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ZMĚNY CEN MLÉKA A MÁSLA V 

LETECH 2010 AŽ 2012 V EU – HISTORIE 

SE OPAKUJE? 
 

CHANGES IN MILK AND BUTTER PRICES IN 2010 AND 2012 IN THE EU - HISTORY IS 

REPEATED? 
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Abstract 

At present, we are witnessing price turbulence in milk and dairy products. Manufacturers and 

vendors in their statements give the impression that the price changes for these products are 

new. It is not. We reminded the prices of selected countries of the European Union and the 

Czech Republic. The milk and butter price development is also being developed across the 

European Union. The processed materials have a price turbulence that is comparable to 

today's development. 

Key words: Price development, milk butter, European Union 

 

Abstrakt 

V současné době jsme svědky cenových turbulencí mléka a mléčných výrobků. Výrobci a 

prodejci ve svých vyjádření navozují dojem, že cenové změny u těchto produktů je něco 

nového. Není. Pro připomenutí jsme zpracovali vývoj cen vybraných států Evropské unie a 

České republiky. Cenový vývoj másla a mléka je zpracován i za celou Evropskou unii. Na 

zpracovaných materiálech je patrná cenová turbulence, která je srovnatelná s dnešním 

vývojem. 

Klíčová slova: Vývoj cen, mléko máslo, Evropská unie 
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Úvod 

V současné době jsme svědky cenových turbulencí mléka a mléčných výrobků. Výrobci a 

prodejci ve svých vyjádření navozují dojem, že cenové změny u těchto produktů je něco 

nového. Není. Pro připomenutí jsme zpracovali vývoj cen vybraných států Evropské unie a 

České republiky a Evropské unie jako celek dvaceti sedmi států. Na zpracovaných 

materiálech je patrná cenová turbulence, která je zcela srovnatelná s dnešním vývojem. 

 Počátky společné zemědělské ekonomiky vyspělých zemí v Evropě se datují od 50 -let 

minulého století, kdy největší aktivitu vyvíjela Francie a země Beneluxu. Hlavní cíle společné 

zemědělské ekonomiky byly definovány následovně (Kvapilík 2006): 

- zvýšení produktivity v zemědělském sektoru, 

- zajištění plynulosti v zásobování spotřebitelů, 

- zvýšení kvality potravin 

- podpoření technického pokroku 

- zvýšení životní úrovně lidí zaměstnaných v sektoru zemědělství. 

 

V rámci společné zemědělské politiky západoevropských zemí byl v roce 1962 zřízen 

společný účet s názvem Evropský záruční a orientační zemědělský fond (EAGGP), který měl 

za úkol zajistit financování systému zemědělských plateb. Příjmy tento fond získával z 

„celních výnosů při dovozu ze třetích zemí, zemědělské vyrovnávací dávky při dovozu 

zemědělských výrobků, podílu na dani z přidané hodnoty vytvořené v členských zemích a 

příspěvek členských zemí stanovených jako podíl na jejich DPH“ (Kostelníková, 2009). 

Postupem času docházelo k zvýšení společné integrace zemí Evropské unie. Rozpočet 

společné zemědělské ekonomiky tak postupně dosáhl hodnoty pohybující se okolo 45 procent 

z celkového rozpočtu Evropské unie.  

 Systém mléčných kvót byl v ES uveden do provozu v roce 1984. Jeho zavedení bylo 

iniciováno výraznou nadprodukcí mléka. Bylo nutné stabilizovat trh, zmenšit rozkolísanost 

výkupních a nákupních cen mléka a mléčných produktů. Systém mléčných kvót byl zaveden i 

v České republice a to v roce 2001. V tomto období nebyl tento systém plně kompatibilní se 

systémem platným v EU. Úplné kompatibility bylo dosaženo až v roce 2004, po vstupu České 

republiky do Evropské Unie (Švecová, 2011). 

 V článku jsou analyzovány koeficienty pružnosti u mléka a másla v České republice a 

ve vybraných zemích Evropské unie. Záporná empirická pružnost signalizuje, že při rostoucí 

ceně analyzované suroviny klesá spotřebované množství. Jinak řečeno zvýšení ceny má za 

následek pokles poptávky po produktu. Naopak kladná empirická pružnost signalizuje, že při 

zvýšení cen, se poptávka po produktu nezměnila. 

