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Úvod 

Mléko a mléčné výrobky jsou základem zdravé výživy a významné z hlediska jejich 

nutriční hodnoty. Proto hodnocení mlékárenského oboru obvykle vychází z hodnocení výroby 

co do objemu, šíře sortimentu, jeho kvality, složení mléčných výrobků, technického rozvoje, 

přidané hodnoty a dalších parametrů. V tomto příspěvku je analyzován obor výroby mléčných 

výrobků v ČR z ekonomického úhlu pohledu. 

Zpracování této analýzy je dáno situací, do které se tento obor dostal v návaznosti na 

světovou ekonomickou krizi, která postihla v minulých letech významné průmyslové země 

a měla dopad i na ČR, pro níž je charakteristická poměrně otevřená ekonomika, závislá 

zejména na zahraničně obchodní spolupráci se sousedními zeměmi EU.  

Nejen světová ekonomika, ale i mléčný trh procházel od poloviny roku 2008 hlubokou 

globální krizí. K tomuto vývoji přispělo především to, že vysoké ceny mléčné suroviny 

z období konjunktury (2007, resp. prvních měsíců 2008) vedly k růstu produkce mléka, 

zatímco spotřeba mléčných výrobků jako celek se tak vysokým tempem nezvyšovala. Mléčný 

trh se stal v EU přebytkovým, vytvářely se zásoby, a ceny ve vertikále mléka výrazně klesly. 

Pro tento trh je ve světovém měřítku příznačná asymetričnost, tj. vysoká míra růstu produkce 

v rozvojových zemích, při málo dynamickém vývoji na trhu ve vyspělých zemích. 

Mlékárenský průmysl v ČR se dostal do recese v roce 2008 a pokračoval v nepříznivém 

vývoji výkonnosti i v roce 2009, měřeno tržbami, při meziročním růstu účetní přidané 

hodnoty (ÚPH) a hrubého operačního přebytku v roce 2009. Vzhledem k úzkému propojení 

celého mléčného řetězce, zejména zpracovatelů s prvovýrobou, jeví se potřeba dodavatelský 

řetězec mléka stabilizovat, a to tak, aby se zbavil neefektivností a nízké výkonnosti a posílila 

se jeho konkurenceschopnost ve všech jeho článcích (producenti mléka, zpracovatelé, 

distribuce – velkoobchod a maloobchod).  

V této analýze bude věnována pozornost zpracovatelskému článku, a to jeho pozici, 

podnikatelské struktuře, ekonomické situaci, mezinárodnímu kontextu a zahraničnímu 

obchodu. Získané poznatky budou využity pro SWOT analýzu a charakteristiku možného 

vývoje oboru do budoucnosti. 
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1 Pozice mlékárenského oboru v potravinářské struktuře 

Obor Výroby mléčných výrobků (statisticky sledován jako CZ-NACE
1
 10.5) svými 

dosahovanými produkčními ukazateli patří v ČR ke klíčovým potravinářským oborům a lze 

jej charakterizovat z dlouhodobého hlediska jako „zralý“ průmyslový obor. V ČR v rámci 

odvětví Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) se na objemu tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb (VV a S) b. c. v roce 2009 obor podílel 18,1 %, účetní přidanou 

hodnotou (ÚPH) však jen 11,9 % a počtem zaměstnanců 9,8 %. Z posouzení míry 

specializace potravinářství na mlékárenství v ČR vyplývá hodnota indexu 1,29 (odhad), což 

znamená, že v porovnání s EU je specializace u hodnoceného oboru vyšší.
2
 

Pozice hodnocené výroby se odvíjela od celkové produkce mléka v roce 2009 ve výši 

2 707, 6 mil. l, což představovalo meziroční úbytek vyrobeného mléka o 0,7 %. V důsledku 

dalšího růstu vývozu syrového mléka ke zpracování v zahraničí a růstu naturální spotřeby, 

resp. prodeje ze dvora či automatů, kleslo využití domácí tržní produkce ke zpracování v ČR. 

Z celkového objemu 2 588 mil. l mléka dodaného ke zpracování nakoupily v kalendářním 

roce 2009 tuzemské mlékárny jen 2 292 mil. l. Nákup mléka tuzemskými mlékárnami od 

domácích výrobců byl tak meziročně o 3,2 % nižší, za situace, kdy část nakoupeného mléka 

byla vyvezena k dalšímu zpracování mimo ČR. Celkový objem mléčné suroviny, vyvezené 

výrobci a zpracovateli dosáhl 17,5 % tržní produkce mléka (Panorama potravinářského 

průmyslu 2009). Nákup mléka do tuzemských mlékáren se s určitými výkyvy snižoval již 

delší dobu a pokles pokračoval i po vstupu do EU. Postupné snižování stavů dojených krav 

bylo z větší části kompenzováno nárůstem průměrné roční dojivosti.  

 Určitou úlohu z hlediska omezení míry zpracování mléka v tuzemsku sehrály 

i odbytové organizace, které svůj vyjednávací vliv posílily v zájmu vyššího zpeněžování 

mléka, uplatněním dodávek do zahraničních mlékáren. Z analýz provedených v zemědělství 

(viz např. Bulletin ÚZEI č. 7/2011) vyplynula potřeba optimalizace (konsolidace) odbytových 

organizací takovým způsobem, aby byly dostatečně silným partnerem odběratelů, což platí 

i pro mléko. Kvalita nakupovaného mléka byla standardně na vysoké úrovni, v roce 2009 

bylo 98,5 % nakoupeného množství v 1. a vyšší třídě jakosti. 

Základní produkční a ekonomické charakteristiky hodnoceného oboru
3
 se vyvíjely takto: 

                                                 
1
  NACE – Nomenclature generále des Activités économiques dans les Communautés Europénnes (statistická 

klasifikace ekonomických činností). 
2
  Index vyjadřuje podíl mlékárenství v oborové struktuře potravinářství v ČR dělený podílem mlékárenství 

v oborové struktuře EU celkem; při hodnotě indexu vyššího než jedna znamená, že v uvedené zemi je podíl 

zkoumaného oboru vyšší než činí průměr EU.  
3
  Z hlediska údajové základny jsou použita data za všechny fyzické a právnické osoby zapsané do obchodního 

rejstříku – výkaz ČSÚ P5-01 i za fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku – výkaz P4-01 v letech 

2005 – 2008 a za rok 2009, kde se jedná o odhad MPO konzultovaný s MZe. Odhad byl vytvořen na základě 

čtvrtletních údajů a zpřesněná data za posledně zmíněný rok nejsou k dispozici.  
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Vlivem změn ve struktuře produkce a při nižším objemu zpracovaného mléka, došlo po 

růstu do roku 2007, v následujících letech u sledovaného oboru ke snížení tržeb za prodej 

vlastních výrobků (VV) a služeb (S) v b. c. (tab. 1). U celého odvětví CZ-NACE 10 výrazný 

pokles u tohoto ukazatele nastal až v roce 2009. 

 

Tab. 1 - Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech 2005 - 2009 

(mil. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

CZ-NACE 10.5 41 545 40 617 44 046 41 213 37 549 

meziroční index  x 97,8 108,4 93,6 91,1 

CZ-NACE 10 223 493 219 059 231 873 5 233 336 207 277 

meziroční index x 98,0 105,8 100,6 88,8 

Pozn.: předběžné údaje ČSÚ; rok 2009 – odhad MPO  

 

Výkonová spotřeba u sledovaného oboru v hodnocených letech vykázala při určitém 

kolísání klesající tendenci. Na jejím výsledku v roce 2009 se podílel především pokles cen 

nakupovaného mléka a pokles výroby. Na základě odhadu došlo k poklesu výkonové spotřeby 

proti roku 2008 o 15,3 % (tab.2). Obdobný vývoj byl zaznamenán v celém potravinářském 

sektoru. 

 

Tab. 2 - Výkonová spotřeba v b. c. v letech 2005 - 2009 

(mil. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

CZ-NACE 10.5 38 040 37 060 39 488 37 508 31 774 

meziroční index x 97,4 106,6 95,0 84,7 

CZ-NACE 10 192 041 185 948 200 432 203 983 171 708 

meziroční index  x 96,8 107,8 101,8 84,2 

Pozn.: předběžné údaje ČSÚ; rok 2009 – odhad MPO  

 

V hodnocených letech se u mlékárenského oboru, přes určité výkyvy, udržel růstový 

trend u ukazatele ÚPH v b. c. (tab. 3). Tento obor se v ukazateli ÚPH za CZ-NACE 10 

celkem umístnil na třetím místě. Toto výrazné zvýšení vyplývá ze změny struktury produkce 

(růst výroby jogurtů, pokles výroby sušeného mléka apod.) při snižování výrobní spotřeby. 

