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SOUHRN 

Přes výrazný pokles stavů dojnic (o cca 840 tis. a 68 %) a produkce mléka 
(o 2 075 tis. litrů a 43 %) od roku 1990 je výroba mléka v ČR významným 
zdrojem příjmů chovatelů. V roce 2009 se podílela 38 % na živočišné a 17 % na 
zemědělské produkci. Mléčná krize z let 2008 a 2009 vyvolala pokles stavů 
dojnic a objemu produkce mléka a zhoršení ekonomických výsledků jeho 
výroby. Na základě analýzy vybraných ukazatelů jsou specifikovány možnosti 
zlepšení ekonomiky výroby mléka chovatelem. Analýza zahrnuje příjmy 
(mléko, zvířata, meziprodukt aj.), nákladové položky (krmiva, pracovní náklady, 
odpisy, režie aj.) a významné výrobní ukazatele (dojivost, výživa a krmení, 
plodnost, dlouhověkost a obměna stáda krav, zdravotní stav, ekologická 
produkce, plemenná příslušnost krav, spotřeba práce a další.). 

Výsledky budou využívat především chovatelé dojnic, profesní organizace 
chovatelů (Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů 
holštýnského skotu ČR, a.s., Agrární komora, Unie chovatelů aj.) a poradenské 
organizace. Při řešení nadpodnikových záležitostí jsou některé výsledky 
a závěry využitelné orgány řízení zemědělství (MZe a jemu podřízené instituce) 
a dalšími nadpodnikovými organizacemi.  

Klíčová slova: dojnice, mléko, produkce, ceny, náklady, EU, zemědělská politika 
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ÚVOD 

Přes výrazný pokles stavů dojnic (o cca 840 tis. a 68 %) a produkce mléka 
(o 2075 tis. litrů a 43 %) od roku 1990 je výroba mléka v ČR významným 
zdrojem příjmů chovatelů. V roce 2009 se podílela na zemědělské produkci 
17 % a na živočišné produkci 38 %. Mléčná krize způsobená výrazným snížením 
cen mléka v letech 2008 a 2009 vyvolala nejen snížení objemu tržeb výrobců 
mléka a zhoršení ekonomických výsledků chovu dojených krav. Pokles stavů 
dojnic a skotu celkem související se zhoršením ekonomické situace podniků 
negativně ovlivňuje využívání trvalých travních porostů, plnění neprodukčních 
funkcí (rozvoj venkova, zaměstnanost aj.), objem zahraničního agrárního 
obchodu a další ukazatele, a vážně ohrožuje soběstačnost v produkci mléka 
a hovězího masa. Proto vývoj stavů skotu a výroba základních potravin není 
záležitostí jen samotných chovatelů, ale i nadpodnikových orgánů, profesních 
chovatelských svazů, organizací a institucí na chov dojnic a skotu navazujících 
(zpracování mléka a masa, plemenářské a veterinární, výroby krmných směsí, 
poradenství, obchod, doprava a další) a celé společnosti.  

Podle § 2 Obchodního zákoníku ČR (čís. 513/1991 Sb.) je podnikání soustavnou 
činností prováděnou za účelem dosahování zisku. Toto konstatování platí i pro 
výrobu mléka, resp. pro chov dojených krav. Znamená to, že dosažení obratu 
tohoto nepříznivého vývoje vyžaduje především zlepšení ekonomických 
výsledků výroby mléka. Při propadu cen mléka v důsledku světové krize jsou 
nezbytná účinná opatření v rámci celé EU. Možnost výroby mléka a plnění 
produkčních a neprodukčních funkcí na srovnatelné úrovni ve všech státech 
vyžaduje shodné zásady společné zemědělské politiky unie a podmínky 
nediskriminující některé skupiny států.  

Při rovných podmínkách mezi státy, zejména ve výši a konstrukci přímých plateb 
a dalších ekonomických podpor, ovlivňuje konkurenceschopnost výroby mléka 
především chovatel, a to formou řízení stáda a podniku, resp. managementem. 
Podle Webera (2003) je management podnikání souhrnem všech činností 
směřujících k dosažení cílů podnikání nebo podniku, a to při optimálním 
uspořádání interních struktur a procesů a jejich sladění s vnějším prostředím. 
Management zahrnuje odbornost, motivaci pracovníků, stanovení cílů, strategii 
a koncepci podniku, kontrolu pracovního procesu apod. Podmínkou dobrého 
managementu a zlepšování ekonomických výsledků výroby mléka na úrovni 
podniků a chovů je i evidence výrobních a ekonomických ukazatelů a jejich 
využívání v procesu řízení výroby.  

Především na podnikovou úroveň ekonomických ukazatelů chovu dojených 
krav a výroby mléka je zaměřena předložená metodika. 
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I.  CÍL METODIKY, ZDROJE DAT A METODICKÉ POSTUPY  

Cílem metodiky je analýza hlavních faktorů ovlivňujících ekonomické ukazatele 
chovu dojených krav a výroby mléka a na jejím základě návrh opatření a doporučení 
ke zlepšení výrobních a ekonomických výsledků, zvýšení konkurenceschopnosti 
v rámci EU a přerušení nepříznivého vývoje tohoto významného agrárního odvětví. 

Se zřetelem na využitelnost v praxi zahrnují dílčí cíle metodiky následující 
problematiku: 

 vývoj hlavních ukazatelů chovu dojených krav v ČR a v EU v posledním období; 

 ekonomické ukazatele výroby mléka; 

 faktory ovlivňující ekonomické ukazatele výroby mléka. 

Ve všech částech metodiky jsou respektovány zásady společné zemědělské 
politiky EU a její změny připravované pro nastávající období. 

Důvodů ke zvyšování produkce, resp. zlepšování ekonomických výsledků výroby 
mléka v ČR, je několik. Patří mezi ně např.: 

-  dlouhodobá úspěšná tradice v chovu skotu; 
-  nutnost zastavení poklesu a postupné zvyšování objemu živočišné produkce; 
-  ve vztahu k průměru unie a k sousedním státům nízká intenzita výroby mléka; 
-  růst domácí spotřeby mléka a mléčných výrobků v posledních letech; 
-  využívání zemědělské půdy a trvalých travních porostů; 
-  zvýšení zaměstnanosti nejen v zemědělství (služby, doprava, poradenství aj.); 
-  využití kapacity zpracovatelského průmyslu; 
-  zvýšení příjmů podniků s chovem skotu. 

Podklady k vypracování metodiky vycházejí z výsledků zjištěných v rámci 
výzkumných úkolů řešených ve VÚŽV, v.v.i., Uhříněves, z dat Českého 
statistického úřadu (ČSÚ), Ministerstva zemědělství (MZe), Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF), Eurostatu, Agrární komory spolkové země Schleswig-
Holstein a z dalších domácích a zahraničních statistických výkazů a publikací.  

Nákupní ceny mléka vykazované LTO Nederland (západoevropské mlékárny, 
USA a Nový Zéland) jsou uváděny za standardní mléko (4,2 % tuku, 3,4 % 
bílkovin, roční dodávka 500 tis. kg mléka aj.), v Německu a v ČR za skutečný 
obsah tuku a bílkovin a v Rakousku za 3,7 % tuku a 3,4 % bílkovin. Ceny za litr 
jsou na ceny za kg mléka převedeny pomocí koeficientu 0,974. Statistické 
a grafické zpracování dat vychází z běžných metod a postupů. Využívaným 
postupem jsou modelové kalkulace vycházející z publikovaných a v praxi 
zjištěných výsledků a kvalifikovaných odhadů. Modelové kalkulace umožňují 
mimo jiné eliminovat vykazovanou značnou variabilitu především ekonomických 
ukazatelů.  
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Ceny jsou z české na evropskou měnu přepočítávány podle měsíčních referenčních 
kurzů uváděných Centrální evropskou bankou, popř. v kurzu 1 € = 26,00 Kč. 
Patnáct států přijatých do EU před rokem 2004 je v textu označeno „EU-15“, 
dvanáct států přijatých v letech 2004 a 2007 „EU-12“ a všechny státy unie "EU-27". 

Výrobní a ekonomické ukazatele zjišťované v chovech se vyznačují značnou 
variabilitou. Její příčinou je biologický charakter výroby, různé přírodní 
a výrobní podmínky, rozdíly v technickém a technologickém vybavením stájí, 
managementu, plemenné příslušnosti zvířat aj. Ekonomické ukazatele jsou 
navíc ovlivňovány zásadami zemědělské politiky unie, tržními podmínkami 
a obchodními partnery. Proto je nutno uváděné ekonomické ukazatele 
považovat za orientační, obecnou platnost má většina prezentovaných trendů. 
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II.  VLASTNÍ POPIS METODIKY 

II.1.  Vývoj hlavních ukazatelů chovu dojených krav v ČR a v EU-15 

O schopnosti českých farmářů chovat dojnice a vyrábět mléko svědčí mimo jiné 
nárůst dojivosti krav. V letech 2000 až 2009 se roční produkce mléka na krávu 
zvýšila z cca 5 400 na 7 055 kg, to je o 1 655 kg a 31 %. Na přelomu let 2007 
a 2008 se vyrovnala průměrná dojivost krav v ČR a ve státech EU-15, a v roce 
2009 byla v ČR o cca 145 kg a 2 % vyšší (graf 1). Roční objemy v ČR vyrobeného 
a ke zpracování prodaného mléka však s růstem užitkovosti nekorespondují. 
Mezi důvody tohoto nepříznivého stavu patří i systém kvót mléka do jisté míry 
znevýhodňující nové státy unie včetně ČR, nepříznivá "ekonomika" výroby 
mléka v posledních letech a některé další nestejné zásady společné zemědělské 
politiky unie.  

V roce 1984 byl v EU zaveden systém mléčných kvót s cílem omezení nadprodukce 
mléka, stabilizace trhu, ustálení kolísavosti nákupních cen a garantování určité 
cenové hladiny mléka a mléčných výrobků. V ČR začal být systém kvót 
uplatňován již před vstupem do EU, tj. v roce 2001. Současně s přijetím ČR do 
EU v roce 2004 byla administrace kvót upravena pravidly společné zemědělské 
politiky unie. Se zrušením kvót v EU se uvažuje v roce 2015.  

Na unijní kvótě v kvótovém roce 2010/2011 o objemu 149,8 mil. tun se 84 % 
podílejí státy EU-15 a 16 % státy EU-12. Největšími výrobci mléka v EU jsou 
Německo a Francie. Objem (29,43 a 25,60 mil. tun) a podíl jejich kvóty (19,6 
a 17,1 %) je vyšší než stejné ukazatele států EU-12. Kvóta ČR dosahuje v roce 
2010/2011 cca 1,9 % kvóty EU-27 a 11,8 % států EU-12.  

Na zvětšování podniků s výrobou mléka lze usuzovat z údajů v tab. 1. Od vstupu 
ČR do EU do roku 2009 se snížil počet držitelů dodávkové kvóty o 593 a 20 %, 
což odpovídá zvýšení kvóty na podnik o cca 311 tun a 35 %. Stoprocentním 
využití dodávkové kvóty by se zřetelem na růst dojivosti odpovídal nárůst počtu 
dojnic v jednom podniku ze 148 na 177, to je o 20 %. Průměrný objem kvóty 
a počet dojnic na podnik v ČR jsou nejvyšší ze států EU. Podíl kvóty přímého 
prodeje na celkové kvótě kolísá mezi 0,1 a 0,3 %, a proto výše uvedené 
ukazatele ovlivňuje nepatrně. Počet držitelů této kvóty se snížil z 252 v roce 
2004 na 191 v roce 2009. 
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Tab. 1  Vybrané ukazatele kvót pro dodávky mléka v ČR 

Kvótový rok 

registrovaní na podnik (orientační ukazatele)
 

dodavatelé
1) 

odběratelé
2) 

dodávková kvóta dojnic 

n % tis. kg % tun % n % 

2004/2005 2 950 100 82 100 886 100 148 100 

2005/2006 2 871 97 86 105 933 105 152 102 

2006/2007 2 699 91 82 100 1 013 114 161 109 

2007/2008 2 581 87 82 100 1 060 120 163 110 

2008/2009 2 479 84 83 101 1 124 127 169 114 

2009/2010  2 357
3) 

80   82
3) 

100 1 197 135 177 120 
Pramen: SZIF 
1)  držitelé kvóty pro dodávky mléka; 
2)  mlékárny, odbytová družstva aj.; 
3)  k 31.12.2009. 

Přes regulaci kvótami se nadprodukce mléka v EU pohybuje kolem 8 %. 
Znamená to, že je přibližně čtyřikrát vyšší než výroba mléka v ČR. Poněvadž 
nadprodukce je jednou z příčin krize v sektoru mléka a "likvidace" přebytků je 
ekonomicky náročná, není cílem výrobu mléka v unii zvyšovat. Proto obhájení 
přiměřené pozice jednotlivých států unie ve výrobě mléka závisí do značné míry 
na úspěšnosti jejich vyjednávání a podpoře domácích výrobců. 

Jak je patrno z tab. 2, snížily se v letech 1990 až 2000 s výjimkou dojivosti na krávu a rok 
(nárůst o 1 543 litrů a 42 %) všechny základní ukazatele výroby mléka a produkce 
jatečného skotu. V letech 2005 až 2010 dále poklesly stavy skotu celkem 
a dojených krav (o 14 a 38 %), zvýšila se dojivost na krávu (o 616 litrů mléka 
a 31 %) a výrazněji poklesl prodej jatečného skotu (o 13 %). Přes mírný nárůst 
tržní produkce (o 3 %) byla národní kvóta v kvótovém roce 2008/2009 splněna 
pouze na cca 97 %, v roce 2009/2010 plnění dále pokleslo na 93 %.  

Tab. 2  Vývoj základních ukazatelů chovu dojnic a skotu v ČR 

Ukazatel jednotka 1990 2000 2005 2010 %
1) 

skot celkem tis. kusů 3 506 1 574 1 352 1 349 -14 

dojené krávy tis. kusů 1 236 615 437 383 -38 

výroba mléka  mil. litrů 4 802 2 708 2 739 2 708 0 

mléka na krávu a rok litrů 3 712 5 255 6 254 6 870 +31 

tržní produkce mléka mil. litrů 3 767 2 514 2 476 2 588 +3 

prodej jat. skotu tis. tun ž. hm.
 

509 208 167 181 -13 

produkce 

živočišná
 

mld. Kč 
(od roku 2000 
běžné ceny) 

61,7
2) 

64,3 58,4 42,0
3)

 -35 

mléka
 

21,6
2)

 20,2 22,5 16,1
3)

 -20 

jat. skotu
 

14,3
2)

 7,3 5,5 7,4
3)

 +1 
Pramen: ČSÚ. 
1)  rozdíly mezi roky 2010 a 2000; 
2)  ve stálých cenách roku 1989; 
3)  rok 2009. 
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Vývoj živočišné produkce, výroby mléka a jatečného skotu ve stálých cenách 
koresponduje s vývojem těchto komodit v naturálních jednotkách a svědčí 
o trvalém snižování "rozměru" českého zemědělství s negativními dopady 
nejen na agrární sektor. 

Na nutnost zlepšení situace ve výrobě mléka v ČR poukazuje rovněž srovnání 
relevantních ukazatelů se státy EU. Jedná se např. o zemědělskou produkci, 
stavy dojených krav, objem národních kvót mléka, spotřebu mléka a mléčných 
výrobků na obyvatele a rok, nákupní ceny mléka, výši přímých plateb na hektar 
zemědělské půdy a o zajištění neprodukčních funkcí. 

Z předběžných dat publikovaných Eurostatem (2009) lze mj. vypočítat, že v roce 
2009 dosáhla v ČR rostlinná a živočišná produkce na ha zemědělské půdy 
v tržních cenách pouze 47 a 50 % průměru stejných ukazatelů EU-15, cca 43 
a 38 % Německa a 64 a 51 % Rakouska (graf 2). V žebříčku 27 států unie patřila 
v roce 2009 ČR v rostlinné produkci 17., v živočišné produkci 20. pozice, resp. 
osmé místo od konce (za Polskem a před Slovenskem, Maďarskem, Estonskem, 
Rumunskem, Litvou, Bulharskem a Lotyšskem). České zemědělské produkci na 
hektar odpovídala 19. pozice v rámci států unie (graf 3). Mezi roky 2000 a 2008 
je za ČR uveden třetí největší pokles živočišné produkce ze států EU-27 
(Yerabook, 2009). Nižší index než ČR (81,8) vykazují jen Bulharsko (74,4) 
a Slovensko (70,4). 