 

Jadro 

Vstupní údaje k této práci byly získány od Evropského statistického úřadu a z Českého 

statistického úřadu a internetovského portálu AGRI. Pro výpočet elasticity závislosti množství 

spotřebovaného produktu na výši ceny v analyzované zemi byl využit základní vzorec (č. 1). 

Cenová elasticita je v mé práci definována jako poměr mezi změnou spotřebovaného 

množství sledované komodity ku změně ceny tohoto produktu (Hindls, 2006, Čermáková, 

1998).  
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        (1) 

 

Kde jsou jednotlivé proměnné definovány následovně:  

 - Q1, Q2  - původní, nové množství spotřebovaného produktu, 

 - P1, P2  - původní, nová velikost ceny produktu.  

Empirická pružnost cen vyjadřuje závislost mezi změnou spotřebovaného množství a změnou 

ceny produktu.  

 

V textu se dále vyskytují pojmy následující pojmy: 

- Ceny zemědělských výrobků, pod tímto pojmem jsou definovány ceny zemědělských 

 surovin, které prodávají zemědělští prvovýrobci zpracovatelským podnikům. 

- Ceny průmyslových výrobců jsou ceny, za které zpracovatelské podniky prodávají své 

 výrobky podnikům, které již oslovují koncové spotřebitele. 

- Spotřebitelské ceny jsou ceny, které platí koncový spotřebitel. 

 

Empirická pružnost cen vyjadřuje závislost mezi změnou spotřebovaného množství a změnou 

ceny produktu. Pokud výsledná empirická pružnost je kladná, změna ceny pak neměla vliv na 

množství, které bylo spotřebováno. 

 V tabulce č. 1 je ukázána cena mléka za 100 kg suroviny a spotřeba mléka v kg na 

osobu a rok. Ceny jsou v Eurech, kromě Polské republiky, kde jsou v PLZ, České republiky 

(CZK) a Velké Británie (GBP). 

 

Země 2009 2010 2011 2012 

 S. C. D. S. C. D. S. C. D. S. C. D. 

EU-27 66 32 20 572 65 35 20 662 65 27 20 421 65 31 21 370 

Německo 53 34 23 281 55 34 24 016 54 24 24 090 53 30 25 693 

Velká 

Británie 

105 20 35 427 103 25 31 197 104 23 28 020 107 24 29 829 

Francie 61 28 23 399 59 33 24 213 57 26 24 623 59 29 25 121 

Itálie 63 34 18 273 55 37 18 918 56 31 19 270 57 34 19 694 

Holandsko 62 35 28 362 60 36 28 977 60 27 30 292 60 34 30 902 

Polská rep. 46 104 6 163 44 99 7 196 43 87 6 094 42 109 6 830 

Česká rep. 51 812 6 923 53 820 8 346 60 596 8 287 58 720 8 812 

Tabulka 1: Spotřeba konzumního mléka (S.) v Kg/osoba/rok, cena průmyslových výrobců/100 kg (C.) 

konzumního mléka v EURO, CZK, PLZ, GBP a roční důchod v EURO. 

Zdroj: World Dairy Situation, 2010, 2011, 2012, 2013. 

 

Z tabulky č. 1 je patrné, že spotřeba konzumního mléka se ve sledovaném období jevila ve 

vybraných státech jako stabilní, kdy porovnáním roku 2012 s rokem 2009 došlo k mírnému 

zvýšení spotřeby ve Velké Británii a v České republice. Stravovací návyky se nezměnily 
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v Německu (spotřeba 53 kg/osoba/rok). V ostatních státech došlo k minimálnímu snížení 

spotřeby.  

 Pokud se zaměříme na cenu konzumního mléka, tak k výrazné redukci ceny došlo 

v České republice a to z 812 Kč v roce 2009 na 720 v roce 2012. Průmyslový výrobci 

obdržely tedy za mléko o téměř dvanáct procent méně od koncových prodejců. Samozřejmě, 

že o podobné procento se snížila i výkupní cena od zemědělských prvovýrobců. O podobnou 

procentuální hodnotu se snížila i cena průmyslových výrobců v Německu (rok 2009 – 34 

Euro, rok 2012 – 30 Euro). V ostatních zemích nedošlo k výrazným změnám. Zajímavá je ale 

výrazně nižší cena průmyslových výrobců ve Francii oproti ostatním státům, které využívají 

Euro. Z trendu vývoje cen konzumního mléka je ale patrné, že dochází ke zmenšování této 

disproporce. 

 V tabulce č. 2 je ukázána spotřeba másla v kilogramech za rok/osoba, ceny 

průmyslových výrobců a důchodu obyvatelstva ve vybraných zemích Evropské unie. 

