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INFORMACE O VÝVOJI TRŽNÍ PRODUKCE V ODVĚTVÍ
MLÉKA
V Praze dne 31. 8. 2020
Situace v ČR
V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen „mléko“) v ČR bylo
za období od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 dodáno registrovaným prvním kupujícím a prodáno
konečným spotřebitelům následující množství mléka:
Dodávky:

273 343,2 tun

Přímý prodej:

1 382,7 tun

Celkové množství dodaného mléka registrovaným prvním kupujícím a prodaného konečným
spotřebitelům za období 1. 1. 2020 – 31. 7. 2020:
Dodávky:

1 885 828,1 tun

Přímý prodej:

9 229,8 tun

31. 7. 2020 bylo v systému evidováno 67 registrovaných prvních kupujících mléka, z toho
24 odbytových organizací a 43 zpracovatelů mléka. Dále 1448 producentů dodávajících prvnímu
kupujícímu (z toho 469 zpracovatelům a 979 odbytovým organizacím) a 453 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

Produkce kravského mléka se v EU-27 v červnu 2020 zvýšila o 1,4 % (+173 000 t) ve srovnání
se červnem 2019, což vedlo ke kumulovanému nárůstu za leden až červen 2020 o +1,9 %.
Nejvyšší nárůst objemu produkce zaznamenaly PL (+4,6 %, + 47 000 t), IE (+2,9 %,
+30 000 t), CZ (+6,3 %, 18 000 t), BE (+3,9 %, 14 000 t) a IT (+1,4 %, +14 000 t), pouze
čtyři země vykázaly snížení (HR, RO, MT, LV). Zvýšení sběru mléka za leden až červen 2020 se
promítlo do zvýšení výroby SPM (+6,6 %), másla (+2,2 %), konzumního mléka (+3,9 %) a sýrů
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(+1,9 %). Mírně vzrostla výroba fermentovaného mléka (+0,4 %) a SOM (+0,5 %). Naopak
mírně klesla výroba smetany (-1,2 %) a koncentrovaného mléka (-0,9 %).


Ceny mléka a mléčných výrobků

Vážená průměrná cena mléka pro zemědělské podniky v EU-27 se v červnu 2020 mírně snížila
na 32,58 c/kg (-1,1 %). Tato cenová hladina je nižší o 3,4 % než v červnu 2019 a o 4,9 % vyšší
než průměr za posledních pět let. Podle odhadů členských států by se cena mléka v červenci
2020 mohla dále snížit o 0,2 % na 32,50 c/kg.
V ČR byla v červnu cena 8,23 Kč/litr.
Průměrné ceny mléčných výrobků se v EU-27 (k 23/08/2020) v posledních čtyřech týdnech
zvýšily u SOM o 1,3 % na 212 EUR/100 kg, SPM o 0,7 % na 277 €/100 kg, másla o 0,3 %
na 340 €/100 kg. Naproti tomu se snížila cena syrovátky o 1,4 % na 72 EUR/100 kg. Ceny sýrů
se v EU zvýšily u eidamu o 5,6 % na 318 EUR/100 kg a ementálu o 1,5 % na 485 EUR/100 kg,
ale klesly u čedaru o 3,6 % na 296 EUR/100 kg a goudy o 1,0 % na 306 EUR/100 kg. Ve srovnání
s předchozím rokem klesly průměrné ceny másla v EU o 5 % a ceny SOM vzrostly o 2 %.


Zahraniční obchod

Za leden až červen 2020 se objem vývozu z EU-27 (bez UK) výrazně zvýšil u másla (+59 %),
SPM (+15 %) a sýrů (+10 %), naproti tomu se výrazně snížil u SOM (-16 %). Celkový vývoz
z EU-27 v lednu až červnu 2020 (s vývozem do UK do května) vyjádřený v mléčném ekvivalentu
byl o 3,1 % vyšší než v roce 2019, zatímco hodnota tohoto vývozu byla o 5,1 % vyšší než v lednu
až červnu 2019.
Vývoz másla z EU-27 (bez UK) se zvýšil do všech hlavních destinací, také do USA (+31 %)
a Saúdské Arábie (+168 %). Čína byla čtvrtá (+65%). V lednu až červnu 2020 byly největšími
vývozci másla z EU (78% podíl na celkovém vývozu, 110 929 t): IE (vývoz do UK, USA, Egypta
a Maroka), FR (Čína), NL (Čína), DK a BE (Čína).
Vývoz sýrů z EU-27 (bez UK) se zvýšil o 10 % (+41 650 t) ve srovnání s lednem až červnem
2019. Největší nárůst dovozu sýrů z EU zaznamenaly například Japonsko (+12 %), Švýcarsko
(+14 %), Jižní Korea (+63 %) a Ukrajina (+142%)), ale klesl vývoz do USA (-12%). Největšími
vývozci sýrů z EU byly DE, NL, FR, IE a IT s 67 % podílem (437 667 t). V prvních pěti měsících
roku 2020 se vývoz sýrů z EU do Spojeného království snížil o -14 %.
V lednu až červnu 2020 (bez UK) se z EU-27 ve srovnání s rokem 2019 významně snížil celkový
vývoz SOM (-16 %) s několika výjimkami. Alžírsko posílilo své postavení místa určení č. 1
a zvýšilo dovoz SOM z EU-27 o 53 %. Čína je druhým nejdůležitějším odbytištěm (-14%),
následovaná Egyptem (-18%) a Malajsií (-23 %). Vývoz SOM z EU-27 se navýšil zejména
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do Nigérie (21 451 t, +27 %) a Jemenu (16 731t, +7 %). Největšími vývozci SOM se 76%
podílem (328 958 t) byly BE, FR, DE, PL a IE. Alžírsko je hlavním trhem pro Belgii (23157 t),
Polsko (22920 t) a Francii (15824 t). Čína (top-2 destinace) pro Finsko (12649 t) a Francii (10083
t).
Objem vývozu SPM z EU-27 (bez UK) se v první polovině roku 2020 zvýšil o 15 % ve srovnání
s rokem 2019, většinou díky vývozu do Nigérie, Alžírska a USA. Vývoz z EU do Ománu a Kuvajtu
byl nižší než v letech 2019 i 2018. Největšími vývozci z EU jsou NL, DK, IE, BE a FR.