Z tab. 3 je patrno, že aktuální kvóta v ČR dosahuje 269 kg na obyvatele a rok, 
a je nižší o 14, 24 a 22 % než kvóta ve státech EU-15, v Německu a v Rakousku. 
Při spotřebě mléčných výrobků odpovídající cca 245 kg syrového mléka 
dosahuje soběstačnost ve výrobě mléka cca 110 %. Prodej mléka ke zpracování 
do českých mlékáren dosáhl v roce 2009 cca 2 352 tis. tun, což odpovídá 225 kg 
mléka na obyvatele. Znamená to, že výroba mléčných výrobků v ČR je o cca 
20 kg a 8 % nižší než jejich spotřeba, a že z tohoto pohledu nebyla ČR 
v produkci mléčných výrobků soběstačná již v roce 2009. Ve srovnání se státy 
EU-15, s Německem a Rakouskem jsou mléčná kvóta na hektar i stavy dojnic na 
100 ha zemědělské půdy v ČR zřetelně nižší. Nižší české kvótě odpovídají nižší 
přímé platby na kvótu mléka vázané. 

Největšími výrobci mléka v EU jsou Německo a Francie, jejichž aktuální národní 
kvóty se na součtu národních kvót všech států unie podílejí 36,7 % (graf 4). ČR 
se na celkové kvótě mléka Evropské unie podílí pouze 1,9 %. 
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Tab. 3  Kvóty mléka a počty dojnic na zem. půdu v ČR a v EU (orientační ukazatele) 

Ukazatel
1) 

jednotka ČR EU-15 EU-12 Německo Rakousko 

kvóta mléka na 
obyvatele

 
kg 269 314 230 355 344 

index 100 117 86 132 128 

kvóta mléka na 
ha zem. půdy

 
kg 802 999 497 1 710 881 

index 100 125 62 216 110 

dojnic na 100 ha 
zem. půdy

 
kusů 11,4 14,5 12,6 24,8 16,1 

index 100 127 110 218 141 
Pramen: Eurostat (2010); Krievina (2009); Statistik und Berichte (2010); NR čís. 72/2009; Marcu (2009). 
1)  kvóta z roku 2009/10, počet obyvatel k 1.1.2009; výměra zem. v roce 2007, stavy dojnic v roce 2008. 

Nízké nákupní ceny a s nimi související ztrátová výroba mléka v posledních 
letech donutily řadu chovatelů zrušit nebo omezit chov dojených krav, a proto 
v nastávajícím období nehrozí nebezpečí překročení národní kvóty mléka. 
Kvapilík (2010) uvádí, že v roce 2009 dosáhla v ČR soběstačnost ve výrobě 
syrového mléka cca 102 %, v produkci konzumního mléka a mléčných výrobků 
86 %. Hlavními důvody snížení soběstačnosti v produkci konzumního mléka 
a mléčných výrobků pod 100 % (na cca 86 % v roce 2009) je pokles výroby 
a prodej části v ČR vyrobeného syrového mléka do zahraničí. 

Podle Kennedyho (2009) je vývoj cen mléka ovlivňován především celosvětovým 
vývojem poptávky a nabídky. V letech 2006/2007 rostla poptávka po mléce o 2,9 %, 
zatímco nabídka jen o 1,5 %. Od podzimu 2007 do jara 2009 se snížily ceny 
mléka o 26 až 52 % v EU a o cca 45 % na N. Zélandu a v USA. Kromě obdobného 
průběhu poukazuje graf 5 na pozdější a nižší nárůst a navazující rychlejší 
a výraznější pokles cen mléka v ČR než v západoevropských mlékárnách, Německu 
a Rakousku. Méně příznivý vývoj "českých" cen potvrzují údaje v tab. 4 (nižší ceny 
v rámci evropských mlékáren a jejich pomalejší "návrat" na úroveň roku 2006). 

Tab. 4  Vývoj nákupních cen mléka od roku 2006 ve vybraných regionech 

Rok ukazatel ZM
1) 

Německo Rakousko ČR USA N. Zéland 

2006 
Kč

2)
/kg 7,13 7,41 7,42 6,98 6,10 4,42 

%
 

100 104 104 98 86 62 

2007 
Kč

2)
/kg 8,24 8,96 8,43 7,66 8,35 6,21 

%
 

100 109 102 93 101 75 

2008 
Kč

2)
/kg 9,02 9,00 9,74 8,56 7,64 6,54 

%
 

100 100 108 95 85 73 

2009
 

Kč
2)

/kg 6,88 6,32 7,16 5,83 5,05 4,52 

%
 

100 92 104 85 73 66 

%
3) 

96 85 97 84 83 102 
Pramen: MZe; LTO Netherlands; AMA Austria; Statistischer Monatsbericht; Evropská centrální banka. 
1)  16 západoevropských mlékárenských společností; 
2)  přepočet z € (včetně ČR) v kurzu 1 € = 26,00 Kč; 
3)  rok 2006 = 100 %. 
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Z vývoje "měsíčních" nákupních cen mléka v ČR od roku 2006 do června 2010 
(graf 6) je zřejmé, že ekonomická situace chovatelů dojených krav spolu 
s pozvolným růstem cen mléka se v roce 2010 postupně zlepšuje.  

Pokles tržeb např. mezi roky 2007 a 2009 lze odhadnout na 15 tis. Kč na krávu 
a rok a na 2,5 mil. Kč na průměrný podnik a rok (tab. 5). Při nákladech obvykle 
vykazovaných ve výši cca 8,50 Kč za litr mléka představuje vypočítaný pokles 
tržeb současně ekonomickou ztrátu. 

Tab. 5  Odhad snížení objemu tržeb při poklesu nákupních cen za litr mléka 

Pokles ceny 
mléka (Kč/litr) 

na krávu (Kč) na podnik (tis. Kč) za ČR (mil. Kč) 

den rok den rok den rok 

z 8,50 na 7,00
1) 

27 9 675 4,5 1 645 11 4 050 

z 8,50 na 6,00
2) 

44 16 125 7,5 2 740 18 6 750 

z 8,43 na 6,15
 

41 14 820 7,0 2 545 16 5 985 
1)  modelový propočet; 
2)  přibližná cena mléka v roce 2007 a 2009. 

Vývoj ukazatelů chovu dojených krav v ČR vykazuje některé shodné trendy se 
státy EU-15. Jedná se o dojivost na krávu, jakost syrového mléka, sortiment 
a jakost mléčných výrobků, spotřebu mléčných výrobků na obyvatele, pokles 
cen mléka v uplynulých dvou letech aj. Další významné ukazatele se však vyvíjejí 
odlišně. V ČR se výrazněji snižují početní stavy dojnic a skotu celkem, klesá 
plnění (zřetelně nižší) národní kvóty, nákupní ceny mléka obvykle klesají rychleji 
a výrazněji a jejich "návrat" je pomalejší, nižší příjmy za tržní výrobky jsou 
ovlivněny nižšími přímými platbami na hektar zemědělské půdy, chov skotu má, 
stejně jako celý agrární sektor, nižší politickou podporu apod. Tuto nepříznivou 
a složitou situaci mohou chovatelé ovlivnit zlepšením podnikových ukazatelů 
a výsledků jen částečně. Vedle politické podpory, pomoci státních a profesních 
organizací a zlepšení spolupráce se zpracovateli by bez zřetele na zřejmě končící 
"mléčnou" krizi měly být vyjednány a uplatňovány shodné zásady společné 
zemědělské politiky ve všech státech EU. 
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II.2.  Ekonomické ukazatele výroby mléka 

Cílem každého podnikání je dosahování zisku (Obchodní zákoník). Toto 
konstatování platí i pro podnikání v zemědělství, tedy i pro chov dojených krav. 
Zisk představuje rozdíl mezi celkovými tržbami (příjmy) za tržní produkty 
a náklady na jejich výrobu vynaloženými. Proto hlavními podmínkami 
spolehlivého výpočtu zisku a dalších ekonomických ukazatelů jsou znalost 
objemu tržeb (celkových příjmů) a nákladů za hodnocenou komoditu a časové 
období a přesnost jejich zjišťování, při srovnávání výsledků v časové řadě pak 
dodržení shodné metodiky. 

II.2.1.  Příjmy z chovu dojených krav 

Za příjmy z chovu dojnic se v ČR často považují pouze tržby za mléko, od 
nákladů se obvykle odečítá odhadnutá nebo jinak stanovená hodnota tzv. 
vedlejších výrobků. Patří mezi ně narozená telata a statková hnojiva (hnůj, 
kejda, močůvka) a netržní (krmné) mléko, popř. další příjmy. Cena z chovu 
vyřazených jatečných krav je ve většině případů zohledňována v rámci výpočtu 
nákladové položky "odpisy krav" nebo "ztráta z brakování".  

Z hlediska přehlednosti kalkulace a možnosti objektivnějšího posouzení 
ekonomických ukazatelů se jeví jako výhodnější vykazovat souhrn všech tržeb 
a dalších příjmů (hlavních a vedlejších produktů) jako "příjmy celkem". Tento 
způsob je využíván v Rakousku, Německu a ve většině států EU-15, a to při 
kalkulaci úplných (vlastních) nákladů i příspěvku na úhradu. Při hodnocení 
ekonomických ukazatelů výroby mléka se jedná o: 

 tržby za mléko; 
 tržby za prodaná zvířata (na jatky i k dalšímu chovu); 
 vnitropodnikové převody zvířat; 
 tržby za spotřebované (krmné) mléko; 
 cenu (hodnotu) statkových hnojiv; 
 ostatní tržby a příjmy; 
 změnu stavu zvířat; 
 dotace, prémie a další platby vyplácené přímo na dojené krávy nebo na mléko. 

Ve většině zahraničních kalkulací se do příjmů celkem zahrnují tržby za mléko, 
za jatečné krávy a za prodaná telata, ostatní tržby a příjmy jsou vykazovány 
pouze sporadicky. Dotace a prémie jsou součástí příjmů především ve "starších" 
kalkulacích, po oddělení přímých plateb od produkce se na jednotlivé komodity 
nezapočítávají (BZA 2008, Lüpping a Thomsen 2007, Isermeyer 2007, Sacher 2006 aj.).  

Příklad výpočtu příjmů z chovu dojnic z Německa uvádějí tab. 6 až 8. 
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Tab. 6  Celkové příjmy z chovu dojnic ve Schleswig-Holstein 

Ukazatel, položka 
2005 2009 

Kč
1)

/kg ECM % Kč
1)

/kg ECM % 

tržby za mléko 7,68 82,9 7,24 84,3 

krmné mléko
 

0,06 0,6 0,10 1,1 

prodej a přesuny zvířat  1,07 11,6 1,03 12,0 

změna stavu 0,01 0,1 0,18 2,1 

ostatní příjmy 0,04 0,5 0,04 0,5 

prémie vázané na produkci 0,39 4,2 x x 

příjmy celkem 9,26 100,0 8,58 100,0 

počet podniků 502 1 193 

mléka (ECM) na krávu (kg) 8 159 8 256 
Pramen: Thomsen (2009). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Tab. 7  Příjmy z chovu dojnic v referenčních podnicích v Mecklenburg-Vorpommern 

Tržby, příjmy  jednotka
1) 

2006 2007 2008 2008 (%) 

za mléko 

Kč/kg ECM 

7,22 8,25 9,69 90,2 

za prodej zvířat 0,60 0,53 0,59 5,5 

za vnitropodnikové převody  0,22 0,25 0,27 2,5 

změna stavu zvířat -0,04 -0,01 0,09 0,8 

prémie vázané na produkci 0,11 0,09 0,08 0,7 

ostatní 0,04 0,07 0,02 0,2 

příjmy celkem 
Kč/kg ECM 8,14 9,19 10,74 100,0 

Kč/krávu 74 646 83 668 97 006 x 

cena placená mlékárnami Kč/kg mléka 7,23 8,28 9,70 x 

tržby za jatečné krávy 
Kč/kus 

11 622 11 544 13 208 x 

tržby za prodané býčky 4 056 2 964 2 470 x 
Pramen: Harms a Heilmann (2009). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Tab. 8  Příjmy z chovu dojených krav v Bavorsku (2007/2008) 

Položka, příjem za  
průměr rozpětí (od - do) 

(Kč
1)

/kg ECM) Kč
1)

/krávu % Kč
1)

/kg ECM 

prodej mléka 81 205 74,7 10,16 9,11  až  12,11 

vnitropodniková spotřeba 855 0,8 0,11 0,01  až  0,23 

prodej a přesuny zvířat 14 507 13,4 1,81 0,82  až  3,36 

změna stavu 992 0,9 0,13 -0,37  až  0,63 

organická hnojiva 7 985 7,3 1,00 0,74  až  1,34 

přímé platby 3 123 2,9 0,41 0,13  až  2,05 

celkem 108 667 100,00 13,63 11,85  až  17,63 
Pramen: Milchviehteam (2009). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 
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Z tab. 6 až 8 je zřejmé, že cena mléka se na celkových příjmech z chovu dojnic 
podílí cca 75 až 90 %, a že i v roce 2008 byly v Mecklenburg-Vorpommern 
a v Bavorsku vypláceny (poměrně nízké) prémie (přímé platby) vázané na produkci.  

V rámci hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka v EU-27 systémem 
FADN se do příjmů kromě tržeb za mléko zahrnují jen přímé platby z rozpočtu 
EU a národní podpory.  

V ČR při zjišťování příjmů z chovu dojnic uplatňují různé varianty. Běžné je 
odečítání tzv. vedlejších výrobků (narozená telata, statková hnojiva, zkrmené 
mléko aj.) od nákladů, jindy jsou zohledňovány pouze nákupní ceny mléka bez 
příplatků a dotací, podrobné příjmy jsou často hodnoceny na podnikové úrovni, 
někdy se na krávu a na litr mléka přepočítávají různé podpory a dotace. 
Normativní odpočet "vedlejších výrobků" (telata, krmné mléko aj.) ve výši 
2 920 Kč na krávu a rok, 8,00 Kč na krmný den a 0,44 Kč na litr mléka uvádějí 
např. Kvapilík a kol. (2009), některé dotace (vedle ocenění telat a hnoje, popř. i 
krmného mléka) zohledňují Burdych a kol. (2010), Kopeček a kol. (2008) a další. 

Největší podíl na celkových příjmech z chovu dojených krav vykazuje prodané 
mléko (cca 70 až 90 %). Dalšími položkami jsou tržby za prodaná zvířata 
(jatečné krávy, telata a další kategorie prodané k jatečným účelům a k dalšímu 
chovu), vnitropodniková spotřeba (zejména krmné mléko), statková hnojiva, 
změna stavu zvířat a ostatní příjmy. Přímé platby, prémie a různé dotace se do 
příjmů započítávají pouze v případě, že jsou vypláceny přímo na produkci. 
Platby bez vazby na produkci související s chovem dojených krav se do příjmů 
nezahrnují. 

II.2.2.  Náklady chovu dojených krav a jejich hlavní položky 

Chov dojnic je pracovně, investičně, organizačně i ekonomicky nejnáročnějším 
odvětvím živočišné výroby. Rozdílné výrobní a přírodní podmínky a obtížnost 
zjišťování některých položek nákladů jsou příčinou značné variability mezi 
chovy, regiony i státy unie. Proto je nutno vykazované náklady, které obvykle 
představují průměr ukazatelů výběrového souboru podniků, považovat za 
orientační.  

Z tab. 9 je patrno, že nejvyššími položkami chovu dojnic jsou náklady na krmiva 
(42 % nákladů), mzdy (15 %), odpisy krav (11 %) a režie (10 %). Tyto čtyři 
položky tvoří kolem 78 % nákladů, spolu s odpisy dlouhodobého majetku (cca 
5,5 %) pak cca 85 % nákladů. Tzv. vedlejší výrobky (telata, chlévská mrva 
a krmné mléko) snižují náklady o cca 5 %. 
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Tab. 9  Odhad ekonomických ukazatelů výroby mléka pro rok 2010 v ČR 

 Ukazatel, položka nákladů 
náklady na 

krávu KD
1) 

(Kč) 
litr mléka (Kč) 

Kč % vyrobeného prodaného 
 krmiva vlastní 15 710 26,9 43,05 2,30 2,45 
 krmiva nakoupená 8 550 14,6 23,40 1,25 1,30 
 krmiva celkem 24 260 41,5 66,45 3,55 3,75 
 pracovní náklady  8 700 14,9 23,85 1,30 1,35 
 odpisy DHM 3 240 5,5 9,80 0,45 0,50 
 odpisy krav 6 300 10,8 17,30 0,90 0,95 
 plemen. a veterin. výkony 3 820 6,5 10,50 0,55 0,60 
 režie celkem 6 000 10,3 16,45 0,90 0,90 
 ostatní položky 6 080 10,4 16,65 0,90 0,95 
 náklady celkem 58 400 100,0 161,00 8,55 9,00 
 vedlejší výrobky

2)
 (odpočet) 3 000 5,1 8,20 0,45 0,45 

 náklady (po odpočtu) 55 400 94,9 152,80 8,10 8,55 
 mléka na krávu a rok  produkce 6 900 litrů, tržní produkce (prodej) 6 500 litrů 
1)  krmný den; 
2)  telata, statková hnojiva, krmné mléko 

Náklady na výrobu mléka lze pro dojivost 6 850 litrů v roce 2010 odhadnout na 
58 400 Kč na krávu, 160 Kč na krmný den a 8,55 (9,00 Kč) na litr vyrobeného 
(prodaného) mléka. Odpočet vedlejších výrobků tyto náklady sníží na cca 
55 400 Kč, 153 Kč, 8,10 a 8,55 Kč.  

