
EfektivnEfektivníí produkce mlprodukce mléékaka

Téma, které není �nikdo� schopen v 
současné době zvládnout, �nikdo� nezná

odpověď (spí�e filosofování).



SouSouččasnasnáá situacesituace
! Je produkce a konzumace mléka �ádoucí?
! Jsou kořeny současné ceny hlub�í ne� jenom 

přebytek na trhu? Co se děje?
! Je současná situace výjimečná, nebo bude spí�e 

obvyklá, tj. doká�ou jinde dělat dostatek mléka 
levněji?

! Jsou na�i producenti hor�í ne� jiní?
! Jsou na�i producenti znevýhodněni proti 

ostatním?
! Co nám chybí � víme to? 
! Kdy se ceny mléka zlep�í? 
! Co pro to udělat? Dá se něco dělat?



Je konzumace mlJe konzumace mlééka ka ��áádoucdoucíí??
"Neustálé pochybnosti, stravitelnost kaseinu, vliv 

na vysu�ování sliznic, A1/A2 a B1/B2 kasein, 
sýrová závislost, intolerance k laktóze, vhodnost 
sojových a jiných náhra�ek, mléčná lobby

"Skot domestikován před 8000 lety, před 5500 lety 
známa plemena, vlastně provedl selekci člověka, 
pestrá strava s �ivoči�nou bílkovinou umo�nila 
raketový nástup lidské populace

"Konzumace mléka tedy dlouhodobě prověřena
"Závěr: mléko je dobré konzumovat a je zdravé, 

tedy potřebné a je potřebné jej v dostatečné
kvalitě a mno�ství a v dostupné ceně produkovat



PPřřííččiny daleko hlubiny daleko hlub�í�í, mimo zem, mimo zeměědděělstvlstvíí, ale s , ale s 
velkým dopadem na zemvelkým dopadem na zeměědděělstvlstvíí

"Odtr�ení vlád od reality (obvyklé i v minulosti)
"Odtr�ení úřadů od reality, diskvalifikace evropských 

výrobců, slučování konkurenčních podniků vede k 
monopolnímu chování (fosfáty 2 výrobci, vitaminy 2)

"Bankovnictví a burzy �ijí vlastním �ivotem, místo 
oceňování ekonomiky a podniků se řídí náladami = 
selhání základních ekonomických nástrojů, přes 
zjevné chyby bankovní sektor hýčkán, finanční svět 
a svět spekulantů �ije vlastním �ivotem, mají vět�í
vliv na ekonomiku ne� ekonomika na ně. Řekni krize 
a bude.  

"Přecenění pozice ,,topmanagerů�, v případě
problémů selhávají bez odpovědnosti

"Media ani nemluvě



Situace v Situace v ČČRR
! Závislost na situaci v EU + legislativa
!! 85 %85 % agrárního exportu do EU
!! 70 %70 % importu z EU
! Největ�í partner - Německo
! Nárůst cen potravin pova�ován za jednu z 

hlavních příčin inflace, v roce 2008 inflace 
6,46,4 %%, ceny potravin na jaře 2008 o více 
ne� 12 %12 % vy��í ne� 2007, inflace listopad 
4,4%



Struktura produkce 2007Struktura produkce 2007

vejce 1,8
mléko 17,6
drůbe� 5,2
ov a zel 2,6
bramb 3,7
krmiva 7,2
prům pl 11,7
obilí 25,7
prasata 9



MlMlééččnnáá produkce produkce ČČR rok 2007R rok 2007
! Pokles produkce SOM o 34 %34 % na 36 000 t, 

přes velkou poptávku (360 mil l.)
! Pokles produkce sýrů o 8 %8 %
! Spotřeba sýrů 17,1 kg pouze o 0,6 kg pod 

průměrem EU 27, dovoz v roce 2007
69 000 t, o 12 000 tun více ne� 2006, 
z toho 33 000 t z Německa a 22 000 t z 
Polska (přepočet na mléko dovoz sýrů 690 
milionů litrů = 25,5 %25,5 % produkce)



Export mlExport mlééka 2007ka 2007

! 580 000 tun mléka a smetany, + 5,5 %+ 5,5 %
! Z toho 367 000 tun mléko v cisternách

+ 5,3%+ 5,3%, 200 000 tun balené mléko + 4,6 %+ 4,6 %
a 13 000 tun smetany.