Z tabulky je patrná vysoká rozkolísanost ve spotřebě másla v jednotlivých zemích Evropské 

unie. Nejnižší spotřeba je v Itálii, naopak ve Francii je spotřeba másla více než trojnásobná. 

Zajímavá je ale nejvyšší cena průmyslových výrobců v roce 2011, kdy tato cena byla nejvyšší 

v České republice. I u této komodity je možné pozorovat vyrovnávání se cen průmyslových 

výrobců z pohledu roku 2012 k roku 2009. 

 

Země 2009 2010 2011 2012 

 S. C. D. S. C. D. S. C. D. S. C. D. 

EU-27 3,8 X 20 572 3,6 X 20 662 3,6 X 20 421 3,7 X 21 370 

Německo 6,5 3,4 23 281 6,3 2,7 24 016 5,9 2,6 24 090 6,0 3,5 25 693 

Velká Británie 3,2 3,3 35 427 2,8 2,6 31 197 3,1 2,7 28 020 3,3 3,6 29 829 

Francie 8,2 3,3 23 399 7,6 2,6 24 213 7,8 2,4 24 623 7,5 3,2 25 121 

Itálie 2,1 X 18 273 2,5 2,7 18 918 2,6 2,4 19 270 2,4 3,2 19 694 

Holandsko 3,5 3,4 28 362 3,3 2,6 28 977 3,4 2,5 30 292 3,5 3,5 30 902 

Polská rep. 4,3 2,8 6 163 4,3 2,9 7 196 4,5 2,6 6 094 4,3 3,2 6 830 

Česká rep. 4,2 X 6 923 4,7 2,7 8 346 5,1 3,1 8 287 4,9 3,3 8 812 

Tabulka 2: Spotřeba másla (S.) v Kg/osoba/rok, cena průmyslových výrobců/100 kg (C.)  

másla v EURO a roční důchod v EURO. 

Zdroj: World Dairy Situation, 2010, 2011, 2012, 2013, vlastní výpočty. 

 

Výpočet koeficientů pružnosti je udělán v tabulce č. 3. U konzumního mléka pouze 

Holandsko vykazovalo záporné hodnoty ve všech sledovaných obdobích. To znamená, že při 

rostoucí ceně konzumního mléka klesalo i spotřebované množství suroviny. V roce 2010 

oproti roku 2009 došlo ke snížení spotřeby ve Velké Británii, Francii, Itálii a Holandsku a to 

na základě zvýšení ceny této komodity. Obdobně by bylo možné komentovat další období. 

Nejméně se cenový faktor projevoval ve Francii, kdy pouze v letech 2010/2009 došlo 

k omezení spotřeby a v následujících letech 2011/2010 a 2012/2011 již cena nehrála takovou 

roli při spotřebovávaném množství. Celkově lze ale říci, že mléko vykazuje cenově 

neelastickou poptávku. Zvýšení ceny o jedno procento vyvolá totiž méně než jednoprocentní 

snížení či zvýšení spotřeby mléka. Je to dáno tím, že mléko je nezbytný statek a nemá vhodný 

substitut. Daleko vyšší vliv na spotřebu mléka než změna ceny mají ostatní mimoekonomické 

informace jako je např. kalorická hodnota, zdravotní nezávislost atd.  



Vol. 6 (2), pp. 85-90 

 

89   http://www.mladaveda.sk 

 

Země Konzumní mléko/cena Máslo/cena 

 2010/09 2011/10 2012/11 2010/09 2011/10 2012/2011 

Německo 3,792 0,045 -0,09 0,132 1,254 0,115 

Velká Británie -0,087 -0,114 0,632 0,574 -6,241 0,245 

Francie -0,195 0,137 0,214 0,356 -0,335 -0,095 

Itálie -1,724 -0,217 0,024 X -0,356 -0,301 

Holandsko -0,947 -0,014 -0,067 0,125 -0,554 0,000 

Polská rep. 1,002 0,179 -0,124 0,378 -0,174 -0,214 

Česká rep. 4,338 -0,384 -0,194 X 0,365 -0,412 

Tabulka 3: Výpočet koeficientů pružnosti u konzumního mléka  

a másla v závislosti na ceně produktu u vybraných zemí EU 

Zdroj: World Dairy Situation, 2010, 2011, 2012, 2013, vlastní výpočty. 