Průměrnou nákupní cenu mléka za rok 2009 ve výši 6,14 Kč (MZe) zvýšila platba 
top-up na přežvýkavce o cca 0,45 Kč za litr (1 461,30 na dobytčí jednotku, 2 DJ 
na dojnici). Příjmy za mléko a platby "top-up" dosahují cca 6,59 Kč za litr, 117 
Kč na krmný den a 42 835 Kč na krávu, ztráta pak 1,96 Kč na litr mléka, 36 Kč na 
krmný den a 12 565 Kč na krávu. 

Výši úplných nákladů a jejich hlavních položek v Německu uvádějí tab. 10 a 11. 
U obou souborů je pozoruhodný počet hodnocených podniků, vysoká užitkovost, 
vykazování nákladů na krávu i na kg mléka a ve srovnání s ČR částečně odlišné 
členění nákladů. Přes tyto rozdíly je však zřejmé, že největší položky (kromě 
režií) jsou částečně srovnatelné s českými. V roce 2009 se jedná hlavně 
o náklady na krmiva (cca 33 a 52 %), mzdy (21 a 23 %), veterinární a plemenářské 
výkony aj. Narozdíl od většiny "českých" kalkulací se v Německu a v dalších 
státech obvykle vykazují náklady na mléčnou kvótu a úroky, u malých 
rodinných farem se často normativně dopočítávají mzdy, náklady na krmiva aj. 
Znamená to, že některé položky nákladů jsou srovnatelné jen částečně. Odlišná 
kalkulace odpisů krav v ČR a započítání tržeb za vyřazené krávy do příjmů 
a ceny zvířat k obměně stáda do nákladů v Německu poněkud zvyšuje celkové 
náklady "německých" kalkulací, což však výrazněji nesnižuje srovnatelnost 
těchto hlavních nákladových ukazatelů.  



Certifikovaná metodika Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka 

 17 

Tab. 10  Náklady výroby mléka a jejich položky ve spolkové zemi Baden-Württemberg 

Ukazatel, položka 
2004/2005 2008/2009 

Kč
1)

/krávu % Kč
1)

/krávu % 

doplnění stáda 9 932 12,7 11 258 12,4 

jadrná krmiva, minerálie aj. 10 504 13,4 13 988 15,4 

veterinář, léky 2 236 2,8 2 600 2,9 

ostatní variabilní náklady 5 564 7,1 8 710 9,6 

variabilní náklady celkem 28 236 36,0 36 556 40,3 

objemná krmiva
2) 

11 180 14,2 15 938 17,6 

náklady na kvóty mléka 7 488 9,5 5 720 6,3 

odpisy stájí 10 010 12,8 10 842 12,0 

ostatní stálé náklady 2 080 2,7 2 262 2,5 

pracovní náklady
3) 

19 500 24,9 19 318 21,3 

úplné (vlastní) 
náklady 

Kč
1)

/krávu 78 468 100,0 90 636 100,0 

Kč
1)

/litr 10,89 11,80 

počet podniků 444 443 

mléka na krávu (kg ECM) 7 407 7 841 
Pramen: Over (2009). 
1)  1 € = 26,00 Kč; 
2)  bez nákladů na skladování, odpisů skladů a pracovních nákladů na výrobu krmiv; 
3)  normativní výpočet (na krávu a rok 47 hod. ošetřování + 8 hod. výroba krmiv, 1 hod. = cca 350 Kč). 

Tab. 11  Náklady výroby mléka a jejich položky ve spolkové zemi Schleswig-Holstein 

Ukazatel, položka 
2005 2009 

Kč
1)

/kg ECM % Kč
1)

/kg ECM % 

nákup zvířat 0,08 0,9 0,13 1,2 

krmiva celkem 4,23 44,8 5,33 51,9 

veterinář, léky, paznehty 0,31 3,3 0,41 4,0 

inseminace, insem. dávky 0,14 1,5 0,14 1,4 

voda, vytápění 0,05 0,6 0,07 0,6 

ostatní přímé náklady 0,40 4,2 0,32 3,1 

úroky z kapitálu (zvířata) 0,21 2,2 0,23 2,3 

přímé náklady celkem 5,42 57,4 6,66 64,8 

pracovní náklady 2,35 24,9 2,32 22,5 

náklady na kvótu mléka 1,02 10,9 0,50 4,9 

odpisy budov 0,62 6,5 0,69 6,7 

ostatní nepřímé náklady 0,03 0,3 0,11 1,1 

nepřímé náklady celkem  4,02 42,6 3,62 35,2 

náklady celkem 9,44 100,0 10,28 100,0 

počet podniků 502 1 193 

mléka na krávu (kg ECM) 8 159 8 256 
Pramen: Thomsen (2009). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 
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Poněkud odlišnou metodikou se vyznačuje zjišťování a hodnocení nákladů na 
chov dojnic v rámci EU, resp. v systému FADN (tab. 12). Vedle v ČR běžných 
nákladových položek (krmiva, obnova stáda, PHM a energie, pracovní náklady 
aj.) jsou v rámci "nákladů na půdu" vykazovány nájemné, daně z půdy a staveb, 
náklady na vlastní půdu, "investiční náklady" zahrnují odpisy, pojištění stájí 
a budov farmy, vlastní kapitálové náklady aj.  

Tab. 12  Vlastní náklady a jejich hlavní položky zjišťované v systému FADN (2006) 

Položka, ukazatel 

EU-15 ČR Německo Rakousko 

Kč/kg
1)

 % Kč/kg
1)

 % Kč/kg
1)

 % Kč/kg
1)

 % 

krmiva celkem 2,15 23,3 2,07 24,3 1,94 20,7 1,78 15,4 

pracovní náklady 2,14 23,2 2,27 26,5 1,74 18,6 3,01 26 

investiční náklady 1,57 17 1,02 11,9 1,9 20,4 3,3 28,5 

náklady na půdu 0,79 8,5 0,22 2,6 0,88 9,5 0,76 6,6 

PHM a energie 0,44 4,7 0,86 10 0,61 6,6 0,5 4,3 

práce cizích 0,44 4,8 0,36 4,2 0,38 4,1 0,34 2,9 

obnova stáda 0,08 0,8 0,07 0,8 0,06 0,6 0,07 0,6 

ostatní položky 1,62 17,7 1,69 19,7 1,83 19,5 1,8 15,6 

náklady celkem 9,23 100 8,56 100 9,34 100 11,57 100 

farem/DJ na farmu 8 933 / 49 125 / 77 1 809 / 47 553 / 19 

mléka/krávu (kg) 6 973 6 404 7 192 6 634 
Pramen: FADN. 
1)  na kg mléka, 1 € = 26,00 Kč. 

Ve srovnání s domácími kalkulacemi se jeví jako podhodnocené např. náklady 
na krmiva (nejen v ČR, ale i v Německu a v Rakousku) a v ČR nadhodnocené 
pracovní náklady, celkové náklady na kg mléka však lze považovat za relativně 
objektivní. Poměrně vyrovnané a nízké jsou náklady na krmiva (1,78 až 2,15 Kč) 
a na obnovu stáda (0,06 až 0,08 Kč), vysoké jsou pracovní náklady (1,74 až 3,01 Kč) 
aj. Náklady celkem vykázané za ČR (8,55 Kč) dosahují cca 93, 92 a 74 % nákladů 
v EU-15, Německu a Rakousku. 

Nejvyššími nákladovými položkami chovu dojených krav jsou náklady na krmiva 
(cca 40 až 45 % celkových nákladů), pracovní náklady (10 až 20 %), odpisy krav 
(10 až 15 %) a režie (5 až 15 %). Tyto čtyři položky tvoří kolem 80 % nákladů, 
spolu s odpisy dlouhodobého majetku (cca 4 až 8 %) pak mezi 80 a 85 % 
celkových nákladů. „Vedlejší výrobky" (telata, chlévská mrva a krmné mléko) 
snižují náklady o cca 5 %. Ve státech EU jsou hlavní nákladové položky i jejich 
podíly na celkových nákladech srovnatelné. Hodnocení nákladů, tržeb 
a ekonomických výsledků výroby mléka je tím spolehlivější, čím přesnější jsou 
analyzované ukazatele. 
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II.3.  Faktory ovlivňující ekonomické ukazatele výroby mléka 
Rovněž pro české výrobce mléka platí konstatování Nischkeho (2001), že nejlepší 
nákupní ceny ani vysoká užitkovost nebudou nic platné, pokud chovatel nebude mít 
pod kontrolou náklady, nebude v pořádku zdravotní stav a plodnost dojnic a budou 
se vyskytovat nedostatky v krmení a ustájení. Proto je v této části metodiky 
stručně hodnocen vliv následujících faktorů na ekonomické ukazatele výroby mléka: 
- dojivosti; 
- výživy a krmení krav; 
- plodnosti krav; 
- dlouhověkosti a obměny stáda krav; 
- zdravotního stavu (produkčních nemocí); 
- odchovu a ztrát telat a jalovic; 
- ostatních aspektů (ekologická produkce, plemenná příslušnost krav, spotřeba práce aj.). 

Tyto a další faktory nepůsobí na ekonomické ukazatele výroby mléka odděleně 
a izolovaně. Vzájemně se doplňují a ovlivňují, přičemž jejich vliv se v závislosti na 
změně zásad společné zemědělské politiky, tržních podmínek, spotřebitelských 
cen, požadavků a přání spotřebitelů mění. Různá „intenzita“ jejich působení je 
jednou z příčin rozdílů v ekonomice výroby mléka mezi podniky a regiony i při 
srovnatelných výrobních podmínkách. Přesto je možno jejich vliv regulovat 
odpovídajícími opatřeními a managementem. 

Gottensträterem (2007) vypracovaný přehled faktorů ovlivňujících výrobu 
mléka zahrnuje následující ukazatele: 

1.  aktuální výrazně pozitivní vlivy na užitkovost a rentabilitu: 
- genetický zisk dosahovaný prostřednictvím výběru top-plemeníků; 
- nízké "nucené" vyřazování krav a s ním spojený potenciál k selekci na užitkovost; 
- vysoká jakost objemných krmiv. 

2.  střední vlivy na užitkovost a rentabilitu: 
- správná profylaxe a léčení mastitid; 
- zkrácení mezidobí zlepšeným sledováním příznaků říje a hygienou; 
- pravidelná a odborná péče o paznehty; 
- dobrá úroveň odchovu jalovic; 
- uspořádání ploch k ležení krav; 

3.  střední až nízký vliv na dojivost a nízký až nulový efekt na rentabilitu: 
- trojí denní dojení; 
- vysoké "strniště" při sklizni silážní kukuřice a standardní využití silážních prostředků; 
- zařazení krmného tuku do krmné dávky; 
- instalace dodatkové ventilace do normálně větrané stáje. 

4.  nízký až nulový vliv na dojivost a negativní vliv na rentabilitu: 
- expanzivní krmení jadrnými krmivy ve skupinách s nízkou denní dojivostí; 
- podávání drahých krmných doplňků, jejichž účinnost není doložena nezávislými pokusy; 
- nevyužívání stájových míst. 
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II.3.1.  Užitkovost    

Mezi produkcí na krávu a nákupními cenami mléka nebyla ve státech EU-15 za 
rok 2008 zjištěna zřetelná závislost (graf 7), tendence k nižší produkci mléka při 
vyšším podílu TTP ze zemědělské půdy je (s výjimkou Řecka) patrna z grafu 8. 
Produkce mléka na krávu a den kolísala od 12,5 a 12,6 kg (4 585 a 4 620 kg na 
krávu a rok) v Řecku a v Irsku do 22,1 a 22,3 kg (8 095 a 8 170 kg) v Dánsku 
a Švédsku, podíl TTP mezi cca 2 % ve Finsku a 75 % v Irsku.  

Ve srovnatelných podmínkách je užitkovost faktorem ovlivňujícím ekonomické 
výsledky výroby mléka, a to především v důsledku „ředění“ stálých nákladů na 
litr mléka s růstem dojivosti. Tendence k lepším ekonomickým výsledkům při vyšší 
dojivosti zjištěná u podniků s výrobou mléka Burdychem a kol. (2009) a Kopečkem 
(2009) je patrna z tab. 13 a 14. Z ukazatelů ve zvolených intervalech dojivosti 
však vyplývá, že tento vztah neplatí ve všech případech.  

Tab. 13  Dojivost a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR (2008) 

Mléka na 
krávu a rok  

(litry) 

počet 
podniků 

Kč na litr prodaného mléka míra 
rentability 

% 
cena

 náklady 
zisk 

na krmiva celkem 

nad 9 000 5 8,36 3,79 7,70 +0,66 8,6 

8 001 – 9 000 11 8,63 3,65 8,39 +0,24 2,9 

7 001 - 8 000 15 8,51 3,75 8,37 +0,14 1,7 

6 001 - 7 000 12 8,48 3,78 9,14 -0,66 -7,2 

do 6 000 5 8,33 4,15 8,88 -0,55 -6,2 

celkem 48 8,50 3,78 8,96 -0,05 -0,6 
Pramen: Burdych a kol. (2009). 

Tab. 14  Dojivost a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR (2008) 

Mléka na 
krávu a rok   

(litry) 

počet 
podniků 

Kč na litr prodaného mléka míra 
rentability 

% 
cena

 náklady 
zisk 

na krmiva celkem 

nad 9 000 9 8,27 3,65 8,11 +0,16 +2,0 

8 501 - 9 000 8 8,45 3,45 7,85 +0,60 +7,6 

8 001 - 8 500 15 8,52 3,65 8,27 +0,25 +3,0 

7 501 - 8 000 10 8,47 3,98 9,22 -0,75 -8,1 

7 001 - 7 500 15 8,34 3,59 8,91 -0,57 -6,4 

6 501 - 7 000 19 8,59 3,57 8,89 -0,30 -3,4 

6 001 - 6 500 17 8,52 3,54 9,19 -0,67 -7,3 

5 501 - 6 000 14 8,79 3,49 9,02 -0,23 -2,5 

do 5 500 9 8,58 3,62 9,45 -0,87 -9,2 

celkem 116 8,50 3,63 8,71 -0,21 -2,4 
Pramen: Kopeček a kol. (2009). 
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Např. v tab. 13 je ztráta v intervalu 6 až 7 tis. litrů mléka (0,66 Kč) vyšší než při 
užitkovosti do 6 tis. litrů, v tab. 14 při dojivosti 5 501 až 6 000 litrů je ztráta na litr 
(0,23 Kč) a míra rentability (-2,5 %) nižší než v intervalech dojivosti v rozmezí 6 až 
8 tis. litrů. Při průměrné dojivosti 7 567 a 7 215 litrů a bez započítání dotací 
a přímých plateb odpovídají výsledné ukazatele za rok 2008 u obou souborů 
mírné ekonomické ztrátě 0,05 a 0,21 Kč na litr mléka a míře rentability -0,6 a -2,4 %.  
Méně průkazný vliv dojivosti krav na ekonomické ukazatele výroby mléka 
potvrzují rovněž zahraniční údaje v tab. 15 a 16, zřetelný pozitivní dopad pak 
celkové příjmy, náklady a jejich hlavní položky uvedené v tab. 17. 