! Vyvá�íme tedy cca 21,5 %21,5 % mléka a toto 
mno�ství se zvy�uje

! Hodnota českého argumentu klesá, jedna 
z fale�ných not



Co se tedy stalo?Co se tedy stalo?
! V loňském roce přechodně zvý�ena potřeba 

mléka, předev�ím v Asii, vy��í spotřeba v Indii, 
Číně, men�í produkce v Austrálii, Argentině
nad�ení z biolihu � vy��í potřeba su�ených 
mléčných derivátů + spekulativní nákupy, 
roztočení kola nákupů

! SOM: 63 � 135 Kč, syrovátka: 8 � 35 Kč
( 50 hal/litr = 30 hal/litr mléka)
! Cena mléka v ČR reagovala s několikaměsíčním 

zpo�děním, jak je obvyklé při jejím zvy�ování



Co se stalo?Co se stalo?
! Nositelem zvy�ování cen nebyli zemědělci ale 

mlékárny
! Kontrahované mno�ství mléčných derivátů

nebylo mo�né uplatnit na trhu
! Zvedly se ceny potravin
! Do�lo k poklesu kursu dolaru
! Probudily se hyeny, prudký a neopodstatněný 

nárust P, hnojiv, vitaminů bez odezvy u 
antimonopolních úřadů � jak se dělá cena?

! Cena KD vy��í o 20 Kč (koupě obilí), 10 Kč bez 
obilí

! Vytvořena představa o stálých vysokých cenách, 
nákupy hnojiv a strojů (jalovice)



Co se stalo?Co se stalo?

! Vysoké ceny potravin vedly ke sní�ení
spotřeby předev�ím v ,,chudých zemích�

! Zvý�ení produkce mléka po celém světě, 
hlavně v Indii, AUS

! Mlékárny doká�í regulovat mno�ství mléka 
potřebného k produkci mléčných výrobků, 
podobně masny � soutě� o vodu



ZtrZtrááty trhu EU 1 ty trhu EU 1 �� 8/20088/2008
##MMáásloslo

export:  � 60 374 t = - 45 % na 73 564 t
USA: vývoz 64 578 t
NZ: + 8000 t, + 6 %, celkem 146 228 t
Austrálie: - 30 %, celkem 16 623 t

Export mExport máásla:sla: EU   EU   24,4 %
USA    21,4 %
NZ      48,6 %
AUS 5,5  %



SOM 1 SOM 1 �� 8/20088/2008

! US: vzrůst exportu z 163.000 t o 138.000 
tun = 84 %84 % na 301.000 t ( 3 mld litrů)

! Export EU do třetích zemí pokles o 20 %20 %
na 126 912 tun

! NZ pokles o 11 %11 % na 154 512 tun 



PlnotuPlnotuččnnéé mlmlééko a sýryko a sýry
#Plnotučné mléko

EU zvý�ení o 20% na 332.390 t 
NZ zvý�ení o 6% na 386.461 t 

##SýrySýry
EU: � 8% na 363 974 t
NZ: - 25 % na 157 993 t

"V�echny komodity za mizerné ceny!!!!



US statistika vývozu 1 � 10/08 ve srovnání s 07

� Sýry + 48%
� Máslo + 299 %
� SOM + 77 %
� Syrovátka � 17%
� Ale od září pokles exportu a dal�í

očekávají v 09



DalDal�í�í kolokolo
! Zvý�ení produkce Francie 7 %7 %, Holandsko 2,1 %%, 

Rusko 2 %2 %, USA 3,7 %3,7 % � nejvy��í stavy krav za 
posledních 15 let, Indie a Čína + 18 %+ 18 %

! Pouze relativně malé mno�ství mléka doká�e 
roztočit kolo poklesu cen

! Zemědělci a veřejnost trvale uji�ťováni o tom, �e ji�
nikdy neklesnou ceny obilí a mléka 

