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Graf 6 -Roční nákupní ceny mléka v EU (1 euro = 26 Kč) 

vykázány průkazně vyšší dojivost na krávu (o 790 li
trů), nižší obsah tuku a bílkovin v mléce (o 0,08 %), 

nižší věk při prvním otelení (o 34 dny) a nižší březost 
krav po všech inseminacích (o 6,5 %). V průměru malé 
rozdíly mezi ukazateli v tab. 6 poukazují na možnost 

úspěšné výroby mléka i v méně příznivých regionech. 

Nákupní ceny mléka 

Ani případné výborné provozní výsledky výroby mléka 
nejsou zárukou úspěšnosti chovu dojených krav. Poně

vadž cílem každého podnikání včetně výroby mléka je 
dosahování zisku, rozhodují o jeho výši (popř. ekonomic
ké ztrátě) náklady na výrobu a tržby za prodej mléka. 
Zatímco náklady může do značné míry ovlivnit chovatel, 
možnost ovlivnění nákupních cen mléka má obvykle 
minimální. Určitým hendikepem českých chovatelů je 

skutečnost, že za litr prodaného mléko dostávají obvykle 
přibližně o 1 Kč nižší cenu méně než chovatelé v EU, a to 

bez zřetele na probíhající normální nebo stále častější 

krizové období (grafy 5 a 6). Při tomto rozdílu v nákup
ní ceně mléka je pro většinu českých chovatelů obtížné 
až nemožné tento rozdíl v nákupních cenách mléka 
překonat. Mezi důsledky tohoto stavu patří vysoký po
díl syrového mléka vyváženého do zahraničí (v posled

ních letech kolem 30 % jeho výroby), snižování počtu 

podniků s chovem dojených krav (v letech 2000 až 2016 

v KU zhruba o 55 %) apod. V této souvislosti je nutno 

pozitivně hodnotit zřetelnou snahu současného vedení 
MZe a dalších institucí a organizací o zlepšení situace ne

jen ve výrobě mléka. 

Závěr 

Hlavní výsledky výroby mléka (užitkovost krav, jakost 
mléka, věk při prvním otelení aj.) u souboru 103 pod
niků s chovem dojených krav za rok 2016 potvrzují, že 

čeští chovatelů mléko vyrábět umějí. Rezervy v tom
to významném odvětví živočišné výroby, na něž po-

www.profipress.cz 

ukazuje i variabilita zjišťovaných ukazatelů, chovate
lé většinou dobře znají. Jejich postupné využívání je 
zdrojem dlouholetého zvyšování užitkovosti krav, kte

rá byla v roce 2016 šestá nejvyšší z 28 států unie. Ani 

tento vývoj však nemůže nahradit dlouhodobě zřetel
ně nižší nákupní ceny mléka, než jsou výrobcům mléka 
vypláceny ve většině států EU. Proto je ke zlepšení této 

situace vedle zlepšování výrobních výsledků nezbytná 
intenzivní spolupráce navazujících sektorů a pomoc 
zainteresovaných organizací k dosažení srovnatelných 
podmínek mezi státy unie i v této oblasti. 
Na otázku uvedenou v úvodu příspěvku lze odpovědět 

pozitivně. V důsledku růstu cen mléka je mléčný trh 
i v ČR po zrušení kvót opět v klidnějších vodách. 
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J�f/tech· 
PROGRAM PRO SNÍŽENÍ 
TEPELNÉHO STRESU 

Al Itech® program pro snížení tepelného 

s tresu podporuje u vašich zvířat 

optimální fungování bachoru, a to 

především v období tepelného stresu. 

Program Al Itech pro snížení tepelného 
stresu pomáhá: 

• Zvýšit stravitelnost vlákniny

• · Udržet množství živin v krmné dávce

• Udržet energetickou rovnováhu

• Stabilizovat pH bachoru

• Udržet požadovaný příjem krmné

dávky
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