Tab. 15  Ukazatele výroby mléka v Rheinland-Pfalz (2007) 

Ukazatel jedn. 
mléka na krávu (tis. kg) 

pod 6 6 až 7 7 až 8 8 až 9 nad 9 

podniků n 8 15 29 44 30 

ECM na krávu  kg 5 576 6 740 7 757 8 634 9 609 

cena kg mléka Kč
1) 

8,27 8,40 8,45 8,45 8,40 

tržby celkem Kč
1)

 na 
krávu  
a rok 

51 012 62 894 72 930 80 548 90 454 

náklady celkem 54 834 67 730 78 286 82 134 89 206 

zisk -3 822 -4 836 -5 356 -1 586 1 248 

míra rentability % -7,0 -7,1 -6,8 -2,0 1,4 
Pramen: BZA-Rind (2008).  
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Tab. 16  Vliv užitkovosti na celkové náklady výroby mléka v Sasku (2007) 

Ukazatel 
prodej mléka na krávu a rok (tis. kg) 

pod 7,0 7,0 - 7,5 7,5 -8,0 8,0 - 8,5 8,5 - 9,0 9,0 - 9,5 nad 9,5 

náklady na 
kg mléka 

Kč
1)

 10,87 9,57 10,32 9,96 9,26 9,20 9,02 

% 100,0 88,0 95,0 91,6 85,2 84,7 83,0 
Pramen: Heber a Neumann (2008).  
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Tab. 17  Užitkovost krav a úplné náklady na kg mléka ve Schleswig-Holstein (2008/09) 

Ukazatel jedn. 
mléka na krávu (tis. kg ECM) 

pod 7 7 až 8 8 až 9 9 až 10 nad 10 

počet podniků 
n 

49 124 225 147 52 

krav na podnik 92 81 85 97 96 

příjmy celkem 
Kč

1)
/kg  8,67 8,69 8,61 8,46 8,45 

% 100,0 100,2 99,3 97,6 97,5 

krmiva celkem 
Kč

1)
/kg  

6,17 5,65 5,35 5,04 4,76 

pracovní náklady 3,12 2,75 2,55 2,37 2,19 

náklady celkem 
Kč

1)
/kg 12,30 11,20 10,43 9,86 9,31 

% 100,0 91,0 84,8 80,1 75,7 

zisk Kč
1)

/kg -3,63 -2,51 -1,82 -1,40 -0,86 

míra rentability % -29,5 -22,4 -17,4 -14,2 -9,2 
Pramen: Thomsen (2009).   1)  1 € = 26,00 Kč. 
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Ukazatele v tab. 17 získané analýzou údajů pocházejících z 597 podniků s výrobou 
mléka vykazují při dojivosti pod 7 000 až nad 10 000 kg mléka minimální kolísání 
celkových příjmů (8,45 až 8,69 Kč) a zřetelný pokles nákladů (12,30 až 9,31 Kč 
za kg mléka). 

Z tab. 16 a 17 je zřejmé, že vztahy mezi dojivostí na krávu a náklady, resp. ziskem, na 
litr (kg) mléka nejsou lineární. Z regresní analýzy dat z těchto tabulek a z dalších údajů 
lze dopad zvýšení dojivosti o 1 000 kg (litrů) na krávu a rok odhadnout na snížení 
nákladů o 0,15 až 0,50 Kč (vyjímečně na 0,70 Kč) a na zvýšení zisku o 0,20 až 
0,30 Kč na kg (litr) mléka.  

Potenciální přínosy vysoké užitkovosti vypočítané Gottensträterem (2007) 
uvádí tab. 18. Stejný autor však upozorňuje na vyšší výskyt mastitid a vyšší 
náklady na inseminaci s růstem užitkovosti. S nárůstem dojivosti o 1 000 kg 
mléka na krávu se zvyšuje výskyt onemocnění o cca 5 až 10 %, což má za 
následek vyšší náklady na léčení krav o cca 130 až 390 Kč za rok.  

Tab. 18  Potenciální úspory zvýšení produkce o 1 000 kg mléka na krávu a rok 

Ukazatel 
změna nákladů 
Kč

1)
/kg mléka 

Ukazatel 
změna nákladů 
Kč

1)
/kg mléka 

nižší tržby za mléko
2)

 -0,16 ostatní variabilní náklady -0,10 

obměna stáda -0,08 odpisy -0,08 

objemná krmiva -0,16 ostatní režijní náklady -0,03 

jadrná krmiva -0,05 náklady celkem -0,63 

pracovní náklady -0,13 celkový přínos +0,47 
Pramen: Gottensträterem (2007). 
1)  1 € = 26,00 Kč; 
2)  snížení tržeb za mléko v důsledku nižšího obsahu složek. 

Využití genetického potenciálu dojnic k vysoké užitkovosti vyžaduje mimo jiné 
dobrý management stáda bez ekonomicky náročných výživářských programů 
a rekonstrukcí staveb. Názor autora na vztah mezi dojivostí a ekonomikou 
výroby mléka vyjadřuje název příspěvku "Ekonomické výsledky chovu dojených 
krav jsou určovány nejen vysokou užitkovostí". 

Někteří autoři poukazují na možné negativní dopady zvyšování dojivosti. Podle 
Fleischera a kol. (2001) se např. s růstem produkce mléka z 6 000 na 12 000 kg 
na krávu se zvýší riziko onemocnění mastitidou z 18,0 na 38,5 %, poruch 
končetin z 16,5 na 32,0 % a výskytu cyst z 8,5 na 27,0 % (graf 9). Tento trend 
potvrzují údaje Rosenbergera a kol. (2004) z Bavorska. V letech 1980 až 2003 se 
zde u krav plemen fleckvieh, resp. černostrakaté, zvýšila dojivost o 1 896 (36 %), resp. 
2 665 kg mléka (46 %) na krávu a rok, současně se však zvýšil podíl krav 
vyřazených z důvodu mastitid z 5,4 na 13,1 %, resp. z 9,7 na 16,0 %, a z důvodu 
poruchy končetin z 5,5 na 9,2 %, resp. z 6,3 na 10,8 %,. 
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Bode a kol. (2008) uvádějí, že za posledních dvacet let se zvýšila užitkovost krav 
o 35 %, současně se však zvýšil výskyt mastitid o 600 %, onemocnění paznehtů 
a končetin o 300 % a produkční věk krav klesl na 2,5 roku. Za příčiny tohoto 
stavu, který nazývají šlechtitelskou katastrofou a fiaskem z hlediska ekonomiky 
podniku, uvádějí nedostatky v managementu zdraví, profylaxi, odchovu jalovic, 
výživě a krmení, organizaci práce a v komunikaci aj. 

Dojivost krav by měla být na úrovni podniku zvyšována až do úrovně, při níž 
dochází ke zlepšování ekonomických výsledků výroby mléka. V lepších 
podmínkách a při intenzivní výrobě bude „ekonomická“ užitkovost krav vyšší 
než v „extenzivních“ oblastech s převahou TTP, často s vazbou na extenzifikační 
nebo ekologické projekty. Při stanovení ekonomicky optimální užitkovosti je 
kromě uvedených faktorů nutno zvažovat problematiku kvót mléka a jejich 
cenu, zajištění krmiv, využívání luk a pastvin, udržení dobrého zdravotního 
stavu krav a všech navazujících kategorií skotu.  

Užitkovost na krávu dosažená v roce 2009 v ČR (6 870 litrů, to je cca 7 055 kg) 
je přibližně o 144 kg a 2 % vyšší než dojivost dosažená ve státech EU-15 ve 
stejném roce (6 911 kg) a je vyšší než dojivost v osmi z jejich patnácti stávajících 
států. S růstem užitkovosti je nutno počítat i v dalších letech, přičemž by však 
neměla být zvyšována "za každou cenu". Volba optimální užitkovosti je i v ČR 
důležitým podnikovým rozhodnutím, které je do jisté míry ovlivněno i 
zemědělskou politikou. Za přirozenou a přírodním podmínkám ČR odpovídající 
lze pro většinu oblastí považovat užitkovost stád krav v rozmezí 6 000 kg až 
9 000 kg mléka na krávu a rok. Ve všech podmínkách a oblastech ČR je nutno 
snižovat podíl chovů s podprůměrnou užitkovostí. Zvyšování užitkovosti by nemělo 
být jedinou prioritou. Poukazuje na to i předseda Zemského spolku pro 
kontrolu užitkovosti Tyrolska Rakouska J. Neuner (2009) konstatováním, že 
stejně důležité nebo významnější jako data o užitkovosti krav jsou údaje 
o plodnosti, zdravotním stavu, celoživotní užitkovosti a produkčním věku. Jedná se 
o ekonomické výsledky zemědělských podniků, přičemž výše užitkovosti nemůže 
být absolutním měřítkem. Každý podnik musí přijmout vlastní rozhodnutí. 

Se zvyšováním dojivosti krav se "ředí" stálé (fixní) náklady, až do určité (vysoké) 
hranice se obvykle snižují náklady na litr (kg) mléka a zlepšují se ekonomické 
výsledky jeho výroby. Ekonomický přínos zvýšení dojivosti o 1 000 litrů (kg) mléka na 
krávu a rok lze při poměrně velké variabilitě odhadnout na snížení nákladů o 0,15 až 
0,70 Kč a na zvýšení zisku o 0,20 až 0,30 Kč na kg (litr). V některých případech 
(intervalech dojivosti) je ekonomický přínos vyšší dojivosti malý nebo záporný. 
Vysoká užitkovost je často doprovázena zhoršením zdravotního stavu dojnic. 
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II.3.2.  Výživa a krmení krav   

Výživa krav bezprostředně souvisí s jejich užitkovostí, přičemž náklady na 
krmiva jsou největší (cca 35 až 45 %) a nejobtížněji zjistitelnou nákladovou 
položkou výroby mléka. Se zvyšováním dojivosti krav rostou nároky na kvalitu 
krmiv, optimální složení krmných dávek a zdravotní stav krav. Tyto požadavky 
jsou jednou z příčin rozvoje poradenství a služeb poskytovaných chovatelům 
mnoha domácími a zahraničními firmami v posledních letech.  

Tab. 19  Ukazatele produkce objemných krmiv ve Šlesvicku-Holštýnsku (2008/2009) 

Ukazatel jednotka pastva siláž travní siláž kukuřičná  

podniků n 563 597 591 

výměra  ha 17,0 34,7 26,9 

produkce sušiny tun/ha x 8,80 11,43 

koncentrace energie MJ NEL/kg suš. x 6,06 6,62 

produkce energie tis. MJ NEL/ha 40,0
1) 

53,3 75,7 

náklady na hektar Kč
2) 

22 022 37 752 40 586 

přímé platby  Kč/ha 338 234 598 

náklady na energii
3) Kč

2)
/MJ NEL 0,54

1)
 0,70 0,53 

% 100 130 98 
Pramen: Thomsen (2010). 
1)  odhad; 
2)  1 € = 26,00 Kč; 
3)  po odpočtu přímých plateb od nákladů na hektar. 

Náklady na jednotku energie v travní i kukuřičné siláži jsou ovlivňovány hlavně 
produkcí sušiny z hektaru, koncentrací energie a náklady na hektar. U obou 
druhů siláží je zajímavý vysoký podíl pracovních nákladů (56 a 51 %) z průměrných 
nákladů na hektar (tab. 20 a 21).  

Tab. 20  Ukazatele výroby travní siláže ve Šlesvicku-Holštýnsku (2008/2009) 

Ukazatel jednotka 
celkem 

(průměr) 

produkce sušiny z hektaru (tun) 

do 8 8 až 10 10 až 12 nad 12 

podniků n 597 114 370 102 11 

výměra ha 34,7 38,5 34,7 31,2 27,1 

produkce sušiny tun/ha 8,80 7,19 8,83 10,56 12,41 

koncentrace energie MJ NEL/kg suš. 6,06 6,09 6,05 6,06 6,12 

produkce energie tis. MJ NEL/ha 53,3 43,8 53,4 64,0 75,9 

přímé náklady 

tis. Kč
1)

/ha 

7,5 7,0 7,4 8,0 10,5 

pracovní náklady 21,2 20,3 21,2 22,6 24,4 

ostatní náklady 9,0 8,9 9,1 9,5 10,5 

náklady celkem tis. Kč
1)

/ha
 

37,7 36,2 37,7 40,1 45,4 

náklady na energii 
Kč

1)
/MJ NEL 0,71 0,83 0,71 0,63 0,60 

% 100 116 100 88 84 
Pramen: Thomsen (2010).  1)  1 € = 26,00 Kč. 



Certifikovaná metodika Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka 

 25 

Z tab. 19 je zřejmé, že z 1 751 ve Šlesvicku-Holštýnsku Thomsenem (2009) 
hodnocených chovů byly přibližně ve stejných (třetinových) podílech v krmných 
dávkách dojnic využívány pastevní porosty (pastva), travní a kukuřičné siláže. 
Největší produkce energie z hektaru byla získána z kukuřičné siláže, přibližně 
stejné náklady na výrobu 1 MJ NEL byly vynakládány na pastvu (0,54 Kč) 
a kukuřičnou siláž (0,53 Kč). 

Tab. 21  Ukazatele výroby kukuřičné siláže ve Šlesvicku-Holštýnsku (2008/2009) 

Ukazatel jednotka 
celkem 

(průměr) 
produkce sušiny z hektaru (tun) 

do 10 10 až 12 12 až 14 nad 14 

podniků n 591 48 295 226 22 

výměra ha 26,9 29,7 27,8 25,0 30,6 

produkce sušiny tun/ha 11,43 9,32 10,84 12,51 14,21 

koncentrace energie MJ NEL/kg suš. 6,62 6,59 6,64 6,60 6,60 

produkce energie tis. MJ NEL/ha 75,7 61,4 72,0 82,6 93,7 

přímé náklady 

tis. Kč
1)

/ha 

11,3 11,1 11,1 11,4 11,9 

pracovní náklady 20,9 20,7 20,7 21,4 19,0 

ostatní náklady 8,5 8,2 8,6 8,3 8,5 

náklady celkem tis. Kč
1)

/ha
 

40,7 40,0 40,4 41,1 39,4 

náklady na energii 
Kč

1)
/MJ NEL 0,54 0,65 0,56 0,50 0,42 

% 100 120 104 93 78 
Pramen: Thomsen (2010). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Při spotřebě 3,20 MJ NEL na kg lze z travní siláže vyrobené z hektaru získat 
v průměru cca 16 655 kg mléka, a to v rozpětí od 13 690 kg při "výnosu" pod 10 tun 
do 23 720 kg mléka při výrobě sušiny nad 14 tun z hektaru. Stejné ukazatele 
týkající se kukuřičné siláže odpovídají v průměru 23 655 kg mléka, 19 190 kg při 
výrobě nižší než 10 tun sušiny a 29 280 kg mléka při výrobě vyšší jak 14 tun 
z hektaru.  

Náklady na travní siláž vycházející z průměrných nákladů na MJ NEL by 
v přepočtu na kg mléka dosáhly 2,27 Kč, při zohlednění minimálního (do 8 tun) 
a maximálního výnosu sušiny (nad 12 tun) by kolísaly od 2,66 do 1,92 Kč. Rozdíl 
mezi oběma krajními hodnotami a průměrem by dosáhl 0,39 Kč na kg mléka, 
což je při dojivosti 7 500 kg mléka cca 2 900 Kč na krávu a rok. Přibližně stejný 
rozdíl v nákladech existuje i při výpočtu stejných ukazatelů u kukuřičné siláže. 
Znamená to, že nezohlednění výnosu sušiny v nákladech na objemná krmiva 
může mít za následek výrazné zkreslení nákladů a ekonomických výsledků 
výroby mléka. 

Na základě lineárních vztahů lze z dat v tab. 20 a 21 odhadnout, že nárůst 
produkce sušiny o tunu z jednoho hektaru má za následek snížení nákladů na 
10 MJ NEL o 0,44 Kč v travní a o 0,46 Kč v kukuřičné siláži.  
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Vliv kvality objemných krmiv na ekonomiku výroby mléka potvrzují údaje v tab. 22.  

Tab. 22  Náklady na krmiva ve spolkové zemi Schleswig-Holstein (2008/2009) 

Ukazatel jedn. 
mléka na krávu (tis. kg ECM) 

celkem  pod 7 7 až 8 8 až 9 9 až 10 nad 10 

počet podniků n 597 49 124 225 147 52 

ECM na krávu kg 8 555 6 412 7 680 8 490 9 433 10 461 

mléka z objem. krmiv kg ECM 3 588 2 766 3 228 3 565 3 884 4 479 

jadrná 
krmiva 

na krávu kg 2 350 1 730 2 110 2 330 2 630 2 830 

na kg ECM gramů 275 270 275 274 279 271 

příjmy z chovu dojnic Kč/kg 8,58 8,67 8,69 8,61 8,46 8,45 

náklady 
na 

krmiva 

objemná 

Kč
1)

/kg  

3,26 4,15 3,60 3,26 2,90 2,66 

jadrná 2,09 3,02 2,05 2,10 2,13 2,10 

celkem 5,35 6,17 5,65 5,35 5,04 4,76 

náklady celkem Kč
1)

/kg 10,51 12,30 11,20 10,43 9,86 9,31 
Pramen: en (2009). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Při přibližně shodných nákladech na objemná krmiva na krávu a rok (26,6 až 
27,7 tis. Kč) se s růstem dojivosti (od cca 6 400 až 10 460 kg) zvyšuje produkční 
účinnost objemných krmiv (z 2 766 na 4 479 kg) a v přepočtu na kg mléka 
klesají náklady na objemná krmiva (ze 4,15 na 2,66 Kč), na krmiva celkem 
(z 6,17 na 4,76 Kč) i vlastní náklady (z 12,30 na 9,31 Kč). Zvýšení produkce 
mléka o 1 000 kg na krávu a rok mělo za následek statisticky průkazné snížení 
nákladů na krmiva objemná i krmiva celkem o 0, 35 Kč na kg mléka. 