 

Tab. 3 - Účetní přidaná hodnota v b. c. v letech 2005 – 2009 

(mil. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

CZ-NACE 10.5 4 683 4 462 5 900 5 064 6 088 

meziroční index x 95,3 132,2 85,8 120,2 

CZ-NACE 10 45 639 45 018 49 429 48 877 51 2276 

meziroční index  x 98,6 109,8 98,9 104,8 

Pozn.: předběžné údaje ČSÚ; rok 2009 – odhad MPO 
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Co do počtu zaměstnanců, došlo v roce 2009 oproti předchozím letům, kdy 

docházelo k redukci zaměstnanců, ke zvýšení o 1,5 %, což souvisí s rozšířením výroby 

jogurtů, s vyšší pracovní náročností ve vícesměnných provozech a dále s rozšířením 

sortimentu konzumního mléka. Dlouhodobá redukce výroby sušeného mléka a másla 

a centralizace jejich zpracování vedla ke snížení zaměstnanosti oboru v předchozích letech. 

Od roku 2005 tak pokles zaměstnanosti představuje 15,3 % (tab. 4). V potravinářském 

odvětví celkem pokles zaměstnanosti pokračoval i v roce 2009. 

 

Tab. 4 - Počet zaměstnaných osob v letech 2005 - 2009 

(osob) 2005 2006 2007 2008 2009 

CZ-NACE 10.5 11 108 10 247 9 837 9 263 9 406 

meziroční index  x 92,3 96,0 94,2 101,5 

CZ-NACE 10 109 218 104 132 102 690 99 376 96 039 

meziroční index x 95,3 98,6 96,8 96,6 

Pozn.: předběžné údaje ČSÚ; rok 2009 – odhad MPO  

 

V roce 2009 při rozšíření počtu zaměstnanců došlo u mlékárenského oboru podle 

odhadu meziročnímu růstu osobních nákladů o 5,3 %. Růstový trend lze zaznamenat již od 

roku 2007 (tab. 5) a byl ovlivněn zvyšováním mezd. Obdobný vývoj nastal i v rámci celého 

sektoru. 

 

Tab. 5 - Osobní náklady v b. c. v letech 2005 - 2009 

(mil. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

CZ-NACE 10.5 2 952 2 907 3 119 3 162 3 331 

meziroční index  x 98,5 107,3 101,4 105,4 

CZ-NACE 10 26 897 26 638 28 556 30 428 32 003 

meziroční index x 99,0 107,2 106,6 105,2 

Pozn.: předběžné údaje ČSÚ; rok 2009 – odhad MPO 

 

Nárůst produktivity práce sledovaného oboru s výkyvem v roce 2008 (období 

začínající recese) vyplývá především z růstu ÚPH při poklesu výkonové spotřeby a ovlivněn 

byl i vývojem zaměstnanosti. Pro porovnání potravinářský sektor (CZ-NACE 10) celkem 

vykazuje produktivitu práce ve výši 533,4 tis. Kč na zaměstnance, a mlékárenský obor 

v tomtéž ukazateli v roce 2009 dospěl do úrovně 647,2 tis. Kč (tab. 6). 
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Tab. 6 - Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech 2005 - 2009 

(tis. Kč/zaměstnance) 2005 2006 2007 2008 2009 

CZ-NACE 10.5 421,6 435,4 599,8 546,7 647,2 

meziroční index x 103,3 137,7 91,1 118,4 

CZ-NACE 10 417,9 432,3 481,3 491,8 533,4 

meziroční index  x 103,5 111,3 102,2 108,4 

Pozn.: předběžné údaje ČSÚ; rok 2009 – odhad MPO 

 

Hrubý operační přebytek
4
, vykazuje při určitých výkyvech rostoucí trend (tab. 7). 

Tento nárůst se zakládá na snížení nákladovosti některých vstupů (pokles výkonové 

spotřeby). 
 

Tab. 7 - Hrubý operační přebytek v b. c. v letech 2005 - 2009 

 (mil. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 

 CZ-NACE 10.5 1 730 1 555 2 781 1 902 2 757 

 meziroční index x 89,8 178,9 68,4 144,9 

CZ-NACE 10 18 742 18 380 20 873 18 450 19 224 

meziroční index  x 98,1 113,6 88,4 104,2 

Pozn.: předběžné údaje ČSÚ; rok 2009 – odhad MPO 

 

2 Podnikatelská struktura oboru 

Z retrospektivy vyplývá, že trvale klesá počet mlékáren
5
. Počet podniků (jako právních 

subjektů, nichž byly čerpány produkční a ekonomické údaje uvedené v kapitole 1) je zřejmý 

z tab. 8. Z hlediska perspektivy lze usuzovat, že tento trend bude i nadále pokračovat jako 

důsledek výrobní koncentrace, která se jeví nezbytná z hlediska udržení 

konkurenceschopnosti.  
 

Tab. 8 - Počet podniků spadajících do CZ-NACE 10.5 v letech 2005 - 2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

CZ-NACE 10.5 197 188 188 178 173 

meziroční index x 95,4 100,0 94,7 97,2 

Pozn.: předběžné údaje ČSÚ; rok 2009 – vlastní odhad MPO 

 

                                                 
4
  Hrubý operační přebytek je rozdílem účetní přidané hodnoty a osobních nákladů. Hrubý operační přebytek 

udává, kolik zůstane podniku z přidané hodnoty po úhradě osobních nákladů, dalších nákladů a na tvorbu 

zisku. Jeho zařazení do analýzy má pro podnikatele význam především v krizových obdobích. 
5
  Po roce 1918 bylo v ČR 532 mlékáren (z toho 116 jen sběrných, 62 konzumních, 214 másláren, 66 sýráren, 

38 tvarůžkáren a 36 brynzáren). Převládaly malé provozy (s roční dodávkou od 30 000 do 200 000 l). Před 

přechodem k tržní ekonomice (1989) bylo mléko zpracováváno ve 113 mlékárnách a v současnosti je to již 

méně než jedna polovina stavu z roku 1989.  
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Z hlediska velikostní struktury a vazby na zemědělství je významnou charakteristikou 

struktura podnikatelské základny členěná podle objemu zpracovaného mléka. Největších 10 

podniků za rok 2009 z hlediska tohoto objemu je uvedeno v tab. 9. 
 

Tab. 9 - Deset největších mlékárenských společností v ČR v roce 2009 

Pořadí Název Sídlo firmy 

Objem 

zpracovaného 

mléka za rok 2009 

(mil. litrů) 

1 MADETA, a.s. Č.Budějovice 371 

2 Pragolaktos, a.s. Praha 275 

3 OLMA, a. s. Olomouc 190 

4 Mlékárna Hlinsko, s.r.o. 

PROTEIN.MLÉKO.LAKTOSA, a.s. 

Hlinsko 186 

5 Mlékárna KUNÍN, a.s. Kunín 117 

6 NET Kralovice, spol. s.r.o. Kralovice 92 

7 Jaroměřická mlékárna, a.s. Jaroměřice 87 

8 Moravia Lacto, a.s. Jihlava 87 

9 Orrero, a.s. Litovel 78 

10 MILTRA B, s.r.o. MěstečkoTrnávka 70* 

Pramen: ČMSM, * odhad 

 

Výše uvedených 10 TOP podniků zpracovává ročně zhruba dvě třetiny nabídky mléka 

v ČR a pět největších téměř jednu polovinu, což potvrzuje jejich mimořádně silné postavení 

na domácím nákupním trhu. Z těchto 5 TOP společností (každá z nich) zpracovává více jak 

100 mil. l ročně (první dvě dohromady více jak 0,5 mld. l). Při posouzení úrovně zhodnocení
6
 

jednoho litru nakoupeného mléka se ukazují mezi těmito mlékárnami značné rozdíly 

v rozmezí od 10 Kč do 19 Kč, což ukazuje na diferencovanost výrobních programů a rozdílné 

uplatnění výhod specializace a tržní síly. Dokládá to i pořadí 10 TOP podniků podle obratu, 

které se pohybuje v rozmezí od 5,7 mld. Kč do zhruba 1 mld. Kč (2009), jež se však odlišuje 

od pořadí podle objemu zpracovávaného mléka.  

Lze odhadnout (statisticky není sledováno), že zpracovatelská kapacita těchto 

společností je zejména při poklesu nákupu mléka méně využita, přičemž mírou využití se 

individuálně podniky resp. jejich závody poměrně značně liší. Zohlednit je nutno to, že 

instalovaná kapacita s ohledem na sezónnost nákupu mléka musí být vždy vyšší, aby mléko 

mohlo být zpracováno i v období nákupní špičky.  