 

V tabulce č. 4 jsou vypočteny změny ceny mléka v jednotlivých obdobích a změny důchodu 

obyvatelstva v analyzovaných zemích Evropské unie. Z tabulky je patrné, že cena mléka 

v roce 2010 oproti roku 2009 rostla. Nejvíce se cena průmyslových výrobců změnila ve Velké 

Británii, kdy došlo k nárůstu o více než 25 procent. V následujícím období (2011/2010) došlo 

ve všech zemích k poklesu ceny a to nejvýrazněji v Německu o necelých třicet procent. 

Období 2012/2011 se opět vyznačovalo růstem cen konzumního mléka shodně ve všech 

sledovaných zemích. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v České republice (+25 procent). 

V tabulce č. 4 je patrná i změna důchodů ve vybraných zemích Evropské unie. Výrazným 

způsobem poklesly důchody obyvatelstva pouze ve Velké Británii. V ostatních zemích 

docházelo ke krátkodobým poklesům (Polská republika, Česká republika), které byly ale 

v předchozím či následujícím roce vyrovnány opačným trendem.  

 

Země Změna ceny mléka Změna důchodu 

 2010/09 2011/10 2012/11 2010/09 2011/10 2012/2011 

EU-27 8,3 -23,8 15,4 0,4 -1,2 4,7 

Německo 1,1 -28,8 24,9 3,2 0,3 6,7 

Velká Británie 25,4 -8,5 3,9 -11,9 -10,2 6,5 

Francie 16,6 -18,4 9,6 3,5 1,7 2,0 

Itálie 8,5 -16,7 10,0 3,5 1,9 2,2 

Holandsko 2,3 -24,7 24,6 2,2 4,5 2,0 

Polská rep. -4,5 -12,3 25,2 16,7 -15,3 12,1 

Česká rep. 1,1 -27,3 20,8 19,9 -0,7 6,3 

Tabulka 4: Procentuální změna průmyslové ceny konzumního mléka  

a procentuální změny důchodů obyvatelstva 

Zdroj: World Dairy Situation, 2010, 2011, 2012, 2013, vlastní výpočty. 

 

V tabulce č. 4 se potvrdila nízká elasticita mléka, kdy v roce 2011 oproti roku 2010 poklesla 

spotřeba mléka ve všech sledovaných zemích Evropské unie, kdy ale toto snížení není 

zdůvodnitelné příslušnou změnou důchodu obyvatelstva. 

 Dále byla vypočtena rovnice regresní přímky závislosti změny důchodů v procentech a 

změny ceny mléka v procentech za sledovaná období v analyzovaných zemích EU. Ve 

vybraných zemích Evropské unie v období roku 2012 k roku 2011 byla vypočtena rovnice y = 

0,9336x+11,84. To znamená, že nárůst důchodu v období 2011 a 2012 o jedno procento vedl 

ke zvýšení ceny mléka o 0,9336 procenta z průmyslových cen. Graf č. 1 ukazuje tuto situaci. 
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Záver 

Na základě cenové analýzy, spotřebovaného množství konzumního mléka a másla a důchodu 

obyvatelstva v osmi zemích Evropské unie je možné konstatovat, že mléko i máslo vykazují 

nízkou elasticitu pružnosti. Sledování probíhalo v časovém období let 2009 až 2012. 

 Neelasticita poptávky znamená, že i při zvýšené ceně sledovaného produktu nedochází 

k výraznému poklesu poptávky po produktu. U konzumního mléka pouze Holandsko 

vykazovalo záporné hodnoty ve všech sledovaných obdobích. To znamená, že při rostoucí 

ceně konzumního mléka klesalo i spotřebované množství suroviny. Celkově lze ale říci, že 

mléko vykazuje cenově neelastickou poptávku. Zvýšení ceny o jedno procento vyvolá totiž 

méně než jednoprocentní snížení či zvýšení spotřeby mléka. Je to dáno tím, že mléko je 

nezbytný statek a nemá vhodný substitut. Daleko vyšší vliv na spotřebu mléka než změna 

ceny mají ostatní mimoekonomické informace jako je např. kalorická hodnota, zdravotní 

nezávislost atd. 

y = 0.9336x + 11.84
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Obrázek 1: Vliv změny důchodu obyvatel v procentech na cenu konzumního mléka  

v procentech ve vybraných zemích Evropské unie za období 2012/2011. 

Zdroj: World Dairy Situation, 2010, 2011, 2012, 2013. 

 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

Ing. Markéta Popílková 
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