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ZZááklad pro mlklad pro mlééččný balný balííččekek

 ZprZprááva o va o ččinnosti Pracovninnosti Pracovníí skupiny skupiny HighHigh LevelLevel
GroupGroup pro mlpro mlééko (HLG) ze dne 15. ko (HLG) ze dne 15. ččervna 2010ervna 2010

 ZZáávvěěry pry přředsednictvedsednictvíí (zalo(založženenéé na zprna zpráávvěě o o 
ččinnosti HLG) schvinnosti HLG) schváálenlenéé na jednna jednáánníí Rady Rady 
ministrministrůů dne 27. zdne 27. záářříí 20102010



DDůůvody vytvovody vytvořřeneníí mlmlééččnnéého balho balííččkuku

 krize v sektoru mlkrize v sektoru mlééka vka v prvnprvníí polovinpoloviněě roku 2009 roku 2009 
(výrazný pokles cen producent(výrazný pokles cen producentůů mlmlééka, snka, sníížženeníí poptpoptáávky vky 
aj.) ukaj.) ukáázala, zala, žže je pote je potřřeba ureba urččititáá kontrola, popkontrola, popřříípadpaděě
podpora trhu s mlpodpora trhu s mléékem v EUkem v EU

 posposíílenleníí soft soft landingulandingu, tj. hladk, tj. hladkéého pho přřechodu na trh bez echodu na trh bez 
mlmlééččných kvných kvóót po roce 2015t po roce 2015

 dlouhodobdlouhodobáá udrudržžitelnost a konkurenceschopnost itelnost a konkurenceschopnost 
evropskevropskéého sektoru mlho sektoru mlééka ka 



VydVydáánníí mlmlééččnnéého balho balííččkuku

 PrvnPrvníí verze bude v prosinci 2010 projednverze bude v prosinci 2010 projednáávváána na 
na Radna Raděě ministrministrůů. . 

 BBěěhem roku 2011 se phem roku 2011 se přředpokledpokláádajdajíí diskuse na diskuse na 
expertnexpertníí úúrovni v rrovni v ráámci PS Rady. mci PS Rady. 

 FinFináálnlníí verze bude vydverze bude vydáána ve formna ve forměě úúprav prav 
nanařříízenzeníí Rady (ES) Rady (ES) čč. 1234/2007. . 1234/2007. 

 PPůůjde o soubor opatjde o soubor opatřřeneníí platných pro sektor platných pro sektor 
mlmlééka, a to doka, a to doččasnasněě. . 



PPřředpokledpokláádaný obsah mldaný obsah mlééččnnéého ho 
balbalííččkuku

1.1. PsanPsanéé smlouvy mezi producenty a zpracovatelismlouvy mezi producenty a zpracovateli
2.2. PodmPodmíínky pro sdrunky pro sdružžovováánníí producentproducentůů
3.3. MeziMezi--profesnprofesníí organizaceorganizace
4.4. Transparentnost Transparentnost 



1. Psan1. Psanéé smlouvy mezi producenty a smlouvy mezi producenty a 
zpracovatelizpracovateli

 VyuVyužžititíí smluv v sektoru mlsmluv v sektoru mlééka bude v mlka bude v mlééččnnéém m 
balbalííččku zakotveno na dobrovolnku zakotveno na dobrovolnéé bbáázi. zi. 

 ČČlensklenskéé ststááty budou mty budou míít mot možžnost zavnost zavéést st 
smlouvy na svsmlouvy na svéém m úúzemzemíí povinnpovinněě. . 

 ZZáákladnkladníí elementy smluv na evropskelementy smluv na evropskéé úúrovni: rovni: 
cena placencena placenáá za dodza dodáávku vku čči mechanismus tvorby i mechanismus tvorby 
ceny, objem a ceny, objem a ččasovasovéé plnplněěnníí doddodáávky, doba vky, doba 
trvtrváánníí smlouvy. smlouvy. 



2. Sdru2. Sdružžovováánníí producentproducentůů

 Nový nNový náávrh umovrh umožžnníí sdrusdružžovováánníí producentproducentůů ve ve 
vvššech stech stáátech Spoletech Společčenstvenstvíí. . 

 V souvislosti se sdruV souvislosti se sdružžovováánníím producentm producentůů bude bude 
stanovena stanovena výjimka z hospodvýjimka z hospodáářřskskéé soutsoutěžěžee pro pro 
sektor mlsektor mlééka, kterka, kteráá umoumožžnníí drudružžstvstvůům jednotnm jednotnéé
vyjednvyjednáávváánníí termtermíínnůů smluv vsmluv vččetnetněě cen pro cen pro 
nněěkterkteréé nebo vnebo vššechny echny ččleny druleny družžstva, a to za stva, a to za 
ppřředpokladu stanovenedpokladu stanoveníí mnomnožžstevnstevníího limitu v % ho limitu v % 
z produkce z produkce EU. EU. 