Podle Fürsta a kol. (2008) je přes zvyšování kvality, optimalizaci krmných dávek 
a další opatření produkční efekt objemných krmiv omezen na 5 000 až 5 500 kg 
mléka. Dojivost nad tuto hranici je hrazena živinami jadrných krmiv. Dörfner 
(2008) považuje za nutné podmínky nízkých nákladů produkci z objemných 
krmiv nad 4 000 kg mléka na krávu a rok a spotřebu jadrných krmiv pod 250 
gramů na kg mléka. Na vysokou produkční účinnost objemných krmiv a na 
vysokou dojivost krav poukazují data v tab. 23. 
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Tab. 23  Ukazatele managementu výživy dojnic v Mecklenburg-Vorpommern 

Ukazatel jedn. 
2006 

(Ø) 

2007 
(Ø) 

2008 
Ø min.

1) 
max.

2) 

příjem sušiny na krávu a den kg 20,74 19,86 20,66 20,07 22,11 

náklady 
na 

energii 

objemná krmiva (OK) 

Kč
3)

 na 
1 MJ NEL 

0,50 0,50 0,51 0,48 0,57 

koncentrovaná OK 0,44 0,41 0,39 0,18 0,51 

jadrná a doplňk. krmiva 0,64 0,71 0,94 0,89 1,03 

směsné krmné dávky 0,55 0,58 0,66 0,65 0,73 

výroba  
mléka 

z objemných krmiv kg mléka  
na krávu 

5 209 5 260 5 111 4 977 5 514 

z jadrných krmiv 4 162 4 020 4 112 3 605 4 526 
Pramen: Harms a Heilmann (2009). 
1)  průměr "lepší" poloviny podniků; 
2)  průměr horší poloviny podniků; 
3)  1 € = 26,00 Kč. 

Vztah mezi náklady na krmiva a dalšími ukazateli výroby mléka v ČR a Německu 
uvádějí tab. 24 a 25. U obou souborů je se zvyšováním nákladů na krmiva na litr 
(kg) mléka patrna tendence k nižší dojivosti krav, k většímu růstu nákladů na 
vlastní (objemná) než na krmiva nakupovaná (jadrná) a k horším ekonomickým 
výsledkům výroby mléka. Mezi "českými" a "německými" výsledky existuje 
malý rozdíl v dojivosti na krávu a rok, zřetelně vyšší náklady na krmiva 
v přepočtu na krmný den i na litr (kg) mléka vykazuje "německá" kalkulace. 

Tab. 24  Vybrané ukazatele výživy krav u souboru podniků v ČR (2008) 

Ukazatel jedn. 
náklady na krmiva (Kč/litr mléka) 

do 3,00 3,00 - 3,50 3,50 - 4,00 4,00 - 4,50 nad 4,50 

počet podniků n 4 11 17 9 7 

dojivost  kg mléka 7 618 7 491 7 870 7 365 7 180 

krmiva 

vlastní Kč na  
krmný  

den 

32,26 39,41 49,87 47,58 56,80 

nakoupená 18,99 28,55 25,35 33,80 26,69 

celkem 51,25 67,96 75,22 81,38 83,49 

krmiva 

vlastní Kč na 
kg 

mléka 

1,76 1,93 2,44 2,55 3,23 

nakoupená 1,01 1,33 1,29 1,69 1,49 

celkem 2,77 3,26 3,73 4,24 4,72 

zisk na litr mléka
1) 

Kč 0,89 0,55 -0,33 -0,30 -0,56 
Pramen: Burdych a kol. (2010). 
1)  bez dotací. 
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Tab. 25  Vybrané ukazatele výživy krav ve spolkové zemi Rheinland-Pfalz (2007/08) 

Ukazatel jedn. 
náklady na krmiva (€ 100 kg ECM) 

do 18 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 nad 26 

počet podniků n 16 20 26 26 20 12 

dojivost  kg ECM 8 833 8 505 7 922 8 255 7 636 7 467 

krmiva 

objemná 
Kč

1)
 na 

krmný den 

62,19 68,04 74,01 82,78 86,19 103,52 

jadrná  44,04 47,07 44,71 51,57 49,58 51,55 

celkem 106,24 115,11 118,72 134,34 135,77 155,07 

krmiva 

objemná 
Kč

1)
 na 

kg ECM 

2,57 2,92 3,41 3,66 4,12 5,06 

jadrná  1,82 2,02 2,06 2,28 2,37 2,52 

celkem 4,39 4,94 5,47 5,94 6,48 7,58 

jadrná krmiva kg/krávu 2 240 2 270 2 310 2 410 2 270 2 320 

pú
2) 

objem. krmiv kg ECM 4 253 3 867 3 210 3 323 2 989 2 733 

jadrná krmiva 
g/kg ECM 246 257 282 285 289 305 

Kč
1)

/tunu 6 344 6 630 6 370 6 734 6 760 6 968 

travní siláž  kg sušiny 
na krávu 

7,0 7,2 7,8 6,9 7,1 8,3 

kukuřičná siláž 5,1 4,7 4 4,5 4,3 2,5 

travní siláž Kč
1)

 na MJ 
NEL 

0,65 0,71 0,70 0,89 0,89 1,05 

kukuřičná siláž 0,44 0,46 0,50 0,55 0,55 0,65 
Pramen: BZA – Rind (2009). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 
2)  produkční účinnost. 

 

Rozdíly mezi chovy s nejnižšími a nejvyššími náklady na krmiva (tab. 25) jsou 
následující: 
- o 1 366 kg na krávu vyšší dojivost krav; 
- nižší náklady na kg ECM o cca 1,82 Kč na jadrná a o 2,50 Kč na objemná krmiva;  
- o 1 520 kg vyšší produkce mléka na krávu a rok z objemných krmiv; 
- nižší náklady na jadrná krmiva o cca 625 Kč na tunu; 
- nižší denní spotřeba travní a vyšší kukuřičné siláže na krávu; 
- nižší náklady o cca 0,21 až 0,39 Kč na 1 MJ NEL z travní a kukuřičné siláže; 
- nižší náklady až o cca 3,10 Kč na kg ECM. 

Ve státech s vysokým podílem TTP (Irsko, Velká Británie, Rakousko, Slovinsko, 
Nizozemí aj.) je trvalá pozornost zaměřena na pastvu skotu. Např. v Rakousku 
(Leithold, 2009) se od pastvy dojnic očekává minimalizace spotřeby "cizí" 
energie a stabilní a příznivé náklady na výrobu mléka, mezi rizika patří nižší 
dojivost a kolísání hlavních složek, popř. i nákupních cen, mléka. Srovnání 
vybraných ukazatelů pastvy s dalšími systémy krmení uvádí tab. 26. 
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Tab. 26  Objemná krmiva a ekonomické ukazatele výroby mléka v Rakousku 

Ukazatel jednotka pastva seno kukuřičná siláž jadrná krmiva 

tržby 
Kč

1)
/krávu/rok 62 946 52 832 65 832 65 234 

Kč
1)

/kg mléka 9,88 9,23 10,11 9,91 

přímé náklady 
Kč

1)
/krávu/rok 13 962 14 430 14 794 18 252 

Kč
1)

/kg mléka 2,20 2,55 2,18 2,62 

rozdíl tržeb a 
přímých nákladů 

Kč
1)

/krávu/rok 48 984 38 402 51 038 46 982 

Kč
1)

/kg mléka 7,68 6,68 7,85 7,10 
Pramen: Leithold (2009). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Over (2009a) upozorňuje, že pastva dojnic je (stejně jako podíl čerstvých krmiv 
v krmných dávkách) z hlediska nákladů příznivější variantou než výroba siláží. Je 
však realizovatelná jen ve speciálních podnikových podmínkách, a proto není 
obecně doporučitelná.  

Thomsen (2010) považuje za přednosti a nedostatky pastvy dojnic následující faktory: 
Přednosti Nedostatky 

- využití vysoké koncentrace energie píce; 
- žádné konzervační a skladovací ztráty; 
- příznivější vynakládání práce; 
- nižší náklady na práci techniky; 
- příznivější tvorba drnu v důsledku 

střídání pastvy a seče porostu; 
- nižší produkce kejdy; 
- větší pohoda krav (paznehty, končetiny); 
- lepší plodnost; 
- nižší celkové náklady. 

- rozdílná struktura porostů; 
- vysoká variabilita obsahu živin;  
- rozdílná struktura porostů; 
- obtížné přikrmování objemnými i 

jadrnými krmivy; 
- náročné zachování skupin krav; 
- problémy s přiháněním krav na pastvinu; 
- poškozování drnu při pastvě velkých stád; 
- pastvu stád s více než 250 dojnicemi 

nelze "uřídit". 

Mezi opatření k udržení ekonomicky efektivní pastvy v Irsku (pastevní období 
trvá až 285 dnů, prostřednictvím mléčných výrobků je z Irska exportováno cca 80 % 
vyrobeného mléka) patří opatření na zvýšení produktivity práce, resp. normy obsluhy, 
zvýšení dojivosti, zlepšení organizace práce, snížení nákladů aj. (Lassen a kol., 2009). 

Krmiva představují největší nákladovou položku chovu dojených krav. Jejich výši 
ovlivňují kromě nákladů na hektar především výnosy a kvalita krmných plodin, 
sklizňové a skladovací ztráty aj., resp. náklady na jednotku zkrmitelných 
hlavních živin a energie. S růstem dojivosti se v přepočtu na krávu a rok (na 
krmný den) náklady na krmiva zvyšují, v přepočtu na litr (kg) mléka se 
v důsledku ředění nákladů na záchovnou krmnou dávku snižují. Z literárních 
údajů a vlastních výpočtů lze odhadnout, že zvýšení dojivosti o 1 000 litrů (kg) 
na krávu a rok má v přepočtu na litr (kg) mléka za následek snížení nákladů na 
objemná krmiva v průměru o 0,25 Kč (-0,12 až -0,37 Kč), nárůst nákladů na 
jadrná krmiva o 0,01 Kč (+0,07 až -0,05) a snížení nákladů na krmiva celkem 
o 0,26 Kč (-0,05 až -0,53 Kč). 
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II.3.3.  Plodnost krav 

Jednou z podmínek ekonomicky úspěšné výroby mléka je pravidelná plodnost 
krav, resp. získání zdravého telete od plemenice za rok. Hlavním přímým 
ukazatelem zohledňujícím úroveň reprodukce a odchovu je počet odchovaných 
telat od 100 krav, nepřímými a poměrně spolehlivými ukazateli podíl zabřezlých 
plemenic, délka servis periody (období od otelení do zabřeznutí) a mezidobí 
(období mezi dvěma porody). Dobré plodnosti odpovídá inseminační interval 
do 75 dnů, březost po 1. inseminaci nad 50 %, inseminační index (počet 
inseminací na zabřeznutí) do 1,5, délka servis periody (SP, období od porodu do 
zabřeznutí) do 100 dnů a mezidobí (období mezi dvěma po sobě následujícími 
porody) do 385 dnů. Při užitkovosti nad cca 7 000 kg mléka lze tolerovat 
prodloužení mezidobí na cca 400 dnů spolu s adekvátním prodloužením 
inseminačního intervalu a servis periody. 

Z tab. 27 je patrno, že aktuální průměrné ukazatele reprodukce jsou v ČR horší 
než je pro dobrou plodnost plemenic skotu požadováno, a že od roku 2000 se 
více nebo méně zhoršily.  

Tab. 27  Zabřezávání po první inseminaci, servis perioda a inseminační interval v ČR 

Rok 
březost po 1. inseminaci (%) délka (dnů) telat na 

100 krav
1) 

krávy jalovice celkem interval SP mezidobí 

2000 44,9 63,2 50,1 82,1 117,1 399 97,1 

2005 42,3 62,4 48,2 83,7 124,3 412 94,8 

2009 41,5 60,7 47,2 83,6 122,9 411 96,5 

2009-2000
 

-3,4 -2,5 -2,9 +1,5 +5,8 +12 -0,6 
Pramen: Kvapilík a kol.: Ročenky chovu skotu (2000 až 2010). 
1)  narozená telata. 

Vztahy mezi délkou mezidobí a dalšími nepřímými ukazateli plodnosti dojnic ve 
spolkové zemi Brandenburg analyzovali Roffeis a Krehl (2009). Z tab. 28 je 
patrno, že s prodlužováním mezidobí se prodlužují servis perioda a interval, 
zvětšuje se inseminační index, klesá počet telat narozených za život plemenice 
a projevuje se tendence k vyššímu podílu těžkých porodů a mrtvě narozených telat. 

Tab. 28  Délka mezidobí a další vybrané ukazatele plodnosti dojnic 

Mezidobí dnů SP 
dnů 

interval 
dnů 

insem. 
index 

nar. 
telat 

zmetání 
% 

těžký 
porod % interval průměr 

do 365 355 83 68 1,44 6,07 4,81 0,43 

365 - 379 373 99 75 1,67 6,03 5,77 1,10 

380 - 399 389 114 81 1,84 5,99 5,42 0,90 

400 - 419 409 131 86 2,08 5,92 7,13 1,15 

nad 420 440 160 92 2,43 5,64 7,81 1,81 
Pramen: Roffeis a Krehl (2009). 
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Převážná většina v literatuře uváděných údajů potvrzuje negativní vztah mezi 
užitkovostí a plodností krav. Na další studie se odvolává např. de Kruif (2008) při 
konstatování, že plodnost krav s vysokou užitkovostí se v Belgii v uplynulých 12 letech 
zřetelně zhoršila. Zabřezávání po první inseminaci se snížilo z 56 na 43 %, průměrné 
mezidobí se prodloužilo z 390 na 417 dnů a inseminační index vzrostl z 1,43 na 1,80.  

Poruchy plodnosti patří mezi hlavní příčiny předčasného vyřazování krav 
z chovu. Při značné variabilitě mezi podniky se jedná např. o vyřazování ve výši 
kolem 22 až 23 % v ČR (Výsledky KU), 20 % v Německu (ADR Bericht 2003) a 22 
až 24 % v Rakousku (Fürst 2008). 

Růst plemenářských výkonů (nákladů na inseminaci) s vyšší dojivostí je zřejmý z 
tab. 29. 

Tab. 29  Dojivost krav a náklady na inseminaci (sperma + výkon) v Německu 

Ukazatel 
mléka na krávu a rok (tis. kg) 

do 6 6 až 7 7 až 8 8 až 9 nad 9 

podniků/krav (n) 8 / 64 15 / 68 29 / 74 44 / 80 30 / 79 

Kč
1)

/krávu/rok 26 38 57 49 62 

Kč
1)

/kg mléka 0,46 0,57 0,74 0,57 0,64 

podniků/krav (n)
2) 

49 / 81 124 / 85 225 / 97 147 / 96 52 / 86 

Kč
1)

/krávu/rok
2)

 27 36 53 60 77 

Kč
1)

/kg mléka
2)

 0,42 0,47 0,62 0,64 0,74 
Pramen: BZA – Rind 2007; Thomsen (2009). 
1)  1 € = 26,00 Kč; 
2)  rozpětí produkce je o 1 000 kg vyšší než je uvedeno v hlavičce tabulky (do 7 až nad 10 tis. kg). 

Podrobně se vztahy mezi dojivostí, mezidobím a ekonomickými ukazateli zabývá 
příspěvek Dairy herd fertility (2005). V závislosti na dojivosti a délce mezidobí 
dosahuje ekonomická ztráta na každý den nad optimum prodlouženého mezidobí 
1,30 až 5,00 £ (cca 38 až 148 Kč). Z tab. 30 je patrno, že ekonomická ztráta na 
den prodlouženého mezidobí se zvyšuje s délkou mezidobí (mezi intervaly délky 
mezidobí 365 až 380 a 486 až 515 dnů přibližně o 100 %), přičemž ztráta 
vykazovaná na den prodlouženého mezidobí s růstem dojivosti mírně klesá.  