Podíl na tržbách za VV a S zpracovatelů mléka za těchto pět největších firem v ČR 

přesahuje hranici 40 %, což dokládá, že konkurenční prostředí domácích producentů, byť se 

zahraniční účastí je na odbytovém trhu zachováno, což však nemusí platit pro specifický 

sortiment mlékárenských výrobků. Úroveň koncentrace je obdobná jako ve Francii 

a Německu, kde podíl prodeje jak uvádí Tacken et al. 2009 (podle Eurostatu za rok 2005) 

                                                 
6
  Ukazatel zhodnocení v tomto případě vyjadřuje, kolik se z 1 litru nakoupeného mléka vygeneruje tržeb. 
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činil 43 % (4 největší firmy) a nejvyšší byl v Nizozemsku 77 % (tři největší společnosti) 

a poměrně nízký např. v Polsku s 27 % a Itálii s 12 %. 

Největší počet podniků v ČR se nachází ve skupině společností zpracovávajících 

50-100 mil. l mléka ročně (11 firem). Ve skupině podniků zpracovávajících 20-50 mil. l ročně 

je 7 subjektů a méně než 20 mil. l ročně zpracovává 15 podniků. Tyto mlékárny lze 

charakterizovat spíše jako regionálního významu. 

Při uplatnění velikostního kritéria podle počtu zaměstnanců, tj. do 250 osob, je podíl 

počtu malých a střeních podniků (MSP) v ČR v rámci oboru poměrně nízký a pohybuje se 

v posledních letech do 3 %. Podíl MSP na počtu zaměstnanců oboru dosahuje zhruba 7 % 

a podíl těchto podniků na tržbách za vlastní výrobky se pohybuje mezi 13 % až 14 %. Jak 

vyplynulo z projektu TRUEFOOD, v EU však mají MSP významnou pozici na trhu 

v některých zemích, a to zejména tehdy, zaměřují-li se především na zaručené tradiční 

speciality – traditional food products (ZTS - TFP). 

Z hlediska nabídky produkce, jsou ve struktuře podniků zpracovávajících mléko 

zahrnuty všechny typy mlékáren. Podle výrobního programu jsou zastoupeny jak konzumní 

mlékárny, s poměrně širokým výrobním programem, tak specializované firmy, resp. závody 

větších podniků, např. na výrobu trvanlivého mléka, sýrů, zakysaných výrobků apod. Některé 

mlékárny mají ve svém programu též biovýrobky. Jde o společnost Olma, a. s. Olomouc, 

Mlékárna Valašské Meziříčí, s. r. o., Polabské mlékárny, a. s. Poděbrady, Ekomilk, s. r. o. 

Frýdek-Místek, Lacrum Velké Meziříčí, Plastcom, a. s., Mlékárna Příšovice a Bohemik, a. s. 

Opočno. 

Většina produkce se dostává ke spotřebiteli prostřednictvím distribučních řetězců, 

které vzhledem k převisu nabídky nad poptávkou charakterizuje silná pozice na trhu. Tyto 

řetězce převážně nakupují a prodávají veškeré potraviny, resp. spotřební zboží, což jim dává 

větší manévrovací prostor, a to z hlediska marží. Značná část mlékáren má naopak na 

odbytovém trhu slabší pozici, a to zejména tehdy, pokud nenabízejí specifické produkty. 

Distribuční řetězce se prosazují nejen tlakem na ceny, ale i privátními značkami. V jejich 

nabídce jsou i analogové mléčné výrobky, u nichž se mléčný tuk nahrazuje tukem rostlinným. 

Rozhodující část produkce se prodává (na rozdíl od řady potravin) v obalech, které sice 

mléčné výrobky chrání z hlediska jejich uchovatelnosti a skladovatelnosti a plní další funkce, 

ale zvyšují náklady na produkci a mohou působit i na životní prostředí. 

Další skupinou firem jsou sušárenské společnosti a podniky, které mléko nevykupují 

z prvovýroby, ale od jiných subjektů, nebo nakupují již zpracované mléčné produkty (sýry, 

tvaroh či mléčný tuk) pro použití v dalších fázích zpracování – např. na tavené sýry, tvarůžky, 

přepuštěné máslo aj. 
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Syrové mléko je zpracováváno též na farmách, resp. farmářských výrobnách na různé 

speciality obvykle regionálního významu, kde se zemědělská usedlost nachází. Zpracováváno 

je nejen kravské, ale i kozí mléko, které nachází uplatnění u náročnějšího spotřebitele. 

Pro prodej syrového, tj. mlékárensky neošetřeného mléka přímo v místě produkce 

konečnému spotřebiteli je též využíváno mléčných automatů. Pokud je automat umístěn 

přímo na farmě, je mléko zahrnuto do prodeje „ze dvora“. Státní veterinární správa evidovala 

k 6. 6. 2011 celkem 241 subjektů nabízejících syrové mléko formou přímého prodeje na 

farmách a 164 mléčných automatů. Mléčné automaty však mohou být umístěny i mimo 

farmu. V zájmu zajištění zdravotní nezávadnosti (mléko je komodita citlivá na 

mikroorganismy vč. patogenních) je tento způsob prodeje upraven veterinárním právem tak, 

že provozovatelem prodejního automatu je producent mléka (bez dalších prostředníků). 

Nejvíce přímých prodejů mléka se uskutečňuje na Vysočině a nejvíce prodejních automatů je 

umístěno ve Zlínském kraji. 

Konzumace tohoto mléka, která je zařazována do tzv. naturální spotřeby“ vzrostla 

z 5 kg/obyv./rok (2008) meziročně na cca 7,5 kg/obyv./rok (Kopáček, J. 2011) a přispěla ke 

zvýšení celkové spotřeby mléka v ČR v hodnotě mléčného ekvivalentu na obyv./rok (bez 

másla) z 242,7 kg/obyv./rok na 249,7 kg/obyv./rok (ČSÚ 2010). Z toho spotřeba konzumního 

mléka se blíží 60 kg/obyv./rok, přičemž v některých evropských zemích je výrazně vyšší. 

U sýrů a tvarohů spotřeba v ČR přesáhla 16,5 kg/obyv./rok, ale v některých zemích je rovněž 

vyšší a pohybuje se v průměru mezi 17 - 18 kg/obyv./rok.  

Do budoucna lze očekávat, že spotřeba mléka a mléčných výrobků v ČR poroste. 

Možný potenciál podle Českomoravského svazu mlékárenského (ČMSM) je 260 kg/obyv./rok 

v horizontu příštích 10 let. Dlouhodobě lze očekávat tedy další nárůst spotřeby mléka, který 

bude do značné míry kryt dovozem finálních výrobků. Výzvou pro mlékárenský obor v ČR je 

výrobková specializace a změna sortimentu vycházející vstříc diferencovaným cílovým 

skupinám spotřebitelů i zahraničním odběratelům. Daný proces předpokládá zejména inovace 

produktů, technologií a obalů. 

K tomuto cíli slouží mj. podpůrné programy a z hlediska zpracovatelů mléka jde 

zejména o: 

 Dotační program MZe ČR – 13. A „Podpora zpracování zemědělských produktů 

a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu“ 

Největšími příjemci těchto národních dotací se staly (v posledních 4 letech) 

za hodnocený obor - Mlékárna KUNÍN, a. s., Olma, a. s., Moravia Lacto, a. s., a Pragolaktos, 

a. s. Objem těchto dotací celkem činil 85,6 mil. Kč. Získané prostředky byly použity 

především na nákup technologických linek a strojů, zařízení související s finální úpravou, na 

modernizaci chlazení, skladování a nezbytné vyvolané stavební úpravy. Jelikož je hrazena 
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pouze část nákladů (podíl úhrady se v jednotlivých letech mění) je konkrétní investiční akce 

náročná na finanční zdroje, které musí podniky zajistit.  

 Program rozvoje venkova (PRV)
7 

 

Tento program z pohledu potravinářů zahrnuje:  

- Opatření I.1.3 – Přidání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

Cílem opatření je zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského 

odvětví, a to zejména prostřednictvím podopatření: 

- I. 1.3.1 - Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

- I.1.3.2 - Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací v potravinářství 

Zpracovatelé mléka byli na žádostech o výše uvedenou podporu v roce 2009 zastoupeni 

13 %. Jednalo se o 27 projektů, z toho 2 byly inovativního charakteru v rámci podopatření 

I.1.3.2. Výdaje představovaly 480 mil. Kč a z toho na spolufinancování připadá188 mil. Kč. 

V roce 2010 došlo k širšímu využití tohoto programu, s tím, že objem prostředků na 

spolufinancování dále narůstá, což ovlivňuje finanční situaci mlékárenských firem a ve svých 

důsledcích účast na programu. 

K udržení, resp. rozvoji mlékárenství je potřeba vytvářet podmínky nejen v rámci 

domácí podnikatelské základny, ale i na úrovni EU, zejména jde o tzv. „mléčný balíček“, 

a dále o tzv. „balíček kvality“. V národní politice, jak už bylo výše naznačeno jde především 

o systém podpor přidané hodnoty a konkurenceschopnosti a dále marketingové aktivity 

a podpory značkovým výrobkům, včetně podpory krajů (regionální produkce). 