3. Mezi3. Mezi--profesnprofesníí organizaceorganizace

 NovNověě bude umobude umožžnněěn vznik mezin vznik mezi--profesnprofesníích ch 
organizacorganizacíí v sektoru mlv sektoru mlééka, kterka, kteréé by mby měěly zajistit ly zajistit 
dialog mezi jednotlivými aktdialog mezi jednotlivými aktééry dodavatelskry dodavatelskéého ho 
řřetetěězce. zce. 

 Jde o organizace sdruJde o organizace sdružžujujííccíí producenty mlproducenty mlééka se ka se 
zpracovateli, ktezpracovateli, kteřříí ttíímto spojenmto spojeníím zm záároveroveňň posposííllíí
svou vyjednsvou vyjednáávacvacíí pozici vpozici vůčůči obchodni obchodníím m 
řřetetěězczcůům v rm v ráámci dodavatelskmci dodavatelskéého ho řřetetěězce. zce. 



4. Transparentnost4. Transparentnost

 ve smyslu vve smyslu vččasnasnéého poskytovho poskytováánníí informacinformacíí, , 
zejmzejmééna o vývoji cen na domna o vývoji cen na domááccíím i svm i svěětovtovéém m 
trhutrhu

 v rv ráámci dodavatelskmci dodavatelskéého ho řřetetěězce zce –– zajizajiššttěěna na 
sdrusdružžovováánníím, pm, přříípadnpadněě výjimkou z hospodvýjimkou z hospodáářřskskéé
soutsoutěžěže e 



DosavadnDosavadníí pozice pozice ČČRR

SMLOUVYSMLOUVY
 V V ČČR smlouvy v sektoru mlR smlouvy v sektoru mlééka bka běžěžnněě fungujfungujíí v souladu s v souladu s 

obchodnobchodníím zm záákonkonííkem. kem. 
 PotenciPotenciáálnlníí problprobléém ve vztahu km ve vztahu k fungovfungováánníí vnitvnitřřnníího trhu EU a ho trhu EU a 

pravidel hospodpravidel hospodáářřskskéé soutsoutěžěže. e. 
 PovinnPovinnéé zavedenzavedeníí smluv v okolnsmluv v okolníích stch stáátech Spoletech Společčenstvenstvíí by by 

nemneměělo mlo míít negativnt negativníí dopad na dopad na ččeskeskéé producenty, naopak by producenty, naopak by 
jejich pozice na trhu mohla být posjejich pozice na trhu mohla být posíílena.lena.

 ObObáávvááme se negativnme se negativníího dopadu na ho dopadu na ččeskeskéé zpracovatele zpracovatele 
(ml(mléékkáárny), kterrny), kteréé by pak nemusely být schopny cenovby pak nemusely být schopny cenověě
konkurovat zahranikonkurovat zahraniččnníím mlm mléékkáárnrnáám. m. 



SDRUSDRUŽŽOVOVÁÁNNÍÍ PRODUCENTPRODUCENTŮŮ A VÝJIMKA Z A VÝJIMKA Z 
HOSPODHOSPODÁÁŘŘSKSKÉÉ SOUTSOUTĚŽĚŽEE

 V V ČČR bR běžěžnněě funguje sdrufunguje sdružžovováánníí producentproducentůů
mlmlééka do organizacka do organizacíí, tj. dru, tj. družžstev.stev.

 Výjimku zVýjimku z pravidel hospodpravidel hospodáářřskskéé soutsoutěžěže, tj. e, tj. 
povolenpovoleníí producentským organizacproducentským organizacíím vyjednm vyjednáávat vat 
s mls mléékkáárnami jednotnrnami jednotněě termtermííny smluv, vny smluv, vččetnetněě
cen, a to pro ncen, a to pro něěkterkteréé čči vi vššechny echny ččleny organizace, leny organizace, 
za pza přředpokladu stanovenedpokladu stanoveníí mnomnožžstevnstevníího limitu v ho limitu v 
% z produkce % z produkce EU od poEU od poččáátku podporujeme. tku podporujeme. 



MEZIPROFESNMEZIPROFESNÍÍ ORGANIZACEORGANIZACE

 SpoluprSpoluprááce producentce producentůů a zpracovatela zpracovatelůů vv rráámci mci 
ururččititéé organizace u norganizace u náás nens neníí bběžěžnnáá..

 ČČeeššttíí i evropi evropššttíí producenti a zpracovatelproducenti a zpracovateléé by by 
mohli zvmohli zváážžit urit urččitou formu spolupritou formu spoluprááce vce v rráámci mci 
mezimezi--profesnprofesníích organizacch organizacíí a takto spolea takto společčnněě
vyjednvyjednáávat zvat z obchodnobchodníími mi řřetetěězci o cenzci o cenáách, aby ch, aby 
byla posbyla posíílena jednaclena jednacíí ssííla výrobnla výrobníího i ho i 
zpracovatelskzpracovatelskéého sektoru vho sektoru vůčůči obchodni obchodníím m 
řřetetěězczcůům.m.



DDěěkuji za pozornost!kuji za pozornost!