Tab. 30  Ztráty
1)

 vyvolané prodlouženým mezidobím nad optimum (Kč
2)

 na den) 

Mléka na krávu 
(litrů) 

délka mezidobí (dnů) 

365 - 380 381 - 395 396 - 425 426 - 455 456 - 485 486 - 515 

6 000 45,14 64,61 71,39 79,95 87,32 94,40 

8 000 44,55 60,18 69,03 79,65 86,73 92,04 

10 000 38,94 46,91 58,12 71,39 80,24 87,32 
Pramen: Dairy herd fertility (2005). 
1)  bez veterinárních a plemenářských výkonů ve výši cca 0,70 £ (cca 20,65 Kč) na den. 
2)  1 £ (britská libra) = 29,50 Kč. 
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Při produkci mléka 6 000 až 10 000 litrů mléka na krávu představuje ekonomická 
ztráta při délce mezidobí 395 dnů cca 1 650 až 1 300 Kč, při mezidobí 515 dnů 
11 625 až 10 180 Kč a při mezidobí 635 dnů již cca 24 až 25 tis. Kč na krávu (tab. 31). 

Tab. 31  Kumulativní ztráty vyvolané prodlouženým mezidobím (Kč
1)

 na krávu) 

Mléka na krávu 
(litrů) 

mezidobí dnů / (měsíců po otelení) 

395 / (4) 455 / (6) 515 / (8) 575 / (10) 635 / (12) 

6 000 1 652 6 195 11 623 17 907 24 987 

8 000 1 564 6 018 11 387 17 582 25 341 

10 000 1 298 5 163 10 178 16 255 24 426 
Pramen: Dairy herd fertility (2005). 
1)  1 £ (britská libra) = 29,50 Kč. 

V závislosti na příčinách (dojivost, výživa a krmení, organizace práce, zdravotní 
stav krav, ceny vstupů, nákupní ceny a odbyt mléka a jatečného skotu, ceny 
telat, obsah složek mléka aj.) a na metodických postupech zjišťování jsou publikovány 
značné rozdíly v ekonomických dopadech prodloužení mezidobí (SP) nad 
optimální hranici. Při kolísání mezi 0 až 186 Kč lze z údajů v tab. 32 průměrnou 
ztrátu prodloužení mezidobí nebo servis periody odhadnout na 75 Kč na den. 

Tab. 32  Ztráty (náklady) vyvolané prodloužením mezidobí (SP) nad optimum  

Autor (pramen) rok Kč/den Autor (pramen) rok Kč/den 

Kvapilík
 

1988 28 González a kol. 2004 89 - 111
1)

 

Esslemont
3) 

1992 115
1) 

Hernandez a kol.
3) 

2005 84
1) 

Esslemont a Peller
3)

 1993 106 - 128
1)

 Keown a kol. 2006 21 - 92
3) 

Kvapilík 1995 41 - 43 Coburn 2006 32 - 84
2) 

Smith a Becker  1996 42 - 105
2) 

Kvapilík 2006 50 - 70 

Kossaibati a Esslemont
3)

 1997 115
1) 

Over 2006 60
1) 

Mack a kol.
 3)

 1997 12 - 27
1)

 biolab 2007 93 - 186
1)

 

Tenhagen a Heuwieser
3)

 1997 0 - 87
1)

 Menck 2008 77
1)

 

Britt a Gaska
3)

 1998 0 - 87
1)

 Stocker 2009 86 - 122
1)

 

De la Sota a kol.
 3)

 1998 22
1)

 Göbbel 2009 78
1)

 

Tischer
3)

 1998 47
1)

 Jung 2009 52 - 104
1)

 

Platen (Feucker 2003) 2002 111
1)

 Over 2009 74
1)

 

Vogel
3)

 2003 98
1)

 Altziebler 2009 107
1) 

Dieter 2004 65
1)

 DeLaval 2010 78
1) 

1)  1 € = 26,00 Kč. 
2) 1 US $ = 21,00 Kč. 
3)  cit. Schmiedel (2008). 

Ekonomické ztráty vyvolané neuspokojivou plodností krav vznikají především 
v důsledku snížení produkce mléka na krávu a rok a nižší produkce telat, často 
pak i v důsledku vyšší spotřeby práce a vyššího počtu inseminací nutných 
k zabřeznutí. Obtížně kvantifikovatelnou ekonomickou ztrátu mohou působit 
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problémy při zajišťování optimálního obratu stáda skotu a pokles zisku v důsledku 
neuskutečnění nebo poklesu prodeje telat. Kalkulace ekonomických ztrát způsobených 
prodloužením mezidobí nad optimální hranici je uvedena v tab. 33.   

Tab. 33  Délka mezidobí a ukazatele výroby mléka 

Ukazatel jedn. 
optimální 
mezidobí 

prodloužené mezidobí o dnů 

30 
(395) 

60 
(425) 

90 
(455) 

laktací za pět let 
 

n 5,00 4,60 4,30 4,00 

tržní produkce mléka 
 na krávu 

litrů/laktaci 8 000 8 395 8 750 9 070 

litrů/rok 8 000 7 755 7 515 7 275 

nižší produkce mléka litrů/krávu/rok 0 245 485 725 

ztráta z nižší výroby mléka Kč
1)

/krávu/rok 0 1 490 2 915 4 310 

nižší produkce telat 
kusů/krávu/rok 0 0,08 0,16 0,25 

Kč
2)

krávu/rok 0 400 800 1 250 

vyšší počet inseminací 
na zabřeznutí krávy 

dávek/rok 0 0 1 2 

Kč
3)

/krávu/rok 0 0 450 900 

ztráta 

na krávu a rok 

Kč 

0 1 890 4 165 6 460 

na cyklus (21 den) 0 1 325 1 455 1 505 

na den mezidobí 0 63 69 72 
Pramen: Dairy herd fertility (2005); Thomsen (2009); vlastní kalkulace. 
1)  výpočet na základě orientační kalkulace nákladů na chov krav a tržeb za mléko; 
2)  5 000 Kč na tele; 
3)  450 Kč za inseminaci (sperma + výkon) 

Vývoj užitkovosti v závislosti na délce mezidobí (graf 10) je odvozen z publikace 
Dairy herd fertility (2005), ztráta z nižší roční výroby mléka na krávu při delším 
mezidobí zčásti vychází z údajů Thomsena (2009). Na ztrátě vyvolané delším 
mezidobím se cca 70 až 80 % podílí nižší roční výroba mléka a 20 až 30 % nižší 
natalita a vyšší náklady na inseminaci.  

Např. podle Höltje (2008) lze v podmínkách Německa odhadnout náklady na 
reinseminaci na cca 545 Kč, resp. na 26 Kč na den pohlavního cyklu (tab. 34) 
a ztráty vyvolané nižší produkcí mléka a telat na 1 365 Kč na krávu a rok a 65 Kč 
na den prodlouženého mezidobí. 
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Tab. 34  Náklady na inseminaci v Německu 

Položka 
na krávu a rok na den delšího mezidobí 

€ Kč
1) 

€ Kč
1)

 

sperma 10 260 0,48 12,48 

výkon (30 % prvního výkonu) 6 156 0,28 7,28 

práce (20 min. x 15 €/hod. 5 130 0,24 6,24 

celkem 21 546 1,00 26,00 
Pramen: Dairy herd fertility (2005); Thomsen (2009); vlastní kalkulace. 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Z orientačního zhodnocení uvedených skutečností vyplývá, že s prodlužováním 
mezidobí (SP) nad optimální hranici se mírně zvyšuje i ekonomická ztráta, a to 
z cca 63 Kč na 72 Kč na den. Prodloužení mezidobí (SP) nad optimální hranici 
např. o 10 dnů má za následek ztrátu cca 640 Kč, o 50 dnů pak již kolem 3 400 Kč 
na krávu (graf 11). V případě, že by se podařilo délku SP zkrátit na průměr roku 
2000, to je o 12 dnů, dosáhl by ekonomický přínos cca 800 Kč na krávu a cca 
136 tis. Kč na průměrný podnik (170 dojnic). Řada chovů s vysokou užitkovostí 
a s dobrou plodností i v ČR potvrzuje, že lze tyto dva významné ekonomické 
ukazatele v praxi úspěšně skloubit. Jako příklad je v tab. 35 uvedena část 
podniků s ukazateli zjištěnými kontrolou užitkovosti v kontrolním roce 
2008/2009. 

Tab. 35  Stáje s vysokou užitkovostí a dobrou plodností krav
1)

 (2009) 

 Podnik plem. 
laktací 

n 
mléko 

kg 
tuk 
% 

bílk.  
% 

T + B
2)

 
mezid. 

dny 

NETIS, a.s. 

H 

537 11 715 3,59 3,16 791 406 

ZERAS Radostín 367 12 096 3,55 3,2 817 388 

AGRAS Bohdalov 617 11 715 3,85 3,21 827 406 

Basík, M. 57 12 738 3,44 3,16 840 411 

ZAS Mžany, a.s. 

C 

151 8 141 3,74 3,49 589 383 

ZS Nalžovice, a.s. 366 8 091 4,06 3,55 616 378 

AZ Holding, a.s. 225 8 563 4,14 3,39 645 391 

Agrodružstvo Načeradec 61 9 458 4,15 3,37 711 388 
Pramen: Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s., a Svaz chovatelů českého strakatého skotu. 
1)  stáje seřazeny podle produkce tuku a bílkovin; 
2)  součet produkce tuku a bílkovin. 

Podle Platena (2003) jsou poruchy reprodukce dojených krav vyvolány ze 40 % 
nedostatky v managementu, ze 30 % výživou a krmením, z 15 % genetickými 
dispozicemi, z 10 % nedostatečnou hygienou, infekcemi a parazity a z 5 % 
podmínkami chovu, podle Feuckera (2003) ze 60 % nedostatky v organizaci 
reprodukce a ze 40 % problémy ve výživě a ustájení. Proto lze nepříznivou 
plodnost krav často zlepšit bez ekonomicky náročných opatření. 
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Vysoká a pravidelná plodnost krav je jedním z předpokladů ekonomicky úspěšné 
produkce mléka a chovu všech dalších kategorií skotu. Zatímco dojivost krav 
chovaných v ČR se od roku 1994 zvyšuje, ukazatele reprodukce plemenic skotu 
zaznamenaly zřetelné zhoršení a na této úrovni vykazují určitou stagnaci. Ztráty 
vyvolané neuspokojivou plodností jsou způsobeny snížením produkce mléka 
a telat v přepočtu na krávu a rok a obvykle i vyššími náklady na inseminační 
dávky a inseminaci. Z literatury a z vlastních výpočtů je zřejmé, že ekonomickou 
ztrátu lze při vysoké variabilitě odhadnout v průměru na cca 65 až 75 Kč na 
jeden den servis periody (mezidobí) prodloužené nad optimální hranici. 
Ukazatele reprodukce plemenic skotu lze v mnoha případech výrazně zlepšit bez 
realizace ekonomicky náročných opatření a zásahů.  
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II.3.4.  Obměna stáda a dlouhověkost krav 

Podle výsledků kontroly užitkovosti, do které je v ČR zapojeno kolem 95 % 
dojnic, se na prvních třech laktacích v roce 2000 chovalo 72,8 % krav, roce 2009 
to bylo již 79,9 % krav. Znamená to, že klesá produkční věk dojnic při vyřazení 
z chovu a zvyšuje se roční obměna stáda, resp. podíl vyřazených krav za rok (ze 
34,7 na 40,2 % v letech 2000 až 2009). Obvykle 80 až 85 % krav je vyřazováno 
ze zdravotních důvodů (poruchy plodnosti, záněty vemene, těžké porody 
a další) a 15 až 20 % krav ze zootechnických příčin (nízká užitkovost, vysoký věk 
aj.). V rámci prosté obměny stáda musí být vyřazená kráva nahrazena 
prvotelkou nebo vysokobřezí jalovicí. Rozdíl mezi náklady (cenou) prvotelky 
a jatečnou (obvykle zřetelně nižší) cenou vyřazené dojnice zatěžuje náklady 
výroby mléka položkou „odpisy krav“ (ztráta z brakování). Ztráta z obměny 
stáda se obvykle zvyšuje s růstem intenzity vyřazování krav. Z orientačních 
ukazatelů v tab. 36 je zřejmé, že u souboru 43 podniků se ekonomické 
ukazatele výroby mléka zřetelně snížily při obměně stáda nad 30 %. 

Tab. 36  Obměna stáda krav a ukazatele výroby mléka u souboru podniků v ČR (2008) 

Položka 

Kč při roční obměně stáda dojnic (%) 

do 25 25 až 30 30 až 35 nad 35 

rok
1) 

litr
2) 

rok
1) 

litr
2) 

rok
1) 

litr
2) 

rok
1) 

litr
2) 

krmiva 25 908 3,52 25 786 3,66 20 959 3,06 27 941 3,62 

prac. náklady 11 372 1,55 9 274 1,32 11 853 1,73 7 614 0,99 

odpisy krav 5 433 0,74 6 025 0,86 5 711 0,83 6 747 0,87 

veter výkony 2 773 0,38 1 793 0,25 2 068 0,30 3 255 0,42 

plem. výkony 1 581 0,21 1 345 0,19 1 230 0,18 1 357 0,18 

náklady celkem 62 432 8,49 57 517 8,17 57 574 8,39 66 635 8,63 

zisk (bez dotací) -4,41 0,00 2 479 0,35 230 0,03 -1 033 -0,13 

podniků/krav (n) 11 / 654 12 / 628 9 / 529 11 / 619 

mléka/krávu (kg) 7 346 7 039 6 860 7 720 

obměna stáda (%) 20,8 27,4 32,3 37,9 
Pramen: Burdych a kol. (2010). 
1)  na krávu a rok; 
2)  na litr mléka. 

Podle Weihera (2004) má zvýšení obměny stáda o 5 až 15 % (rozmezí 25 až 
40 %) za následek pokles zisku o cca 364, 910 a 1 742 Kč na krávu (tab. 37), 
resp. o 0,05, 0,11 a 0,22 Kč na kg mléka. Na základě dalších analýz doporučuje 
autor obměnu stáda mezi 30 a 35 %. 

Sacher (2002), resp. Heilmann (2004), vypočítali přínos snížení obměny stáda 
o 5 % na zvýšení zisku o 1 040 Kč a 0,13 Kč, resp. o 1 638 Kč a 0,18 Kč na krávu 
a rok a na kg mléka. 
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Tab. 37  Obměna stáda a ukazatele výroby mléka (na krávu a rok) 

Obměna 
stáda % 

tržby za mléko
1) 

náklady zisk 

Kč
2) 

%
3) 

celk. Kč
2)

 OS
4)

 Kč
2)

 OS
4) 

% Kč
2)

 % 

25 57 746 90,25 59 852 7 811 13,05 4 108 100 

30 58 240 89,35 61 412 8 014 15,26 3 744 91 

35 58 474 88,4 62 972 8 218 17,36 3 198 78 

40 58 526 87,49 64 558 8 425 19,36 2 366 58 
Pramen: Weiher (2004). 
1)  prodej 8 000 kg na krávu a rok; 
2)  1 € = 26,00 Kč; 
3)  z tržeb celkem (mléko, telata, jatečné krávy, porážkové prémie); 
4)  na obměnu stáda krav. 

Stejně jako další nákladové položky klesají i náklady na obměnu stáda s růstem 
dojivosti krav. Při rozdílu nákladů na jalovici a jatečnou cenou vyřazené krávy 
1 130 € (cca 29 400 Kč) uvádí Gräfe (2008) odpisy krav 10,24 až 4,62 centů 
(2,66 až 1,20 Kč) na kg mléka (tab. 38). 

Tab. 38  Dojivost a náklady na obměnu stáda krav 

Náklady na jednotka 
mléka na krávu a rok (4 % tuku, 3,7 % bílkovin) tis. kg 

do 6 6 až 7 7 až 8 8 až 9 nad 9 

obměnu stáda  
(odpisy krav) 

Kč
1)

/krávu/rok 13 676 10 608 10 270 10 504 11 882 

Kč
1)

/kg mléka 2,66 1,62 1,37 1,24 1,20 
Pramen: Gräfe (2008). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Stáda s vysokou obměnou často vykazují méně příznivý zdravotní stav a horší 
ekonomické výsledky výroby mléka. Potvrzují to údaje ze spolkové země 
Rheinland-Pfalz v tab. 39. 

Tab. 39  Ukazatele obměny stáda krav a plodnosti v Rheinland-Pfalz (2009) 

Ukazatel jednotka 

hodnocené podniky (n = 120) 

průměr 25 % nejlepších 25 % nejhorších 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

obměna stáda % 32,4 28,5 18,3 17,1 49,8 40,1 

krav na podnik n 84 86 87 89 70 92 

ztráty krav 
% 

4,1 3,5 2,8 3,4 7,5 4,6 

ztráty telat 12,4 12,4 11,3 11,3 15,6 12,5 

veterinární  
výkony 

Kč
1)

/krávu 2 782 2 808 2 626 2 678 3 224 2 756 

Kč
1)

/kg ECM 0,34 0,34 0,31 0,33 0,42 0,34 

plemenářské 
výkony 

Kč
1)

/krávu 1 352 1 430 1 378 1 430 1 404 1 378 

Kč
1)

/kg ECM 0,16 0,17 0,18 0,18 0,18 0,17 

zisk Kč
1)

/kg ECM 0,83 -0,55 0,91 -0,26 0,08 -0,66 
Pramen: BZA – Rind (2009; 2010). 
1)  1 € = 26,00 Kč; 
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Vliv celoživotní užitkovosti krávy, resp. pořadí laktace při jejím vyřazení, na výši 
nákladů na obměnu stáda je patrný z výsledků kalkulace Stockera (2009) 
uvedených v tab. 40. 