Situace ve světě



Produkce mléka

Produkce mléka na Novém Zélandu byla v červnu 2020 (první měsíc sezóny 2020/21) o 1,8 %
vyšší než v červnu 2019.
Australská produkce mléka v květnu 2020 (11. měsíc sezóny 2019/20) byla o 6 % (+38 000 tun)
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 v červenci 2020 byla o 1,5 % (+122 000 t) vyšší než v červenci 2019
(+1,8 % v lednu až červenci 2020 oproti roku 2019).


Ceny mléka a mléčných výrobků

Cena mléka na NZ se v červnu 2020 snížila o 2,7 c na 28,7 c/kg ve srovnání s květnem 2020
a ceny jsou téměř stejné jako před rokem.
Červnová cena mléka v USA v zemědělském podniku vzrostla z 27,64 c/kg na 46,09 c/kg, což je
o 26 % více než v červnu 2019 a o 67 % více než v květnu 2020.
Na světovém trhu (do 16. 8. 2020) jsou ceny másla v EU-27 o 16 % vyšší než v Oceánii a o 23 %
vyšší než v USA. Ceny SOM jsou v EU o 10 % nižší než v Oceánii a o 17 % vyšší než v USA. EU
je pro čedar cenově nejkonkurenceschopnějším regionem. Ve srovnání s USA je EU-27 pro SPM
konkurenceschopnější, ale méně konkurenceschopná než Oceánie. V posledních 2 týdnech
zaznamenaly v USA ceny másla a čedaru viditelný pokles (-9,7 %, -29,3 %) a mírný pokles
zaznamenaly také ceny SOM a SPM.
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Zahraniční obchod

Vývoz mléka a mléčných výrobků z NZ klesl v lednu až červnu 2020, zejména u SPM (-5 %),
másla/máselného oleje (-9 %) a sýrů (-6 %), ale zvýšil se u SOM (+1%).
Bělorusko zaznamenalo zvýšení vývozu sýrů o 10 %, ale snížení vývozu SOM (-6 %)
a másla/máselného oleje (-5 %).
USA zvýšily vývoz SOM o 25 % a SPM o 33 %, ale snížily vývoz másla/máselného oleje o 19 %.
Australský vývoz také klesá: máslo/máselný olej o 57%, SOM o11%, sýry o 1% a SPM o 21 %.
Na straně poptávky se čínský dovoz u SOM snížil o 12 %, ale u SPM se zvýšil o 2 %. Dovoz
japonských sýrů byl nižší než v první polovině roku 2019 (-6 %). Také USA dovážely méně sýrů
(-9 %). Naopak, Jižní Korea zvýšila dovoz sýrů o 11 %. Poptávka po másle a máselném oleji
výrazně vzrostla v Číně (+40 %), Rusku (+8 % do května) a Austrálii (+19 %), ale výrazně
poklesla na Filipínách (-21%) a EU (-46 %).
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Tržní produkce mléka v ČR
Dodávky mléka (v tunách)
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Zdroj: Měsíční hlášení SZIF
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Pohyb mléka z ČR do zahraničí (v tunách)

Zdroj: Měsíční hlášení SZIF
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Pohyb mléka ze zahraničí do ČR (v tunách)

Zdroj: Měsíční hlášení SZIF
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Dodávky mléka v EU
Za období leden-červen 2020/2019

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

Produkce SKM ve vybraných členských státech EU
Měsíční porovnání 2019/2020

Zdroj: Milk Market Observatory
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Produkce SKM a mléčných výrobků ve vybraných členských státech EU
Meziroční porovnání (leden – červen 2019/2020)

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

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

11 z 14

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

Vývoj průměrné ceny mléka v EU (do června 2020)

Zdroj: Milk Market Observatory
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Průměrné ceny mléka EU placené producentům v 2017 - 2020
(EURO/100 kg mléka)

Porovnání ceny SKM v USA s NZ a EU
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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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