Podle ČMSM „mléčný balíček“ představuje nové legislativní návrhy EK a dotýká se 

především uzavírání smluvních vztahů mezi prvovýrobci a zpracovateli, posilování 

vyjednávací pozice zemědělců, zlepšování transparentnosti a dalších souvisejících záležitostí. 

Vychází se z toho, že povinné smluvní formuláře na národní úrovni jsou nepřijatelné.
8
 

Projednávání tohoto balíčku bude pokračovat během PL PRES. „Balíček kvality“ řeší oblast 

obchodních norem a systémy kvality. 

                                                 
7
  Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013, jenž vychází z Národního strategického 

plánu rozvoje venkova, navazuje na předcházejících programové dokumenty: Operační program Rozvoj 

venkova a multifunkční zemědělství v České republice (OP Zemědělství), Horizontální plán rozvoje venkova 

ČR pro období 2004-2006 (HRDP), SAPARD a Leader ČR. 
8
  Francouzská vláda představila model nových smluv mezi prvovýrobci a mlékárnami. Vzájemné vztahy musí 

být formulovány v písemné podobě. Minimální délka kontraktů by měla činit pět let. Ve smlouvě musí být 

kromě dodávaného mléka uvedeny také specifické vlastnosti dodávaného mléka a odhad ceny. Cenová 

transparentnost by měla být sledována státními monitorovacími středisky pro tvorbu cen a marží. Odběratelé 

by museli prvovýrobcům předložit odpovídající smluvní nabídku, jinak by hrozila pokuta. Spory by řešili 

mediátoři. Cílem francouzského právního dokumentu je posílení vyjednávací síly zemědělců a dosažení 

spravedlivého rozdělení přidané hodnoty mezi jednotlivé články odvětví. 



10 

Požadovaná vyšší transparentnost a spravedlivá dělba přidané hodnoty mezi 

jednotlivými články mléčné vertikály bude však vyžadovat i úpravu, resp. rozšíření 

statistických šetření na národní i evropské úrovni. Dosavadní měsíční i roční přehledy se 

převážně zaměřují na produkci, nákup a výrobu mléčných výrobků a slouží EUROSTATu, 

jehož partnerem je ČSÚ a dále státní správě, zejména MZe a podnikatelské sféře. Rozšíření 

by se mělo týkat ekonomických údajů při vyloučení duplicit s ČSÚ. Jde o to, aby 

i ekonomické údaje jednotlivých článků výše zmíněné vertikály mohly být pravidelně 

a systematicky monitorovány a analyzovány. 

ČR spolu s členskými státy EU, má možnost využít podporu ze společných fondů unie 

k propagaci mléka a mléčných výrobků jak na společném trhu, tak i na trzích třetích zemí. 

Tříletý program „Bílé plus“ s celkovým rozpočtem 9,2 mil. Kč, kde o spoluúčast na programu 

zažádala AK ČR, by měl být financován z 50 % z fondů unie a z 30 % z národních zdrojů 

a zbytek by byl profinancován AK ČR. Administraci tohoto programu bude zabezpečovat 

SZIF. Cílem účasti v tomto programu je zlepšení marketingu a odbytu mléka a mléčných 

výrobků českých producentů. Podpora je poskytována i na školní mléko. Ve školním roce 

2009/10 činila 57,0 mil. Kč (z toho ze zdrojů EU 44,9 mil. Kč). 

Ze strany prvovýroby z celkové mimořádné podpory EU ve výši 300 mil. EUR 

připadlo producentům mléka v ČR 5,79 mil. EUR, s výplatou částky v roce 2010. V zájmu 

udržení stavů zvířat, v tomto případě dojných krav je využíváno v letech 2010 a 2011 

možnosti, které poskytuje čl. 68 nařízení Rady č. 73/2009.  

Podporu prostřednictvím SZIF mohou získat i obchodní skupiny zemědělských 

prvovýrobců za účelem společného odbytu základních zemědělských výrobků. Na trhu 

s mlékem bylo k 31. 12. 2009 registrováno celkem 37 odbytových organizací, které zhruba 

zprostředkovávaly nákup dvou třetin mléka dodávaného ke zpracování. Svým nově 

zformulovaným posláním by tyto organizace měly směřovat k usměrňování toku, resp. 

prodeje mléka, aby nebyl živelný, tj. nedocházelo k „přetahované o mléko“, ale aby plnily 

úlohu zprostředkovatele mezi tou částí prvovýroby, která je v produkci mléka úspěšná a jeho 

efektivními zpracovateli. V případě zahraničních odběratelů usilovat nejen o vyšší cenu, ale 

i další výhody včetně kapitálové účasti. 

3 Mezinárodní srovnání a zahraniční obchod 

Domácí mlékárenství je co úrovně srovnatelné s mlékárenstvím průmyslově vyspělých 

zemí. V minulosti se české firmy kapitálově podílely v zahraničí, ale i zahraniční společnosti 

měly před válkou v ČR své závody (Nestlé). Tento rozvoj byl do značné míry spjat 

s odborným školstvím (od středního až po vysoké) a výzkumem. V roce 1947 byla zahájena 

výroba sušené dětské výživy a v roce 1968 sušených krmných mléčných směsí. 

V současnosti kromě z hlediska obratu největší mlékárenské společnosti (Madeta, a. s.), 

která zůstává českou firmou, je významná část podniků součástí zahraničních společností 
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především z Francie (s podílem 17 % nakupovaného mléka), Německa (s podílem ve výši 

22 %) a Itálie (se 4 %). Jde o země, kde je mlékárenství vysokou měrou zapojeno do tvorby 

přidané hodnoty. K velkým zahraničním společnostem v zemích EU patří např. Groupe 

Lactalis (Francie) s celkovým prodejem 4,9 mld. EUR a se 26,5 tis. zaměstnanci (2005). 

V ČR do této skupiny patří mlékárna Kunín, a.s. (Ostrava – Martinov) a také sýrárna 

v Klatovech. Další skupina - Bongrain (Francie) vykazuje prodej na úrovni 3,3 mld. EUR 

a zaměstnává 18,1 tis. osob (2005). V ČR společnost Bongrain vlastní Povltavské 

mlékárny, a. s. (Sedlčany) a TPK, spol. s r. o. (Hodonín) a provoz Přibyslav. České firmy 

patří v rámci nadnárodních společností z hlediska daného sortimentu k těm významnějším 

(např. TPK u tavených sýrů). 

Top 20 světových zpracovatelských společností měřeno obratem (v mld. USD) uvádí 

tab. 10. Pozoruhodné je, že se do této skupiny dostaly i dvě čínské společnosti (Mengniu 

a Yili). 

 

Tab. 10 - Obrat TOP 22 světových zpracovatelských 

                 společností v roce 2009 (mld. USD)

Pořadí Název Obrat

1. Nestlé 27,3

2. Danone 16,0

3. Lactalis 11,8

4. FrieslandCampina 11,4

5. Dean Foods 9,7

6. Fonterra 9,6

7. Arla Foods 8,7

8. DFA 8,1

9. Kraft Foods 6,8

10. Saputo 5,2

11. Meiji Dairies 5,1

12. Parmalat 5,1

13. Morinaga 4,8

14. Bongrain 4,6

15. Lala 4 až 5

16. Mengniu 3,8

17. Yili 3,6

18. Sodiaal 3,5

19. Land O´Lakes 3,2

20. Bel 3,1

21. Tine 3,0

22. Schreiber 3 až 4

Pramen:IDF

 

K nejvíce inovujícím společnostem patří Danone (Francie), Nestlé (Švýcarsko) a Arla 

(Dánsko). V oblasti obalů je to Tetra Pack a u ingrediencí Danisco.  

Ve světovém i evropském srovnání nepatří mlékárny v ČR k velkým společnostem. 

Srovnáme-li ČR s územně obdobnou a nejbližší spolkovou zemí, tj. Bavorskem, které je 

„mléčnicí Německa“ se 75 mlékárnami a zpracováním 10 mil. tun mléka, pak české 

mlékárenství zpracovává necelou jednu třetinu mléka, ale při zhruba 40 mlékárnách. Tento 

nepoměr vede k nízké výrobní koncentraci a vyvolává potřebu restrukturalizace a konsolidace 
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mlékáren v ČR na vyšší kapacitu, pokud bude zajištěno její využití. To však neznamená 

přizpůsobení se další sousední spolkové zemi, jíž je Sasko s „obří“ kapacitou na zpracování 

5 mil. l mléka (nadnárodní mlékárenská skupina MÜLLER) s rozsáhlým nákupním 

i odbytovým teritoriem. Tento stav vyvolaný koncentrací mlékárenských kapacit na daném 

území zostřuje konkurenci především na domácím mléčném trhu, která je i tak v ČR vysoká. 