Tab. 40  Celoživotní užitkovost a náklady na obměnu stáda krav plemene fleckvieh  

Vyřazení  
po laktaci 

mléka (kg) za 
život dojnice 

náklady na obměnu (Kč
1)

/kg mléka) při doplnění stáda z 

vlastního chovu
2) 

nákupu
3) 

nákupu
4) 

1. 6 064 2,37 4,71 8,58 

2. 12 782 1,12 2,24 4,06 

3. 19 830 0,73 1,43 2,63 

4. 26 891 0,52 1,07 1,92 

5. 33 882 0,42 0,83 1,53 

6. 40 700 0,36 0,70 1,27 

7. 47 365 0,31 0,60 1,09 

8. 53 877 0,26 0,52 0,96 
Pramen: Stocker (2009). 
1)  1 € = 26,00 Kč; 
2)  náklady na vysokobřezí jalovici (prvotelku) 37 700 Kč, tržby za jatečnou krávu 23 400 Kč; 
3)  cena vysokobřezí jalovice (prvotelky) 52 000 Kč, tržby za jatečnou krávu 23 400 Kč; 
4)  ztráta dojnice; cena vysokobřezí jalovice (prvotelky) 52 000 Kč. tržby za jatečnou krávu 0 Kč; 

Vliv obměny stáda krav na objem tržeb z produkce telat od stáda šedesáti 
čistokrevných holštýnských krav s užitkovým křížením hodnotil Over (2006). 
Z výsledků v tab. 41 vyplývá, že při roční obměně stáda ve výši 25 % (chov jedné 
dojnice v průměru 4 laktace) lze kolem 40 % nadbytečných telat prodat za cca 
314 tis. Kč od stáda 60 holštýnských dojnic v případě, že jejich z chovatelského 
hlediska méně kvalitní matky byly zapuštěny býky masných plemen. Při 
obměně 40 % by se celkové tržby z prodeje telat snížily o 33 % na 211 tis. Kč. 

Tab. 41  Obměna stáda holštýnských krav (n = 60) a příjmy z produkce telat 

Ukazatel jedn. 
roční obměna stáda (%) 

20 25 30 35 40 45 

vlastní zástav k obměně stáda % 51 60 69 78 87 96 

tržby z 
prodeje 

čistokrevných telat tis. Kč
1) 

na rok a 
podnik 

225 214 202 190 179 167 

telat - kříženců 122 100 77 54 32 9 

telat celkem 347 314 279 244 211 176 
Pramen: Over (2006). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Modelový propočet obměny stáda 100 dojnic v podmínkách ČR je uveden 
v tab. 42. Lze z něj vypočítat, že s poklesem obměny stáda o 5 % se statisticky 
průkazně sníží ekonomická ztráta o cca 850 na krávu a rok, resp. o 0,125 Kč na 
litr mléka. 
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Tab. 42  Modelová kalkulace vlivu obměny stáda na odpisy dojnic  

Ukazatel, položka jedn. 
roční obměna stáda (%) 

45 40 35 30 25 

tržby za jatečné krávy
1) 

Kč/krávu/rok 
7 200 6 400 5 600 4 800 4 000 

náklady na březí jalovici
2) 

14 850 13 200 11 550 9 900 8 250 

ztráta z obměny stáda
3)

 
(odpisy krav) 

Kč/krávu/rok -7 650 -6 800 -5 950 -5 100 -4 250 

Kč/litr -1,14 -1,01 -0,89 -0,76 -0,63 
1)  16 000 Kč za kus; 
2)  33 000 Kč na kus (v cca 7. měsíci březosti); 
3)  17 000 Kč na kus; na litr mléka při tržní produkci 6 700 litrů na krávu a rok. 

Tržby za jatečné krávy ovlivňuje aktuální úroveň nákupních cen vyplácená odběratelem, 
věk krav, hmotnost a jakost jatečných těl (zmasilost, protučnělost), plemenná 
příslušnost aj. Ceny nakupovaných březích jalovic (prvotelek) k doplnění stáda 
krav jsou obvykle vyšší než náklady na jejich produkci ve vlastním podniku, 
přičemž i náklady na odchov jalovic vykazují značnou variabilitu. Je ovlivňována 
způsobem chovu (stájový a pastevní), zdravotním stavem zvířat, výživou a krmením, 
organizací práce, managementem reprodukce apod. Z modelové kalkulace 
v tab. 43 vychází, že o 1 000 Kč nižší rozdíl mezi cenou jatečné krávy a jalovice 
v cca sedmi měsících březosti má za následek signifikantně nižší ztrátu z obměny 
stáda (odpisy) krav o cca 300 Kč na krávu a rok a 0,04 Kč na litr mléka. 

Tab. 43  Vliv rozdílu mezi cenou jatečných krav a březích jalovic na odpisy krav 

Ukazatel, položka jedn. 
rozdíl mezi cenou jat. krávy a březí jalovice

1)
 (tis. Kč) 

30  25 20  15  10  5  

ztráta z obměny  
stáda (odpisy krav) 

Kč/krávu/rok 9 000 7 500 6 000 4 500 3 000 1 500 

Kč/litr
2) 

1,34 1,12 0,90 0,67 0,45 0,22 
1)  při roční obměně stáda 30 %; 
2)  6 700 litrů mléka na krávu a rok. 

Z modelové kalkulace v tab. 44 vyplývá, že prodloužení věku dojnic o jednu laktaci má 
v důsledku vyšší produkce mléka na krávu a den a nižších odpisů krav za následek 
ekonomický přínos (vyšší zisk) o cca 4 300 Kč na krávu a rok a v průměru o 0,16 Kč 
na litr mléka. Zisk v přepočtu na litr mléka se nezvyšuje lineárně. Nevyššího 
přínosu je dosahováno při prodloužení produkčního věku krav v rámci prvních 
tří laktací (graf 12).  
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Tab. 44  Doba produkčního využití, „odpisy“ dojnic a zisk z výroby mléka 

Poř. 
lakt. 

prodej mléka litrů za odpisy krav (Kč) na zisk
4)

 (Kč) na 

lakt.
1)

 ∑ lakt.
2)

 den
3)

 kus/rok litr mléka  krávu
5) 

litr mléka 

1. 7 000 7 000 5,91 17 000 2,43 -12 800 -1,83 

2. 7 200 14 200 9,16 8 500 1,20 -8 480 -0,60 

3. 7 200 21 400 11,17 5 665 0,79 -4 160 -0,19 

4. 7 200 28600 12,54 4 250 0,59 +160 +0,01 

5. 7 200 35 800 13,53 3 400 0,47 +4 480 +0,13 

7. 7 100 50 100 14,84 2 430 0,34 +13 060 +0,26 

10. 7 000 71 100 15,91 1 700 0,24 +25 660 +0,36 
1)  za 305 dnů, resp. za kalendářní rok; 
2)  celoživotní (kumulativní) užitkovost (za všechny laktace); 
3)  na den života krav (první otelení v 820 dnech, mezidobí 365 dnů); 
4)  náklady bez odpisů krav kalkulovány ve výši 7,40 Kč, nákupní cena 8,00 Kč za litr mléka; 
5)  za produkční věk dojnice. 

Obměna stáda, resp. vyřazování krav z chovu a jejich náhrada vysokobřezími 
jalovicemi nebo prvotelkami, je významnou součástí chovatelské práce v každém 
chovu. Vzhledem k rozdílu mezi náklady na "výrobu" prvotelky a cenou jatečné 
krávy, k nutnosti zajišťovat obrat stáda i u dalších kategorií skotu a respektovat 
ekonomické ukazatele se jedná o záležitost složitou. Při značné variabilitě lze 
pro podmínky ČR odhadnout, že: 

 snížení obměny stáda o 5 % má za následek zvýšení zvýší zisku o cca 850 na 
krávu a rok, resp. o 0,125 Kč na litr mléka; 

 o 1 000 Kč nižší rozdíl mezi cenou jatečné krávy a vysokobřezí jalovice snižuje 
ztrátu z obměny stáda (odpisy) o cca 300 Kč na krávu a rok a 0,04 Kč na litr 
mléka; 

 prodloužení produkčního věku krav v rozmezí dvou až sedmi laktací o jednu 
zvyšuje zisk v průměru o 4 300 Kč na krávu rok a 0,16 Kč na litr mléka. 

Pro současné podmínky lze za přiměřenou považovat obměnu stáda dojených 
krav ve výši kolem 30 až 35 % průměrného ročního stavu.  
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II.3.5.  Zdravotní stav (produkční nemoci) krav 

Zdravotní stav dojených krav má přímý dopad na ekonomické výsledky jejich 
chovu a na další faktory, které výroby mléka ovlivňují (dojivost, plodnost 
obměna stáda, náklady aj.). Hlavními produkčními chorobami jsou v chovech 
dojnic poruchy plodnosti, záněty vemene (mastitidy) a onemocnění končetin 
(kulhání). Ekonomické ztráty jsou u většiny produkčních chorob způsobeny nižší 
užitkovostí, zkrácením produkčního věku a náklady na léky a léčení.  

Ekonomické ztráty vyvolané hlavními poruchami plodnosti specifikovali 
Lotthammer a Wittkowski (1994). Z údajů v tab. 45 lze ztrátu způsobenou 
poruchami plodnosti odhadnout na cca 2 500 Kč na každou „průměrnou“ 
dojnici stáda. Nejvyšší ztráty u jednotlivých krav (cca 10 000 Kč) způsobuje 
výskyt tichých říjí a embryonální mortalita, na průměrnou krávu stáda pak 
záněty dělohy. Na celkové ekonomické ztrátě se v přepočtu na 100 dojnic 
podílejí 53,4 % prodloužení SP („přebíhání“), 33,5 % vyřazení z důvodu sterility 
a 13,1 % náklady na léčení. 

Tab. 45  Ekonomické ztráty vyvolané poruchami plodnosti krav
 

Onemocnění, porucha 
ztráta na postiženou krávu ztráta na krávu stáda 

DM Kč
1)

 DM Kč
1)

 

zánět dělohy 469   7 504   61   976 

poporodní problémy 413   6 608   27   432 

tichá říje (inaktivní vaječníky) 656 10 496   25   400 

nepravidelná činnost vaječníků 390   6 240   20   320 

vaječníkové cysty 605   9 680   16   256 

embryonální mortalita 649 10 384   12   192 

celkem  x  x 161 2 576 
Pramen: Lotthammer a Wittkowski (1994). 
1) 1 DM = 16,00 Kč. 

Podle Steina (2003) a Woltera a kol. (2002) dosahuje roční ztráta vyvolaná 
mastitidami cca 3 900 až 5 200 Kč na krávu, rozmezí 2 600 až 19 500 Kč na 
výskyt cituje Kron. Ztrátu 13 445 na krávu s klinickou infekcí způsobují podle 
Krömkera nižší prodej mléka (53 %), vyšší obměna stáda (35 %), náklady na 
léčení (7 %) a inhibiční látky (4 %). Deutz a kol. (2004) odhadují průměrnou 
ztrátu na "mastitidní" krávu v Rakousku na 2 600 Kč. Podílí se na ní 69 % nižší 
dojivost, 11 % mléko vyloučené z prodeje, 8 % vyšší obměna stáda a 12 % další 
položky. Složení ztrát na výskyt mastitidy zjištěné stejnými autory uvádí tab. 46. 
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Tab. 46  Celkové ztráty vyvolané mastitidou 

Položka (náklady, ztráta) Kč
1)

 na výskyt % 

ztráty mléka 

ochranná lhůta     (250 kg mléka) 1 950 12 

aktuální laktace   (400 kg mléka) 3 120 19 

následná laktace   (650 kg mléka) 5 070 31 

ztráty mléka celkem 10 140 62 

prodloužení servis periody 1 898 12 

vyšší náklady na obměnu stáda 1 898 12 

náklady na ošetření 1 560 9 

vyšší náklady na inseminaci a na práci 780 5 

celkem 16 276 100 
Pramen: Deutz a kol. (2004). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Podle modelových kalkulací Huijpse a kol. (2008)
 
dosahuje ekonomická ztráta 

způsobená klinickou mastitidou v Dánsku v průměru 5 460 Kč při variabilitě od 
4 260 do 6 110 Kč na výskyt v závislosti na měsíci laktace. Celková ztráta 
způsobená subklinickými a klinickými mastitidami pak v přepočtu na dojnici 
a rok kolísá mezi 1 690 a 4 730 Kč.  

Ekonomickou ztrátu způsobenou akutní mastitidou v podmínkách Německa ve 
výši 6 330 Kč na výskyt (tab. 47) považují autoři Tschischkale a Peters za 
poměrně vysokou přesto, že její uvažovaný výskyt u cca 30 % dojnic je reálný. 
Vysoká ztráta současně poukazuje na výrazný ekonomický přínos zlepšení 
nepříznivé situace ve výskytu mastitid.  

Tab. 47  Ekonomická ztráta způsobená akutní mastitidou  

Ukazatel 
mléko   

(530 kg) 
veter. vyšetření, 

ošetření, léky 
laboratorní 
vyšetření 

celkem 

Kč/výskyt 3 860 1 950 520 6 330 

% 61 31 8 100 
Pramen: Tschischkale a Peters. 

Odhad vlivu subklinické mastitidy na ekonomiku výroby mléka v podmínkách 
ČR (tab. 48) vychází z následujících ukazatelů: 
- dodávka do mlékárny 7 000 kg mléka na krávu a rok, nákupní cena mléka 

8,00 Kč za litr; 
- snížení dodávky mléka u krav s počtem 0,5 mil. a více SB v 1 ml o 10 %; 
- náklady na léčení (veterinář, léky, zvýšení spotřeby pracovního času aj.) 

450 Kč na krávu; 
- zvýšení odpisů (obměny stáda) krav o 500 Kč na krávu a rok. 
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Tab. 48  Odhad vlivu subklinické mastitidy na ekonomické výsledky chovu krav 

Ukazatel 
tržby a vícenáklady chovu krav (Kč na krávu a rok) 

zdravá dojnice kráva s mastitidou rozdíl (ztráta) 

prodej mléka
1) 

56 000 50 400 5 600 

odpisy (obměna stáda) krav
 

 -6 000 -6 500 500 

náklady na léčení a léky  0 -450 450 

celkem 50 000 43 450 6 550 
1) 6 400, resp. 5 760 kg mléka na krávu a rok, nákupní cena 8,00 Kč za kg. 

Z orientačního srovnání vybraných ukazatelů chovu krav bez a s výskytem 
subklinické mastitidy je zřejmé, že jedna dojnice s mastitidou může způsobit 
ekonomickou ztrátu ve výši cca 6 550 Kč za rok. Z této položky připadá přibližně 
85 % na nižší dojivost (prodej mléka). Při podílu krav s mastitidou 5 až 25 % 
odpovídá ekonomická ztráta cca 330 až 1 640 Kč na každou dojnici stáda a 0,05 
až 0,24 Kč na litr prodaného mléka za stádo krav.  

Podle Platena (2003) jsou onemocnění paznehtů a končetin často indikátorem 
výskytu dalších chorob. Kulhající zvířata snižují rychle hmotnost a produkci 
mléka a často se u nich vyskytují problémy s plodností. Podle Rosenbergera 
a kol. (2004) se v letech 1980 až 2003 v Německu zvýšil podíl krav plemen 
fleckvieh, resp. holštýnské, vyřazených z chovu z důvodu nemocí paznehtů 
a končetin z 5,5 na 9,2 %, resp. z 6,3 na 10,8 %. 