! Nákupy strojů, divoké hnojení
! Sni�ování stavů krav, ni��í nákupy hovězího vedou 

k poklesu nákupních cen masa, krávy � 3 Kč



OtOtáázkyzky
! Jsou evrop�tí zemědělci schopni 

produkovat mléko za 25 EC (22 EC)
! Argument ČEZ, Události a komentáře 

2.12.08: firma musí být zisková aby mohla 
investovat (44 mld. zisku)

! Jsou toho schopny velké farmy s vysokou 
produkcí

!NE



KvKvóótyty
! Světové ceny mléka, spotřeba v třetích zemích, 

kursy a nálady (spekulace) ovlivňují ceny mléka 
výrazněji, ne� ve�kerá jeho regulace, tedy 
kvotace v EU

! EU ve stejné situaci (nebo hor�í) jako v roce 
1983, kdy byly zavedeny kvóty, tehdy hrozba 
poklesu ceny o 12 %12 %

! Jen za prvních 11 let existence 31 nařízení
(NSR 62), roční růst o 2%,(2,84 mld litrů) EU 11 o 
2,5 % - rozhodnutí 2003, Itálie 5% 

! Systém kvót zklamal, jediný jeho význam je v 
tom, �e situace není je�tě hor�í a �e �iví
administrativu 

! Opíráme se o pilíř, který le�í na zemi



AdministrativnAdministrativníí opatopatřřeneníí
! Nadbytek předpisů, jejich nadbytečnost vedou ke 

zdra�ování produkce mléka proti ,,třetím zemím�
! Předpisy jsou různě uplatňovány v jednotlivých 

zemích (ITA,POL, FRA). Kdo nedodr�uje -
vyhrává

! Hygienické předpisy pro produkci mléka, její
veterinární kontrola a kontrola v rámci současných 
předpisů jsou dostatečné (o tom svědčí minimum 
alimentárních onemocnění). NENÍ TŘEBA 
�ÁDNÝCH NOVÝCH NAŘÍZENÍ, jejich uplatnění
nezvý�í prodejnost na světových trzích nebo 
ochranu trhu vlastního, MOHLA BY

! BSE



PodnikatelskPodnikatelskéé prostprostřřededíí
! Námezdní práce a její zdanění, uplatňování

stejných předpisů pro zemědělství a průmysl 
znevýhodňují velké farmy v nových zemích   
(bud´ hodně lidí, nebo nízké platy)

! Podobně u zpracovatelů jsou dostatečné
hygienické předpisy, naprosto nedostatečná
je kontrola dodr�ování skladby surovin a 
jejich deklarace, cenový tlak řetězců vede ke 
stále men�í potřebě mléka na produkci 
mléčných výrobků = fal�ování mléka



PoPoččet a podet a podííl 2 nejvl 2 nejvěětt�í�ích mlch mléékkáárenren

cca 24,9 %50ČR
cca 8 %252Polsko
18 %2000Itálie
27 %102Německo
35 %80UK
37 %313Francie
40 %10Belgie
32 %152�panělsko
51 %13Irsko
75 % 15Holandsko
Arla 88 %10Dánsko



ČČRR
! Podíl zemědělců ne zpracovatelském průmyslu 

(Dánský model) je ztracen, čekání na Godota
! Nedokázali jsme vytvořit �ádný marketingový model, 

tedÿ nefunguje nic, ale mů�e pomoci k pře�ití, ted´
nefunguje nic ale mů�e pomoci

! Podíl dotací a skrytých dotací je vy��í při nízké ceně
! Vysoký počet mlékáren je hrozivý, likvidace mlékárny 

hrozí likvidací podniku
! Neře�eny kokcidióza, BVD, paratuberkulóza
! Ekonomika na posledním místě, soustředění na 

naturální ukazatele
! Čísla
! Málo informací
! Leto�ní rok podniky ziskové, budou platit daně



Dr. Krobb UNI Wisconsin 10/08
� Kurs přestává být výhodný pro $ oblast
� USA první polovina roku 2009 kolem 0,33 USD(6,7 Kč) �

Class III a pod 0,28 USD Class IV = 5,7 Kč
� Máslo 3,56 USD/ kg (73 Kč), asi dolů po svátcích
� Čedar 40 - 3,86 USD/kg (79 Kč)
� Syrovátka 0,35 (7,17 Kč)
� SOM 1,86 USD/ kg (38,1 Kč)
� Růst produkce v říjnu se zastavil, pouze 1,2%, počet krav o 

1% vy��í ne� vloni
� Ekonomická krize ničí domácí spotřebu mléka, vzhledem ke 

kursu dolaru, nízké nabídce exportních podpor a sní�ená
nabídka úvěrů plundrují US export

� I ve 2.pololetí očekávají ceny mléka výrazně pod leto�ní
úrovní



Co hrozCo hrozíí
$Podle údajů ,,mléčná krize� trvá 12 � 18 měsíců
$Pokles ceny mléka a masa není doprovázen 

poklesem cen v obchodech u produktů s vy��í
přidanou hodnotou a tedy se výrazně nezvý�í
spotřeba 

$Spojení s finanční a odbytovou krizí
(tj. změnou exportu a odbyti�ť) spolu s 
nerovnoměrnými podmínkami EU 15 a nových 
zemí hrozí výrazným poklesem produkce, 
podobně jako u prasat � KDO TO BUDE?



Co hrozí? Údaje za 09/08

� Mlékárny s produkcí másla a SOM, event. 
su�eného plnotuku cena 0,21 �, aby 
obstály na trhu

� Mlékárny s produkcí sýrů, másla, syrovátky 
0,31 � 0,35 �, průměrná cena v 09/08 byla 
0,35 �



Uvědomujeme si to?



Co dCo děělat?lat?
! Jsme schopni sní�it náklady na 6,5 a� 7,2 

Kč ?
! Velmi dobré podniky náklady na krmiva 3 

Kč, obecně tyto náklady 40 % nákladů
celkových = 7,5 Kč

! Jsme schopni dosáhnout zvý�ení dotací? 
Veřejnost zřejmě ostře proti, o EU nemluvě

! Obecně uplatnit po�adavky společné se 
spotřebiteli 



Co dělat

� Mů�e existovat zemědělství bez dotací?
� Mů�e existovat zemědělství bez regulací?
� USA



Co dCo děělat?lat?
#Náprava situace = vět�í potřeba mléka 

mů�e mít 3 cesty:

1.1. Zvý�ení vývozu na úkor producentů mimo EU 
(kurs) - naděje

2.2. Zvý�ení spotřeby vynucením si vy��ího 
obsahu mléka v mléčných výrobcích uvnitř
EU - administrativa

3.3. Zvý�ení spotřeby v ,,EU 12�, jen to by 
spotřebovalo minimálně produkci ČR -

propagace



Co dCo děělat ?lat ?
#Společným zájmem jsou levné, zdravé a 

kvalitní potraviny
#Co umí spotřebitel rozli�it: cenu, kvalitu velmi 

obtí�ně, zdravotní nezávadnost a� na výjimky 
vůbec, původ - někdy

#Spotřebitel musí být informován o rozdílech v 
podmínkách produkce v Evropě a jeden ve 
světě, kdy� u� určitá pravidla musíme 
dodr�ovat, tak toho vyu�ít, spustit kravál 
v�dy, kdy� se něco venku stane



Co dCo děělat?lat?
#Přiznejme si, �e světová produkce mléka je vy��í, ne� je 

jeho uplatnitelnost na trhu, poroste produkce ve 3. 
zemích výroba bude klesat

#Antimonopolní postup proti neoprávněnému a 
výraznému růstu cen vstupů � stavovské organizace 
(tvorba ceny � mar�e)

#Administrativně vy�adovat plnění �evropských podmínek�
pro produkci potravin (včetně kontrol), Evropa to umí a 
my si to pamatujeme � třeba vy�adovat po EU