Mlékárenský průmysl EU má významné postavení na světovém trhu. Podle 

Mezinárodní mlékařská federace (IDF) jeho podíl na světovém obchodu činil 23,5 % (2009). 

Vyšší podíl na světovém obchodu má jen Nový Zéland s 27,4 %. Zatímco u Nového Zélandu 

je nosnou exportní komoditou sušené mléko, u EU jsou to sýry. Jednou z významných 

komodit z hlediska světového obchodu je i máslo. EU zakládá svůj export zejména na 

inovacích, a to především na nových ingrediencích (ve funkčních potravinách), přidané 

hodnotě a inovacích v průmyslu výroby obalů
9
.  

V zahraničním obchodu zůstává ČR v pozici čistého vývozu i v roce 2009 a vytváří 

kladné obchodní saldo v přepočtu na ekvivalent mléka (vč. vývozu suroviny), avšak bylo 

výrazně nižší než v letech 2007 a 2008 i než v roce 2007. Vývoz tuzemských mlékáren, 

zahrnující mlékárenské výrobky a nezpracované mléko v přepočtu na ekvivalent mléka, klesl 

zejména vlivem nižšího vývozu sušeného odstředěného mléka (SOM) a sušeného plnotučného 

mléka (SPM). Z ČR bylo v roce 2009 vyvezeno 465 mil. l mléka jako suroviny, což 

představuje 17 % z produkce mléka v prvovýrobě. Většina byla dodána do Německa. Syrové 

mléko je do zahraničí dodáváno, ale bez kapitálové spoluúčasti producentů z ČR na 

zahraničních zpracovatelských firmách. Dodávky přírodních sýrů a tvarohů na zahraniční trhy 

byly meziročně úspěšnější. Ze střednědobého hlediska nejvyšší vývoz Mléčných výrobků 

a zmrzlin (SKP 10.5) v hodnotovém vyjádření byl dosažen v roce 2007 (téměř 15 mld. Kč), tj. 

před vznikem kritické situace na mléčném trhu.  

Po vstupu do EU také pokračoval rostoucí trend dovozu sýrů a tvarohů, a to v objemu 

větším než byl jejich vývoz. V roce 2004 činil import u těchto komodit 31 tis. t a v roce 2009 

již 74 tis. t. U tekutých mlék a smetan, jako jedné z hlavních položek též vzrostl import, a to 

ze 72 tis. t v roce 2004 na 109 tis. t v roce 2009. Obdobně tomu bylo i u másla a dalších 

výrobků. 

V důsledku růstu dovozu mléčných výrobků a vývozu mléčné suroviny se na 

tuzemském trhu nabízejí větší měrou mlékárenské výrobky vyšší přidané hodnoty, která ale 

byla vyrobena v zahraničí. Vývoj zahraničního obchodu s mlékárenskými výrobky v b. c. 

v roce 2009 ukazuje tab. 11 s pozitivním saldem cca 2,5 mld. Kč.  

                                                 
9
  Moderní obaly zajišťují dostatečnou trvanlivost, ekonomiku balení (jde např. o použití slabších folií, resp. 

recyklovatelných monofólií a jiných druhů fólií) a také docílení atraktivního vzhledu mlékárenského výrobku 

a snadné otevírání obalu. 
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Tab. 11 - Zahraniční obchod s mléčnými výrobky a zmrzlinou v b. c. v roce 2009 

CPA 3 místa 
Dovoz 

v mil. Kč 

Vývoz 

v mil. Kč 
Saldo v mil. Kč 

Čistá hmotnost 

v kg 

10.5 - Mléčné výrobky a zmrzlina 9 812,2 12 270,3 2 458,1 293 424 002 

Pramen: ČSÚ z databáze MPO 

 

Největším odběratelem mlékárenských výrobků v roce 2009 (počítáno z hodnoty 

vývozu) bylo především Německo s 33,8% podílem, dále Slovensko (19,6 %) a Itálie 

(12,0 %). U dovozu mlékárenských výrobků do ČR, největšími dovozci bylo Německo 

s 39,4% podílem, dále Polsko (28,5 %) a Slovensko (14,4 %).  

Na podporu vývozu českých mléčných výrobků do tzv. třetích zemí byly z rozpočtu EU 

v roce 2009 vyplaceny vývozní subvence ve výši téměř 70 mil. Kč, z toho na máslo 

10 mil. Kč, na SOM 25 mil. Kč na SPM 21 mil. Kč a na sýry 13 mil. Kč. 

Syrové kravské mléko při zhruba 0,4 mld. l, tj. 17,5 % podílu na tuzemské produkci 

a při mírně klesající tendenci je dodáváno do Německa (zejména do Bavorska a Saska). 

Vzhledem k uzavření dlouhodobých smluv mezi dodavateli a odběrateli nelze předpokládat, 

že by byly tyto smluvní vztahy v následujících letech ukončeny. 

Ztráta suroviny vede v etapě rozkmitání nákupních cen mléka do výhodnější polohy 

CZV v důsledku jevu „přetahování o surovinu“, které může vést u některých kapacit, ale i pro 

celé podniky k ukončení podnikání. 

4 Finanční analýza 

Základní databázový zdroj pro finanční analýzu oboru Výroby mléčných výrobků 

(CZ-NACE 10.5) za období 2007-2009 tvoří údaje z resortního výkazu Res/MPO/P3-04, jenž 

je platný pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách. 

Tento čtvrtletní statistický výkaz sleduje tokové finančně-ekonomické údaje. A dále pak údaje 

ze čtvrtletního výkazu P6-04 o finančních ukazatelích, který obsahuje stavové a vybrané 

tokové ukazatele. Jde o ekonomicky aktivní podniky s 250 a více zaměstnanci a o údaje 

z vybraného souboru podniků s 50 a více zaměstnanci. Z hlediska datové základny jde o užší 

rozsah v porovnání s kap. 1, kde byly k dispozici údaje za celý obor (veškeré subjekty do něj 

zařazené). Nicméně i databázový zdroj použitý pro finanční analýzu charakterizuje 

rozhodující podíl na ekonomice oboru.  

Příloha 1 uvádí přehled 24 základních ekonomických indikátorů sledovaného oboru 

v časové řadě 2007 až 2009 v porovnání se stejnou řadou za odvětví výroby potravinářských 

výrobků celkem. U jednotlivých skupin poměrových, resp. podílových ukazatelů řazených 

z hlediska systému finanční analýzy se ekonomická situace z horizontálního pohledu jeví 

takto: 
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- U ukazatelů rentability jako je čistá výnosnost vlastního kapitálu (ROE
10

 - Return on 

Equity) a dalších indikátorů náležejících do této oblasti je zřejmý výrazný propad 

v období recese (2008) a následný vzestup (2009), kdy výsledky oboru jsou dokonce nad 

úrovní odvětví celkem, nikoliv však u netto rentability tržeb. Z uvedeného vyplývá nízká 

výnosnost kapitálu pro vlastníky v období recese, což by měl být pouze přechodný stav.  

- U likvidity
11

, která vypovídá o finanční situaci oboru též z pohledu krátkodobé platební 

schopnosti je u všech tří sledovaných ukazatelů z hlediska vývojových tendencí 

i v porovnání s odvětvím celkem situace obdobná jako u indikátorů rentability. V roce 

2009 ve srovnání s rokem 2008 se obor vzhledem k odvětví celkem výrazně liší 

v okamžité likviditě, která u daného ukazatele vykazuje vyšší hodnotu. V zájmu věřitelů 

(především krátkodobých) je prokázání vyšších hodnot ukazatelů likvidity. 

- U věřitelského rizika oboru vyjádřeného podílem cizího kapitálu a ostatních pasiv 

k pasivům celkem došlo v roce 2009 k poklesu, i když ukazatel zůstává nad úrovní 

odvětví celkem. Z toho je zřejmé, že došlo k poklesu zadluženosti cizím kapitálem.  

- Zadluženost vlastního kapitálu i úvěrová zadluženost (z hlediska přijatých bankovních 

úvěrů) hodnoceného oboru se při výkyvu v roce 2008 výrazně snížila, přesto však 

překračuje úroveň odvětví celkem. Míra dlouhodobé zadluženosti vlastního kapitálu 

(vycházející z dlouhodobých závazků a úvěrů) jednak dále vzrostla, ale je i nad úrovní 

odvětví celkem. Podíl závazků na vlastním kapitálu opírající se o dlouhodobé závazky je 

poměrně vysoký. Vysoká zadluženost oboru (aniž by byla optimální výše stanovena) do 

značné míry souvisí s poměrně vysokým čerpáním investičních úvěrů některými firmami 

do nových technologií ve spojení s podpůrnými programy. Jedná se o jev, který může být 

při celkové příznivém vývoji oboru z dlouhodobého hlediska pozitivní.  

