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Graf 2 – Poměrové zastoupení nákladových položek výroby mléka
v roce 2011, Pramen: šetření VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

dávka jalovic a dojnic je základem produkční dlouhověkosti. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zkrácení věku při 1.
otelení přinese ekonomický efekt.
V grafu 1 jsou podniky rozděleny podle
úrovně tržní produkce v letech 2008 až
2011. Z hlediska celkových nákladů i nákladů na krmiva vycházely nejlépe chovy
s vyšší roční užitkovostí i v období, kdy
byla cena zpeněžovaného mléka velmi
nízká (rok 2009) a úroveň zisku byla pod
hranicí kladné rentability. Platí tedy, že
úpravy krmných dávek na nižší užitkovost z důvodu krátkodobých ﬁnančních
úspor ve výdajích nemají z hlediska rentability výroby mléka opodstatnění ani
u méně užitkových stád v době nízké
úrovně zpeněžování. Důležitou úlohu
zde hrají také dotace chovu dojnic. Do
výpočtu ziskovosti či míry rentability
byly započítány dotace do chovu dojených krav, tj. top-up, mléčná část SAPS,
platba na dojené krávy či nákazový
fond. Přesto ve zmíněném roce 2009
souhrn těchto dotací nezabránil vysoké
průměrné ztrátě při výrobě mléka.

Výsledky výroby
mléka v roce 2011
V tabulce 2 jsou uvedeny vybrané výrobní ukazatele za rok 2011 vyhodnocené z dat 49 podniků s chovem
dojeného skotu. Z tabulky 2 a z grafu
1 je patrné, že vyšší mléčná užitkovost
příznivě ovlivňuje nákladové položky
a rentabilitu podniku. Ve zvolených
intervalech užitkovosti se převážně snižovaly náklady na litr prodaného mléka, zvyšoval se zisk, resp. se snižovala
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Graf 3 – Prodej mléka na krávu a zisk (s dotací) z výroby mléka za
r. 2011, Pramen: šetření VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

regrese b=0,0004 (p<0,01) vyjadřuje, že
zvýšení tržní produkce o 100 litrů má
za následek zvýšení zisku o 0,04 Kč na
litr mléka. V grafu 3 je zobrazen vypočítaný nelineární vztah mezi dojivostí
(prodejem mléka) na krávu a ziskem
na litr mléka včetně zahrnuté dotace.

ekonomická ztráta. Rozdíl zisku mezi
podniky s nejnižší (pod 6 tis. kg) a nejvyšší užitkovostí (nad 9 tis. kg) dosahoval bez započítání dotací 1,45 Kč na litr
mléka a se zohledněním dotace pak
1,03 Kč. Poměrně vysoká variabilita
byla patrná i u hlavních nákladových
položek. U mnoha podniků se podařilo
vyrobit kvalitní senáže a siláže a zkrmovat je v hodnoceném roce 2011
a dosahovaly tak nákladů na objemná
krmiva ve výši okolo 1 Kč na litr prodaného mléka, zatímco u podniků s výrobou méně kvalitních krmiv a současně
i horší užitkovostí tyto náklady ve dvou
případech mírně přesáhly 2 Kč na litr
mléka. Podobně chovy s modernějšími technologiemi ustájení dosahují
nižších nákladů na pracovní sílu a i za
cenu vyšších odpisů budov a majetku
celkově nižších nákladů na litr mléka.
Z grafu 2 je patrné zastoupení jednotlivých nákladů na výrobu mléka
v roce 2011, které dokládá známou
skutečnost, že nejvyšší položku představují náklady na krmiva (objemná krmiva tvořila 13,2 % a jadrná
16,5 %) a pracovní náklady. Součet
nákladových položek dosahoval v průměru 66 050 Kč na krávu a rok, 179,30
Kč na krmný den a 8,35 Kč na litr prodaného mléka. Po odpočtu vedlejších
výrobků (telata a statková hnojiva) se
stejné položky snížily asi o 4,6 % na
63 572, 171,10 a 8,19 Kč (tabulka 1).
Korelační koeﬁcient mezi tržní produkcí mléka a výší zisku se zahrnutou
dotací vychází středně vysoký r=0,358
(p<0,01), přičemž koeﬁcient lineární

Z výše uvedeného vyplynula nezbytnost
ﬁnanční podpory chovu dojnic, což dokládají výsledky rentability podniku se
zahrnutými dotacemi a bez nich.
❊
Řešeno v rámci výzkumného projektu
QH 81309.
Článek byl odborně recenzován.

Závěr
Další snižování cen mléka u nás by
s ohledem světový, potažmo evropský
trh bylo kontraproduktivní. Při dalším
snižování počtu krav a produkce mléka budou mlékárny na českém trhu
přicházet o surovinu a snižovat tak
využití svých zpracovatelských kapacit. Na podnikové i národní úrovni je
třeba přijmout taková opatření, která
přispějí minimálně ke stabilizaci počtu dojených krav vzhledem k očekávanému růstu stavů dojnic a zvýšení
výroby mléka v jiných státech EU (Německo, Nizozemsko, Dánsko, Francie
aj.). Zavedení reformy společné zemědělské politiky, která mj. zahrnuje
i zrušení regulace výroby mléka prostřednictvím kvót v roce 2015, povede
ke zvýšení konkurence na společném
trhu.
Proto je nezbytné dále ovlivňovat
domácí konkurenceschopnost výroby
mléka především aplikací moderních
metod řízení stáda a zaváděním nových technologií. Pro zefektivnění
procesu řízení výroby je třeba využívat evidenci výrobních a ekonomických ukazatelů, stanovit si podnikové
cíle a strategii, zvyšovat odbornost
pracovníků aj.
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