléka na Novém Zélandu se v květnu 2020 mírně zvýšily o 0,34 c na 31,4 c/kg ve srovnání
s dubnem 2020 a byly vyšší než v roce 2019.
Květnová cena mléka v USA klesla na 27,6 c/kg, což je pokles oproti květnu 2019 o 7 %,
ale je nižší než za duben 2020.
Ceny (do 5/07/2020) EU másla jsou o 1 % nižší než v Oceánii a o 7 % než v USA. Ceny SOM
v EU jsou o 10 % 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
konkurenceschopnější cenou SPM, ale méně konkurenceschopná než Oceánie. V USA ceny SPM
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a čedaru zaznamenaly v posledních dvou týdnech mírný nárůst (+3,0 %, +4,5 %). Naopak ceny
SOM a másla mírně poklesly.


Zahraniční obchod

Vývoz mléka a mléčných výrobků z Nového Zélandu klesl za leden - květen 2020 zejména u SOM
(-1 %), SPM (-8 %, přesto zůstává předním světovým exportérem této komodity),
másla/máselného tuku (-11 %, přesto zůstává předním světovým exportérem této komodity)
a sýrů (-5 %). Bělorusko zaznamenalo zvýšení vývozu sýrů o +9 %, ale pokles u SOM (-22 %)
a másla/tuku (-13 %). USA zvýšily vývoz SOM (+17 %) a SPM (+44 %), ale snížily u sýrů
(- 5 %) a másla/tuku (-22 %). Záporná čísla vykázal australský vývoz pro máslo/máselný tuk
(-64 %), SOM (-14 %) sýry (-4 %) a SPM (-19 %).
Na straně poptávky byla v lednu až květnu 2020 celosvětově poptávka po sušeném mléce slabší.
Čínský dovoz se snížil o 13 % u SOM a mírně zvýšil u SPM (+3 %), Čína zůstává předním
dovozcem. Dovoz japonských sýrů byl v objemu téměř o 12 264 tun nižší, než v roce
2019 (- 9 %). Také USA dovážely méně sýrů (-7 %). Naopak, Jižní Korea zvýšila dovoz sýrů
o 10 %. Největším dovozcem sýrů je Spojené Království. Poptávka po másle a máselném tuku
se výrazně zvýšila v Číně (+43 %), Rusku (+11 % do dubna) a Austrálii (+15 %), ale velmi
významně poklesla v Turecku (-85%) a EU (-39 %). Čína a Rusko jsou největšími dovozci
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Tržní produkce mléka v ČR
Dodávky mléka (v tunách)

Prodej mléka a mléčných výrobků konečnému spotřebiteli (v tunách)
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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-květen 2020/2019

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

Produkce syrového mléka za 12 měsíců (červen 2019 – květen 2020)
ve vybraných členských státech EU

Zdroj: Milk Market Observatory
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Produkce SKM a mléčných výrobků za 12 měsíců (červen 2019 –
květen 2020) ve vybraných členských státech EU

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

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 květen 2020/2019

Vývoj průměrné ceny mléka v EU (do května 2020)

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

Zdroj: Milk Market Observatory
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Zdroj: Milk Market Observatory

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