- Produktivita vloženého kapitálu (vycházející z tržeb i vlastního kapitálu) trvale 

v hodnocených letech klesala. Obdobně tomu bylo i ukazatele aktiv na pracovníka. 

Nejednalo se však o rapidní pokles a svou úrovní produktivita vysoce překračuje úroveň 

odvětví celkem. 

- Efektivnost úvěrů oboru, jež vyjadřuje vygenerovaný výsledek hospodaření na 1 Kč 

z bankovních úvěrů, i jejich návratnost dosáhla v roce 2009 zhruba úrovně odvětví 

celkem, i když tato efektivnost ještě v roce 2007 vysoce překračovala hodnotu 

vykazovanou právě za odvětví celkem a u návratnosti tomu bylo naopak. Z toho je patrné, 

že v roce 2008, kdy se obor dostal do recese, efektivnost úvěrů výrazně klesla, se 

záporným dopadem na jeho finanční stabilitu. 

                                                 
10

  Ukazatel vypovídá o míře využití vlastního kapitálu. Pokud hodnota ROE klesá pod úroveň úroků, ztrácí 

investoři o obor zájem. 
11

  Za optimální hodnoty u ukazatele okamžité likvidity je považováno rozpětí 0,2 – 0,5, u pohotové likvidity pak 

hodnoty vyšší než 1,5 a u  celkové likvidity větší než 2,5. 
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- Úrokové zatížení v krizovém roce 2008 u oboru nebývale vzrostlo, ale v roce 2009 

výrazně kleslo i pod úroveň ukazatele za odvětví celkem. Příčinou vysokého úrokového 

zadlužení v roce 2008 je nepoměr, vyvolaný nízkou tvorbou hospodářského výsledku 

v relaci ke značné výši úroků, které by v případě delšího trvání recese obor ohrožovaly, 

což ale s ohledem na vývoj v roce 2009 nakonec nenastalo. 

- Doba obratu zásob u oboru při výkyvu v roce 2008, kdy při snížené poptávce tato doba 

vzrostla, za celkové období tří let klesala, což dokumentuje efektivnější využití zásob 

s pozitivním dopadem na zkrácení i na dobu splatnosti pohledávek. 

 

Z celkového posouzení ekonomické situace oboru vyplývá z hlediska manažerského 

rozhodování potřeba zaměřit pozornost provozovatelů mlékárenských firem na zvyšování 

rentability především cestou vyššího využití vlastního kapitálu. Dále by rozhodovací proces 

měl směřovat k posilování růstové tendence zejména u ukazatele čisté výnosnosti pasiv spolu 

se zlepšováním hospodářských výsledků. Doporučení však bude obtížné realizovatelné 

s ohledem na růst cen vstupů včetně ceny nakupovaného mléka jako základní suroviny. 

V roce 2010 CZV za mléko celkem vzrostla na 7,42 Kč/l, ve srovnání s rokem 2009, kdy 

činila pouze 6,14 Kč/l a tím i narůstala i celková nákladovost. Mlékárenské podniky by měly 

především lépe zhodnocovat nakoupenou surovinu ve finálních výrobcích požadovaných 

spotřebitelem, a to cestou především inovací své produkce.  

S cílem hlouběji analyzovat ekonomickou úroveň oboru byl ještě použit pyramidový 

rozklad meziroční změny (2009/2008) ekonomické přidané hodnoty (EVA), uvedený 

v příloze 2. Porovnáván je mlékárenský obor s odvětvím výroby potravin celkem.
12

 Tento 

způsob hodnocení byl zvolen proto, že vytváření ekonomické přidané hodnoty zabezpečuje 

ekonomickou návratnost včetně zahrnutí oportunitních nákladů souvisejících s nasazením 

vlastního kapitálu a je jedním s cílů podnikání. V hodnocených letech 2008 a 2009 vykazoval 

obor, ale i odvětví zápornou hodnotu ekonomické přidané hodnoty, a to proto, že náklady na 

vlastní kapitál byly vyšší než dosahovaná rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Hodnota alternativního nákladu na kapitál (re) byla u oboru i za odvětví v roce 2009 

zhruba na stejné úrovni.
13

  

K výraznější změně v rámci oboru, a to ke zlepšení došlo u ukazatele relace čistého 

zisku k zisku před zdaněním, což vypovídá o daňové redukci. U odvětví toto zvýšení nebylo 

                                                 
12

  K porovnání byla použita metodika INFA. Tento diagnostický systém finančních indikátorů vznikl ve 

spolupráci MPO, VŠE v Praze a firmy Ivan Neumaier. Slouží k identifikaci hlavních předností firem, v našem 

případě hodnoceného oboru a pomáhá poodhalit problémy, aby mohlo být přistoupeno k jejich řešení 

a formování strategie. 
13

  Alternativní náklad na vlastní kapitál je součtem bezrizikové sazby a rizikové přirážky. Bezriziková sazba 

vychází z výnosu 10 letých státních dluhopisů (podle ČNB). Riziková přirážka vychází z finanční struktury, 

finanční stability, podnikatelského rizika a likvidnosti akcií. 
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tak výrazné. U indikátoru rentability vlastního kapitálu, jak u oboru, tak u odvětví celkem 

meziročně došlo k jeho zvýšení v roce 2009. V provozní oblasti u mlékárenského oboru došlo 

k výraznému meziročnímu zvýšení hodnoty rentability aktiv (EBIT
14

/aktiva) a ukazatel téměř 

dosahuje úrovně odvětví. Daný pozitivní vývoj vyplynul z růstu obratu. 

Z hlediska finanční politiky (politiky kapitálové struktury) se zlepšil podíl úplatných 

zdrojů k aktivům, ale je nižší než vykazuje odvětví celkem. Pokud jde o likviditu, jeví se 

u oboru v porovnání s odvětvím slabší.  

Komplexní rozklad ekonomické přidané hodnoty oboru CZ-NACE 10.5 (včetně údajů) 

je zachycen v příloze 2 (schéma č. 1) a za CZ-NACE 10 celkem rovněž v příloze 2 (schéma 

č. 2).  

5 SWOT analýza mlékárenského průmyslu 

Uvedená SWOT analýza vychází z pozice oboru, jeho produkčních charakteristik, 

podnikatelské struktury, mezinárodního srovnání a finančně ekonomického vývoje, tj. z částí, 

které byly v předchozím textu analyzovány. 

Silné stránky (S): 

o mlékárenství je v ČR rozvinutým oborem dlouhodobě úzce spjatým s tradicí, výzkumem 

a odborným školstvím; 

o zůstává klíčovým sektorem potravinářské výrobní struktury (podílí se 18 % na tržbách, 

12 % na ÚPH a 10 % na zaměstnanosti); 

o mlékárenský průmysl se stal „lákavým“ oborem pro vstup zahraničního kapitálu; 

o prokazuje výhody ze specializace u moderních mlékárenských provozů. 

o Slabé stránky (W): 

o pomalý proces konsolidace výrobní základny při nízké úrovni koncentrace výroby;  

o roztříštěnost zpracovatelských kapacit snižuje konkurenceschopnost oboru; 

o nižší úroveň propojenosti se zemědělskou prvovýrobou bez dlouhodobějších vazeb; 

o slabší pozice na odbytovém trhu ve vztahu k distribučním řetězcům; 

o nestabilní ekonomická situace oboru. 

Příležitosti (O): 

o prostor pro zvýšení výkonnosti mlékárenských společností vlivem očekávaného růstu 

domácí spotřeby mléčných výrobků;  

o inovace založené především na rozšíření sortimentu, nových ingrediencích, resp. jejich 

nových vlastnostech (funkční potraviny) a lepších obalech; 

                                                 
14

  EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – zisk před zaplacením úroků a před zdaněním, tzn. hrubý zisk 

plus hrazené úroky.  
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o podpora výrobkům s vyšší přidanou hodnotou na základě výsledků výzkumu a vývoje a 

vytváření silných obchodních značek; 

o propojování podnikatelských struktur se silnými investory a podpora těchto investorů 

pronikat na zahraniční trhy; 

o integrace se zemědělstvím s cílem udržení objemu a kvality výchozí suroviny; 

o zvýšení efektivnosti při vyšším využití mléčné suroviny na základě výrobní specializace.  

Ohrožení (T): 

o ztráta konkurenceschopnosti a skokové zvyšování dovozu mléčných výrobků; 

o ztráta možnosti exportu na bližší i vzdálenější teritoria;  

o silný tlak obchodních řetězců, rozšiřování privátních značek a ztráta identity výrobců;  

o výrazné snížení kupní síly obyvatelstva a masové rozšíření analogových výrobků; 

o likvidace tuzemských zpracovatelských podniků vlivem rostoucích dovozů potravin;. 

o zhoršování celkové ekonomické situace mlékárenského oboru a tím i celého 

potravinářského odvětví. 