#Pokud jsou podmínky v různých zemích EU odli�né, tak 
zakázat produkci bez označení země původu, vrátit se 
ke značení firmy a k tomu závodu, kde byla potravina 
vyrobena, já jsem spotřebitel a chci jíst sýr z mé země

#Dohromady se spotřebitelskými svazy kravál
#Připojení k programu Budoucnost pro mléko



BBíílý jogurtlý jogurt

< 0,53,4510,0410,0017,89MAX Choceňský
smetanový jogurt bílý 

< 0,53,8210,1010,0018,13Kunín smetanový 
jogurt bílý

400 g

< 0,55,423,143,013,14ZOTT jogurt bílý
175 g

< 0,54,893,193,419,77Activia sladká bílá
Danone

�krob
(%)

Bílk 
(%)

T (%)
skut.

T (%)
deklar.

S (%)Název



Co dCo děělat?lat?
#Definovat závazné postupy pro produkci 

základních výrobků, pokud není dodr�en a 
výrobek je prodáván jako mléčný, udávat 
podíly surovin v % nebo mno�ství
spotřebovaného mléka a masa (koeficient)

#Vysoké tresty za poru�ení nebo pančování
potravin 

#Srovnání se zemědělci: zvodnění mléka 
vysoký trest pro dodavatele i při zcela 
zanedbatelném poru�ení, jak to �e lze 
zvodňovat potraviny = daleko přísněj�í
kontrola v obchodech, značení a slo�ení



Co dCo děělat ?lat ?
#Pokud producenti potravin namítnou, �e značení

potravin potraviny zdra�í, co nám je po tom, my 
také musíme značit ka�dou krávu a přitom ji ani 
nikomu neprodáváme

#KONTROLA SE V SYSTÉMU OD POLE PO 
VIDLIČKU MUSÍ PŘENÉST NA VIDLIČKU, 
POLE U� MÁ BUZERACE DOST!!

#Málo peněz = týrání krav
#Tato kontrola navazuje na zpětný re�im: slu�ný 

obchodník kupuje od slu�né mlékárny a ta od 
slu�ného zemědělce 



Co dCo děělat ?lat ?
#Jsem nepřítelem regulace, regulace vede ke 

korupci, jen�e se reguluje pouze část potravního 
řetězce

#Některé země omezují procento cizích potravin, 
eventuálně mar�e, nebo stanoví minimální ceny 
mléka � ověřit, profesionální přístup

#Spotřebitel má právo vědět, kdo se�ral jím placené
dotace, po dobu masívních dotací do zemědělství
regulovat mar�e, jako to dělá u léků

#Asi 20 000 tun mohou vypít telata bez výrazné
změny ceny MKS

#Toto se dá udělat rychle, jinak dlouhodobé cíle



Co dCo děělat?lat?
#Stanovení nových rovnic pro oceňování

mléka, mluví se o evropské ceně mléka

A)A) podle nejprodukčněj�ích oblastí
Minnesota -Wisconsin

B)B) podle cen másla, SOM, syrovátky a 
sýrů v obchodech � vzor USA kde velká
diskuse



ZZáávvěěr Ir I
$Sní�ení stavů krav a produkce mléka je 

nevyhnutelné, otázka kolik to bude
$Podniky se rozdělí na několik druhů

1) ty, co pou�ijí dotace na krytí části provozní
ztráty

2) ty, co pou�ijí celou dotaci na krytí provozní
ztráty a nezbude na investice

3) ty, co jim nebude stačit dotace na krytí ztráty 
a nezbude na provoz 

$I podnik 1 se mů�e rozhodnout pro ukončení
chovu krav



Závěr II

� Situace se mů�e klidně změnit, 2006 
podobné prognózy

� Nic se nejí tak horké, snaha nahradit ztráty
� Nízká cena nikoho neopravňuje se na 

práci vyka�lat, mléčná krize mo�ná povede 
k likvidaci chovů, apatie určitě

� Sednout si nad náklady, neexistuje �etření, 
které by eliminovalo tak prudký pokles cen



PPřřeji hezeji hezččíí
zprzpráávyvy

DDěěkujikuji
za za 

pozornostpozornost