Uvedené aspekty mohou rozhodnout o pozitivním či negativním vývoji mlékárenského 

oboru v ČR. Turbulence ve vývoji oboru potvrzuje i jeho vývoj ve 2. polovině 90. let, kdy 

k silným stránkám patřila vysoká koncentrace výroby a přímé kapitálové propojení některých 

prvovýrobců a zpracovatelů. Lze s odstupem konstatovat, že tehdejší pozitiva do současnosti 

nepřetrvala. 

 

6 Výhled oboru 

V zájmu růstu výkonnosti a konkurenceschopnosti mlékárenského průmyslu lze jeho 

výhled odvodit od následujících scénářů, resp. spíše vývojových fází. Fáze jsou řazeny tak, 

aby vytvářely cestovní mapu vedoucí k vizi představující prosperující a konkurenceschopnou 

výrobu mléka v rámci celého mléčného řetězce. 
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1. fáze - Konsolidace podnikatelské základny 

Hybné síly a klíčoví aktéři: 

 zemědělská prvovýroba a odbytová 

družstva 

 distribuční řetězce 

 veřejná správa 

Časový úsek a průběh procesu:  

Pod tlakem zemědělské prvovýroby 

 a odbytových družstev bude docházet 

k „přetahovaní“ o mléčnou surovinu. Při tlaku 

distribučních řetězců budou některé 

zadlužené podniky/mlékárny uzavírány a ty, 

které budou z hlediska budoucnosti 

perspektivní, zlepší ekonomickou situaci 

vstupem na uvolněný trh. Následně se na trhu 

udrží nebo jim bude nabídnuto spojení se 

silnějšími společnostmi. 

Období: 2011 až 2013 

 

2. fáze - Konjunktura a růst domácí spotřeby 

Hybné síly a klíčoví aktéři: 

 veřejná správa (na centrální i regionální 

úrovni), výzkum a vývoj vč. vzdělávání 

a rozvoje informací  

 nároční spotřebitelé s pozitivním 

vnímáním domácí produkce 

 distribuční řetězce 

 zájmové organizace – PK ČR, ČMSM
15

 

Časový úsek a průběh procesu: 

V souvislosti s ekonomickým růstem 

a v návaznosti na konsolidaci podniků, 

a zachování podstatné části malých 

a středních podniků, poroste spotřeba 

mléčných výrobků, domácího původu, resp. 

Regionálního charakteru. Na danou nabídku 

budou pozitivně reagovat distributoři 

a podniky mlékárenského oboru posílí svou 

pozici. 

Období: 2013 až 2017 

 

3. fáze - Růst exportu mléčných výrobků do třetích zemí 

Hybné síly a klíčoví aktéři: 

 veřejná správa a výzkum a vývoj  

 zahraniční odběratelé vnímající kvalitu 

české produkce 

 světové a evropské nadnárodní 

mlékárenské a potravinářské organizace – 

Mezinárodní mlékařská federace (IDF), 

Evropská potravinářská konfederace 

(CIAA) a Evropská mlékárenská asociace 

(EDA) 

Časový úsek a průběh procesu: 

Při efektivní obchodní politice 

v zahraničí s orientací na vybraná teritoria 

a při inovačním procesu v mlékárenství, který 

bude založen zejména na produktových, 

technologických a marketingových inovacích, 

poroste přímý export s podporou světových, 

nadnárodních zpracovatelských společností, 

které vložily kapitál do tuzemských firem. 

Období: 2018 až 2020 

Jde o poměrně ambiciózní výzvu pro mlékárenský obor, jejíž uskutečnění bude záviset 

jak na věcném naplňování cílů výše popsaných úkolů ve všech zmíněných etapách. V průběhu 

                                                 
15

  Potravinářská komora ČR se sekcí pro mléko a Českomoravský svaz mlékárenský jako zájmový svaz 

zpracovatelů mléka. 
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naplňování 1. a 2. fáze jejich vývoje by měla být ta 3. fáze zhodnocena s přihlédnutím 

k dosavadnímu vývoji a podle něj korigována. Odmítnutí navrhovaných scénářů by však bylo 

nutno hodnotit jako nevyužitou příležitost jak pro mlékárenský obor, tak pro celé 

potravinářské odvětví.  

Příští vývoj bude zřetelně ovlivněn očekávaným zrušením kvót u mléka, což by mohlo 

vést k růstu jeho produkce, přičemž úplná liberalizace bude přinášet pozitiva především 

prosperujícím firmám. Pozice jednotlivých zemí, resp. jejich úrovně se ve světovém měřítku 

vyrovnají. Produkční podmínky a ekonomické ukazatele, jako je vývoj HDP v jednotlivých 

zemích zůstanou rozdílné, což bude mít dopad i na hodnocený obor (kupní síla, možnost 

podpor). Růst produkce by měl vést k vyšší produktivitě práce a tím i vyšší 

konkurenceschopnosti prosperujících firem. 

Závěr 

Mlékárenství v ČR je tradičním oborem úzce propojeným s výzkumem, vzdělaností 

a informovaností široké spotřebitelské veřejnosti. Dosavadní vývoj tohoto oboru i přes jeho 

nerovnoměrnosti naznačuje, že má potenciál dalšího rozvoje. Ten je ve zkratce naznačen 

v navržených vývojových fázích, které jsou výše charakterizovány. Období, v nichž budou 

fáze probíhat, jsou pouze orientační a mohou se zčásti prolínat. 

K uskutečňování naznačených fází (etap) však musí napomáhat jak národní politika, tak 

i regionální politiky. Na národní úrovni by mělo být součástí této politiky pokračování 

v podpoře zpracování zemědělských produktů a ve zvyšování konkurenceschopnosti 

v mlékárenském průmyslu i marketingová podpora kvalitních mlékárenských výrobků značky 

KLASA. Podpora by se měla týkat i menších a středních mlékárenských firem z prostředků 

PRV. Na celostátní, ale i krajské úrovni se doporučuje pokračovat v podpoře regionálních 

potravin. 

Na podnikatelské úrovni se manažerům pro výzkum a vývoj a marketing doporučují 

častější inovace produktů spojené jak s inovacemi výrobního procesu, tak s inovacemi 

vyvolanými spotřebiteli a distribučními sítěmi. 

Z výsledků finanční analýzy vyplývá závěr pravidelně hodnotit finanční situaci firmy 

a přijímat včas potřebná opatření, aby nedocházelo ke ztrátě zájmu o investování 

v mlékárenském oboru. I investování by však mělo být předmětem hlubšího hodnocení 

a hledána vždy nejlepší varianta. Jde o to, že snížení produkční výkonnosti hodnoceného 

oboru v letech 2008 - 2009 (období recese) výrazně narušilo jeho ekonomickou situaci, 

zejména v roce 2008. Zlepšení, které nastalo v roce 2009 by mělo následovat i v dalších 

letech a mělo by směřovat k vyšší rentabilitě se zaměřením na vlastní kapitál a jeho 

exploataci, jinak by hrozilo riziko ztráty zájmu investorů o obor.  

Toho lze dosáhnout posilováním tržní pozice mlékárenských firem cestou 

konkurenceschopných podnikatelských strategií založených na výrobcích s vysokou přidanou 



20 

hodnotou. Realizace těchto strategií by neměla neúměrně zvyšovat zadluženost těchto firem a 

narušovat celkovou finanční situaci, protože by hrozilo riziko finanční nestability. Na 

jednotlivých úrovních (centrum – podniková báze) by měl být sledován ekonomický vývoj 

a hledána opatření proti náhlým ekonomickým výkyvům Zlepšení tvorby ekonomické přidané 

hodnoty bude signálem posílení pozitivních tendencí v podnikání v daném oboru. 

Mlékárenský obor disponuje silnými, ale i slabými stránkami. Silné stránky, které jsou 

spojeny především s vhodnou specializací moderních provozů je potřeba dále posilovat. Slabé 

stránky, vyplývající především z určité finanční nestability, jak již bylo výše naznačeno 

mírnit. Tím by se tlumila rizika a lépe využily příležitosti, spočívají nejen v podpoře výrobků 

s vyšší přidanou hodnotou, ale i ve vazbách na zemědělství.  

Pozornost a úsilí by mělo být soustředěno na vytváření rovných smluvních vztahů, 

zejména při nákupu mléka od prvovýrobců, s cílem snižování sezónnosti i volatility cen, a to 

jejich monitoringem a v rámci smluvních podmínek. Krátkodobé výhody jedné ze smluvních 

stran se mohou lehce změnit v dlouhodobé nevýhody celé vertikály. Stát nese odpovědnost za 

to, že nedochází k narušování hospodářské soutěže (kartelové dohody, nežádoucí fúze). 

Důležité je též řešení v rámci evropské legislativy pod označením „Mléčný balíček“, 

který má upevnit pozici farmářů. Posílit je nutné i pozici zpracovatelů vůči maloobchodu, aby 

nedocházelo k zneužití tržní síly distribučními řetězci za přispění národní legislativy. Jednalo 

by se o novelizaci příslušných právních norem, které by nahradily dosavadní, málo 

srozumitelnou a nedostatečně funkční úpravu, s cílem, aby celý řetězec efektivně fungoval 

a posílila se i konkurenceschopnost jeho jednotlivých článků.. 

Zvážit je potřeba i další právní a institucionální řešení, např. zřízením státních 

monitorovacích středisek pro tvorbu cen a marží, s cílem dosažení rovnoměrnější distribuce 

efektů mezi jednotlivé články mléčného řetězce a tomu přizpůsobit i statistické sledování. 

Hodnocený zpracovatelský obor by měl též přispět ke konsolidaci a posléze i rozvoji 

celého dodavatelského řetězce mléka konkurenceschopného na evropském i světovém trhu. 

 

 

 

 

Zpracovali: JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., Ing. Lenka Mejstříková s využitím údajů především 

ČMSM. V této souvislosti autoři děkují i za poskytnuté konzultace Ing. J. Kopáčkovi, CSc. Dále též 

autoři děkují Ing. I. Neumaierovi, zejména pokud jde o zpracování pyramidového rozkladu EVA. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: 

Vývoj indikátorů finanční analýzy CZ-NACE 10.5 v porovnání s CZ-NACE 10 celkem  

v letech 2007-2009  

10.5 28,23 2,99 16,51 -25,24 13,52

10 6,91 11,61 14,15 4,69 2,55

10.5 10,17 1,05 6,87 -9,12 5,82

10 2,93 5,05 6,92 2,12 1,87

10.5 41,95 7,18 18,92 -34,77 11,74

10 17,68 14,99 16,26 -2,69 1,27

10.5 15,11 2,53 7,87 -12,58 5,34

10 7,50 6,53 7,95 -0,98 1,43

10.5 1,59 0,98 1,32 -0,61 0,34

10 1,59 1,19 1,44 -0,40 0,26

10.5 1,20 0,69 1,04 -0,51 0,35

10 1,02 0,77 1,01 -0,25 0,24

10.5 0,17 0,10 0,28 -0,07 0,18

10 0,11 0,08 0,15 -0,03 0,07

10.5 36,03 35,2 41,6 -0,78 6,38

10 42,42 43,5 48,9 1,11 5,39

10.5 63,97 64,8 58,4 0,78 -6,38

10 57,58 56,5 51,1 -1,11 -5,39

10.5 177,58 183,8 140,3 6,17 -43,47

10 135,73 129,7 104,4 -6,01 -25,31

10.5 68,98 68,4 49,3 -0,57 -19,16

10 53,32 50,6 39,9 -2,68 -10,77

10.5 24,11 22,7 30,8 -1,46 8,17

10 17,18 27,8 24,9 10,58 -2,82

10.5 3,20 4,2 11,6 1,02 7,36

10 -2,76 7,9 9,6 10,65 1,74

10.5 253,68 245,50 236,24 -8,18 -9,26

10 163,93 166,90 166,40 2,97 -0,50

10.5 704,17 696,61 567,65 -7,56 -128,96

10 386,44 383,41 340,14 -3,03 -43,26

10.5 4,01 0,43 2,91 -3,58 2,48

10 1,79 3,03 4,16 1,24 1,13

10.5 40,92 4,4 33,5 -36,55 29,15

10 12,97 22,9 35,5 9,96 12,58

10.5 1,64 9,5 2,6 7,88 -6,92

10 3,02 3,4 2,5 0,36 -0,93

10.5 36,27 31,3 30,9 -4,99 -0,33

10 28,57 28,5 29,6 -0,04 1,09

10.5 11,54 58,3 12,7 46,79 -45,60

10 26,83 22,6 13,0 -4,26 -9,62

10.5 8,66 1,7 7,9 -6,95 6,14

10 3,73 4,4 7,7 0,70 3,29

10.5 19,48 22,6 17,8 3,07 -4,80

10 39,60 37,6 33,1 -2,02 -4,45

10.5 52,18 46,5 47,8 -5,68 1,31

10 63,61 62,4 65,0 -1,22 2,58

10.5 0,394 0,407 0,423 0,01 0,02

10 0,610 0,599 0,601 -0,01 0,00

2007 2008

Mez. 

rozdíl 

2008/2007

Mez. 

rozdíl 

2009/2008

2009Ukazatel CZ-NACE

Úrokové krytí

Doba obratu zásob

Podíl závazků na vlastní kapitál

Produktivita vloženého kapitálu

Produktivita vlastního kapitálu 

Netto rentabilita tržeb

ROE = čistá výnostnost vlastního kapitálu

Čistá výnostnost pasiv

Doba splatnosti pohledávek

Kapitálová náročnost tržeb

Efektivnost úvěrů

Doba návratnosti úvěrů

Podíl pohledávek z aktiv

Úrokové zatížení

Čistá efektivnost využití vlastního kapitálu

Čistá efektivnost využití kapitálu

Likvidita celková

Likvidita pohotová

Likvidita okamžitá

Podíl vlastního kapitálu

Věřitelské riziko

Zadluženost vlastního kapitálu

Úvěrová zadluženost vlastního kapitálu

Míra dlouhodobé zadluženosti vlastního kapitálu

MJ

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

dny

dny

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

%, p. b.

dny

 

* U ukazatelů vyjádřených v % jsou meziroční rozdíly uvedeny v p. b.  

Pramen:Zpracováno na základě údajů ČSÚ a MPO 
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Příloha 2: 

 

Schéma č. 1 - Meziroční změny ekonomické přidané hodnoty CZ-NACE 10.5 

-546 -85 1.-4.Q.08 1.-4.Q.09

-14,19% -2,05% 3 845 4 157

Výnosnost (ROE) Riziko (re)

2,99% 16,51% 17,18% 18,56%

RP rPOD Bezriziková sazba (rf) RP rFINSTRU Stabilita (RP rFINSTAB) Ostatní (RP rLA)

3,70% 3,02% 4,55% 4,67% 3,42% 3,62% 2,40% 4,08% 3,11% 3,17%

Likvidita L3 Ostatní stabilita

0,98 1,32

ROA (EBIT/A) CZ/Zisk VK/A UZ/A Úroková míra

3,70% 9,70% 47,43% 79,00% 35,24% 41,62% 59,35% 62,11% 6,12% 4,89%

EBIT/Obrat Obrat/Aktiva

1,49% 4,19% 2,48 2,32

(PH-ON)/Obrat (Ostatní V - N)/Obrat

5,32% 6,26% -3,83% -2,08%

PH/Obrat ON/Obrat

11,35% 13,51% 6,03% 7,24%

-66

228 424

522 -294

584 160 20 59

651 -67

-2

Tvorba EBIT Dělení EBIT

584 -31 12 -78

27 -5 -8

-31

480 -19

534 -55

460 vliv na změnu EVA

Efetivnost (Spread) Investice (VK)

EVA
Celkem

Ukazatel

 

 

 

  

 

Schéma č. 2 - Meziroční změny ekonomické přidané hodnoty CZ-NACE 10 

-2 243 -1 800 1.-4.Q.08 1.-4.Q.09

-4,28% -4,07% 40 313 41 339

Výnosnost (ROE) Riziko (re)

11,61% 14,15% 15,89% 18,23%

RP rPOD Bezriziková sazba (rf) RP rFINSTRU Stabilita (RP rFINSTAB) Ostatní (RP rLA)

3,49% 3,70% 4,55% 4,67% 3,48% 3,67% 2,10% 4,17% 2,27% 2,02%

Likvidita L3 Ostatní stabilita

1,19 1,44

ROA (EBIT/A) CZ/Zisk VK/A UZ/A Úroková míra

8,14% 9,93% 75,84% 77,76% 43,53% 48,92% 65,68% 68,44% 6,65% 5,28%

EBIT/Obrat Obrat/Aktiva

4,77% 5,94% 1,71 1,67

(PH-ON)/Obrat (Ostatní V - N)/Obrat

11,65% 9,84% -6,89% -3,90%

-998

-2 593 4 273

1 507 155 -288 359

1 680 -173

123

Tvorba EBIT Dělení EBIT

1 507 -474 367 -1 365

-102 -58 -94

-224

99 345

1 228 -1 129

443 vliv na změnu EVA

Efetivnost (Spread) Investice (VK)

EVA
Celkem

Ukazatel

  

Pramen : INFA s využitím údajů ČSÚ  