Green a kol. (2002) hodnotili výskyt kulhání na pěti farmách s 900 kravami 
(dojivost 5 500 až 7 500 kg) v letech 1997 až 1999 ve Velké Británii. Mezi hlavní 
zjištěné výsledky patří: 

 kulhání se alespoň jedenkrát vyskytlo u více než 70 % sledovaných krav; 

 kulhání bylo nejčastěji diagnostikováno tři měsíce po otelení krav; 

 větší riziko výskytu kulhání (větší náchylnost) je u krav s vysokou užitkovostí; 

 pokles užitkovosti byl zjištěn 4 měsíců před až 5 měsíců po zjištění kulhání krav; 

 u kulhajících krav poklesla produkce o 357 kg (160 až 550 kg) mléka za 305 
dnů laktace; 

Podle Ziegera (2006) má kulhání krav má za následek pokles dojivosti o 2,5 kg 
mléka na den, prodloužení SP o 28 dnů, výskyt mastitid, nižší příjem sušiny o 1 kg na 
den, vyloučení mléka z dodávky, vyšší selekce krav aj. Náklady na léčení lehčích 
případů odhaduje na 40 € (1 040 Kč), těžších případů na více než 100 € (2 600 Kč), 
ztráty vyvolané lehčím a vážnějším kulháním pak na 65 a 230 € (1 650 a 5 980 Kč). 
Zeddies (1996) počítá se ztrátou vyvolanou mírným kulháním ve výši 30 € (780 Kč), při 
závažnějších případech 76 € (1 975 Kč) na krávu. Následky kulhání (pokles 
užitkovosti, vyřazení krav, zákaz dodávek mléka) zvyšuje průměrnou ztrátu na 
63 € (1 640 Kč), resp. na 224 € (5 825 Kč) na krávu.  
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Při více než desetiprocentním podílu onemocnění paznehtů a končetin na 
celkovém počtu z chovu vyřazených dojnic v Německu odhaduje Fiedler (2003) 
ekonomickou ztrátu vyvolanou kulháním na 400 € (10 400 Kč) na výskyt. Z tab. 
49 je patrný rozdíl ve vykázané (vypočítané) celkové ztrátě vyvolané kulháním 
a v jejím „složení“ v Německu, ve Velké Británii a v USA. 

Tab. 49  Ekonomické ztráty na výskyt kulhání jedné dojnice v Německu a v USA 

Ztráta 
Německo  V. Británie USA 

Kč
1) 

% Kč
1) 

% Kč
2) 

% 

snížení produkce mléka 6 760 65 1 875 12 425 9 

poruchy plodnosti 1 560 15 5 125
3) 

33 510 10 

předčasné vyřazení z chovu 830 8 6 000 39 3 060 63 

snížení hmotnosti 730 7 x x 340
3) 

7 

náklady na léčení 520 5 2 375
4) 

16 544
4) 

11 

celkem 10 400 100 15 375 100 4 879 100 
Pramen: Fiedler (2002), Guard (2002, cit. Zieger 2006) a Esslemont (1996, cit. Zieger 2006). 
1)  1 € = 26 Kč; 
2)  1 US $ = 17 Kč; 
3)  prodloužení servis periody; 
4)  včetně zvýšení spotřeby pracovního času farmáře. 

Při předčasném vyřazení z chovu představuje přímá ztráta rozdíl v tržbách za 
„normálně“ a předčasně vyřazený kus, při úhynu a nutné porážce je možno 
přímou ztrátu odhadnout ve výši (tržní) ceny zvířete, popř. snížené o plnění 
pojistné události pojišťovnou.  Krajním důsledkem produkčních nemocí je úhyn 
krav, jejichž jatečná cena (cca 15 až 20 tis. Kč) je v ČR obvykle poloviční až 
třetinová než cena chovná. 

Ztráty způsobené poruchami plodnosti (tiché říje, záněty dělohy, poporodní 
komplikace, embryonální mortalita, cysty, aj.) se odhadují na cca 6 000 až 10 000 Kč 
na výskyt každé této choroby, resp. na 2 500 Kč na každou krávu stáda. 

Mastitidy jsou nejběžnější a nejdražší nemocí dojnic. Obvykle se vyskytují u 20 
až 40 % dojnic za rok. Ztráty mastitidami způsobené jsou vykazovány od méně 
než 1 000 do více než 15 000 Kč na krávu a výskyt. Hlavní ztráta (cca 60 až 80 
%) vzniká v důsledku nižšího prodeje a horší kvality mléka. Další ztráty vyvolává 
předčasné vyřazování krav z chovu, náklady na léčení a vyšší spotřeba času, 
v některých případech i horší výsledky plodnosti.  

Ekonomický dopad kulhání krav (poruchy končetin) lze při značné variabilitě 
odhadnout na 2 000 až 8 000 Kč (lehčí až těžký průběh) na krávu a výskyt. 
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II.3.6.  Odchov a ztráty telat a jalovic 

Za telata se obvykle považují jalovičky a býčci do šesti měsíců, podle Nařízení rady čís. 
1254/1999 se porážkové prémie vyplácejí mimo jiné za telata do sedmi měsíců věku. 
Ve věku 6 až 7 měsíců by zdravá telata měla dosáhnout hmotnost mezi cca 180 a 230 kg. 

Ztráty jsou tvořeny mrtvě narozenými a v průběhu odchovu uhynulými telaty. 
Vykazované ztráty kolísají mezi chovy ve značném rozmezí. Podle údajů v tab. 50 by 
celkové ztráty telat neměly překročit 10 % (mrtvě narozená telata cca 5 až 7 % 
a úhyny 3 až 5 %). 

Tab. 50  Normativní hodnoty ztrát telat 

Ukazatel jednotka  max.
a) 

max.
b) 

max.
c) 

mrtvě 
narozená 

telata 

od prvotelek 
% z celkem 
narozených 

10 10 
x 

od starších krav 4 3 

celkem 6 7 5 

úhyny 
telat 

do 14 dnů věku % z živě 
narozených 

2 
3 5 

od 15 dnů do 6 měs. věku 2 

ztráty celkem x 10 10 10 
Pramen: a) Sacher a Diener (2004); b) Heidemann a kol. (2003); c) Warzecha a kol. (2002). 

Warzecha a kol. (2002) uvádějí, že ztráty telat jsou z více než z 50 % vyvolány 
zažívacími a z 20 % dýchacími potížemi, podle Pavlaty a kol. (2005) jsou 
hlavními příčinami nutných porážek telat poruchy respiračního (47 %), 
pohybového (21 %) a trávicího (9 %) aparátu. Wöckinger (2009) uvádí ztrátu 
způsobenou úhynem telete při porodu (vedle nákladů na léčení a nižší 
produkce mléka) 3 120 až 7 280 Kč. Při nákladech 35 Kč na den a ceně 2 500 Kč 
při narození by ztráta při úhynu činila cca 2 500 Kč (při porodu) až 8 800 Kč 
(v šesti měsících věku). S věkem při úhynu se ztráta v přepočtu na tele zvyšuje 
a na den klesá (graf 13). 

Z tab. 51 jsou patrny značné rozdíly v cenách narozených telat mezi plemeny 
v Německu. Cena holštýnského býčka při narození (3 070 Kč) dosahuje 38 % 
ceny býčků fleckvieh (8 135 Kč), holštýnské jalovičky (675 Kč) dosahují jen 13 % 
ceny jaloviček fleckvieh (5 330 Kč).    

Tab. 51  Odhad ceny narozených telat z tržní ceny (Kč/kus, 1 € = 26,00 Kč) 

Položka 
plemeno fleckvieh (F) plemeno holštýnské (H) 

býček jalovička býček jalovička 

nákupní cena
1) 

10 815 8 010 4 420 2 340 

mínus náklady na krmiva
2 

1 300 1 300 650 805 

mínus pracovní náklady
 

1 380 1 380 700 860 

cena telete při narození 8 135 5 330 3 070 675 
Pramen: Brändle (2006). 
1)  F býčci a jalovičky 80 kg, 135 a 100 Kč/kg, H - ceny užitkových telat prodaných „ze dvora“; 
2)  krmné dny (průměrný přírůstek 800 g/den) x 26 Kč náklady na krmiva na krmný den. 
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Messner (2008) uvádí, že ztráta za stodenní tele zahrnuje kromě „porodní“ 
ceny náklady na krmiva a na práci ve výši cca 2 130 a 2 180 Kč. Podle Platena 
(2003) zvyšuje prodloužení odchovu telete o 10 až 14 dnů náklady o cca 650 Kč, 
další nemoci zpomalující růst prodlužují věk při prvním otelení o 3 až 4 měsíce. 
Trilk a Münch (2006) zjistili u telat zdravých po celou dobu odchovu věk při 
prvním otelení 24,4 měsíce, při onemocnění jedenkrát, resp. dvakrát, 25,4, resp. 
26,6 měsíce. Fischer a kol. (2005) odhadují ztráty způsobené zmetáním a úhyny 
telat na 110 tis. Kč na 100 porodů (krav) a 6 675 Kč na každé „ztracené“ tele.  

Za optimální věk jalovic při prvním otelení se z hlediska nákladů na odchov 
i užitkovosti v dalších fázích produkčního života obvykle považuje věk 23 až 27 
měsíců (BZA-Rind 2009, Ježková 2010, Reppel 2008, Sutter 2006 aj.), kterému 
odpovídá první inseminace v cca 13 až 16 měsících věku. Chovný cíl stanovuje 
pro české strakaté plemeno věk při prvním otelení 26 až 28 měsíců 
(www.cestr.cz), pro holštýnské plemeno 23 až 27 měsíců (www.holstein.cz). 

V ČR lze za využití dat Boudného a Mládka (2007) odhadnout průměrný náklad 
na jalovici v sedmi měsících březosti na 33 300 Kč a při otelení na 37 000 Kč. 
Náklady na krmný den odchovu dosahují cca 37,30 Kč (tab. 52). Podíly krmiv 
(50 %) a pracovních nákladů (22 %) na celkových nákladech odchovu jalovic 
jsou srovnatelné s údaji vykazovanými v zahraničí.  

Tab. 52 Odhad nákladů odchovu jalovic v ČR
1) 

Položka, ukazatel 
Kč na 

% 
KD

2) 
kg přír.

3) 
jalovici 

krmiva vlastní 15,50 23,29 9 550 41,5 

krmiva nakoupená 3,00 4,51 1 850 8,0 

pracovní náklady 8,20 12,32 5 050 22,0 

odpisy HIM 1,10 1,66 680 3,0 

ostatní položky 6,00 9,02 3 700 16,1 

režijní náklady 3,50 5,29 2 170 9,4 

náklady celkem 37,30 56,10 23 000 100,0 

cena telete v 6 měs. věku 
 

16,75 21,95 10 320 44,9 

náklady na březí jalovici
 

54,10 56,95
4) 

33 320 144,9 

náklady od 7. měs. do otelení 5,85 x 3 600 15,7 

náklady na prvotelku
 

59,95 63,10
4) 

36 920 160,5 
1)  upravené údaje publikované Boudným a Mládkem (2007); 
2)  odchov 616 krmných dnů; 
3)  přírůstek 665 gramů na den, celkový přírůstek hmotnosti 410 kg; 
4)  na kg hmotnosti (585 kg); 

Odhad nákladů na prvotelku v závislosti na věku při první otelení v Německu 
uvádí tab. 53. Kromě zřetelného vlivu věku při prvním otelení na náklady na odchov 
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jalovic a jejich hlavní položky jsou z ní patrny i rozdíly v nákladech zjištěných různými 
pracovníky u dvou různých souborů podniků pro shodný věk při prvním otelení.  

Tab. 53  Náklady na prvotelku v závislosti na věku při prvním otelení v Německu (Kč
1)

) 

Položka, ukazatel 
(1) věk při 1. otelení (měs.)

 
(2) věk při 1. otelení (měs.)

 

24 32 36 24 28 32 

cena telete 3 978 3 328 3 328 3 750 3 750 3 750 

odchov do 4. měsíce věku 3 328 3 328 3 328 3 125
2) 

3 125
2) 

3 125
2) 

krmiva 12 168 16 068 17 602 16 625 18 225 19 825 

mzdy (275 a 250 Kč/hod.)
 

5 850
 

6 656
 

7 449
 

3 750
 

4 500
 

5 250
 

odpisy HIM
3) 

3 991 5 785 6 656 2 500 2 950 3 325 

ztráty zvířat (5 %) 806 936 1 066 x x x 

ostatní položky 3 588 4 108 4 628 2 225 2 350 3 000 

náklady celkem 33 709 40 209 44 057 31 975 34 900 38 275 
Pramen: (1) Göbel, cit. Fischer et al. (2005) a (2) Sutter (2006). 
1)  1 € = 26,00 Kč; 
2)  spotřeba mléka a mléčných náhražek; 
3)  průměr z údajů vykázaných za nové a starší stáje. 

Vysoké náklady na jalovici a s nimi související ztráty způsobená prodloužením 
odchovu nad jeho optimum jsou vykázány ve Švýcarsku (tab. 54).  

Tab. 54  Náklady na prvotelku podle věku při prvním otelení ve Švýcarsku (Kč
1)

) 

Položka, 
ukazatel 

věk při 1. otelení (měs.)
2) 

věk při 1. otelení (měs.)
2) 

24 30 36 27
 

30
 

cena telete 7 200 7 200 7 200 4 800 4 800 

mléko (a náhražky) 3 920 5 328 6 720 5 760 5 760 

krmiva 18 000 18 608 19 376 26 224 27 360 

mzdy
 

14 400 16 960 18 880 18 976 20 944 

odpisy HIM
 

4 000 5 008 6 000 12 416 13 808 

ostatní položky 4 560 8 560 12 608 5 040 5 120 

náklady celkem 52 080 61 664 70 784 67 184 70 640 
1)  1 Švýcarský frank = 16,00 Kč; 
2)  Pramen: Jungviehaufzucht (2006) a Sutter (2006). 

Náklady na krmný den přímo ovlivňují ztrátu z prodloužení odchovu nad 
optimální délku, resp. ekonomický přínos zkrácení odchovu. Přínosy ze zkrácení 
odchovu jalovice o měsíc lze odhadnout z tab. 52 na 1 000 Kč (700 Kč na 
cyklus), z tab. 53 na 790 a 860 Kč, z tab. 54 na 150 a 1 500 Kč. "Měsíční" přínosy 
jsou odhadnuty v příspěvcích Wirtschaftlichkeit na 1 560 až 1 820 Kč, Warzechy 
(2002) na 1 300 Kč, Webera (2008) na 780 Kč, BZA-Rind (2008) na 1 870 Kč  apod. 
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Ekonomické ztráty způsobené úhyny a nutnými porážkami telat jsou ovlivněny 
především jejich věkem. Lze je odhadnout na cca 2 500 Kč v případě úhynu při 
narození až na 9 000 Kč při úhynu v šesti měsících věku. Zahraniční (německé) 
údaje uvádějí cenu telat při narození v závislosti na pohlaví a plemenné 
příslušnosti mezi cca 700 a 8 000 Kč na kus. Onemocnění jaloviček v průběhu 
odchovu má většinou za následek nižší přírůstky hmotnosti, prodloužení věku 
při prvním otelení a ekonomické ztráty v období produkčního využívání.  

Prodloužení odchovu jalovic nad optimální věk pro první otelení (obvykle 23 až 
27 měsíců) o jeden měsíc je nejčastěji uváděna ve výši 700 až 1 800 Kč.  
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II.3.7. Další faktory ovlivňující ekonomické ukazatele výroby mléka 

Ekologická (bio) produkce mléka 

V Ročence ekologického zemědělství ČR za rok 2008 (MZe, 2009) se mimo jiné 
uvádí, že rozvoj ekologického zemědělství stimuluje v ČR zájem spotřebitelů, 
kterým schází na trhu čerstvé domácí bioprodukty a potraviny, mezi které patří 
i mléko a mléčné výrobky. Obtíže s prodejem živočišných produktů nutí výrobce 
prodávat své produkty z ekologických chovů jako konvenční k dalšímu 
zpracování (např. mléko) či prodávat ze „dvora“ bez certifikátu (např. sýry aj.). 
Tato skutečnost může být jednou z příčin stagnace produkce biomléka včetně 
mléčných výrobků mezi roky 2006 a 2007. Z orientačních údajů vyplývá, že 
v tomto období došlo k poklesu výroby bio-mléčných výrobků o cca 282 tun 
a 2,5 %, z toho kravského mléka o 438 tun a 3,9 % a sýrů z kravského mléka 
o 2,9 tuny a 55 %. O 166,5 tuny a 94 %, resp. o 4,0 tuny a 160 %, vzrostla 
výroba kozího biomléka, resp. kozích biosýrů. 

Technika ekologické (bio) výroby mléka je díky souboru unijních a národních 
předpisů a tuzemských a zahraničních zkušeností dobře známa, méně 
spolehlivé jsou odhady ekonomiky tohoto systému chovu krav. Ve srovnání 
s konvenčními jsou u ekologických podniků uváděny obvykle vyšší náklady na 
litr mléka, které by měly být minimálně kompenzovány vyšší nákupní cenou 
biomléka a podporou ekologické výroby. V letech 1998 až 2005 se v Rakousku 
zvýšil příplatek za biomléko ze 3,4 na 4,3 centy (z cca 0,88 na 1,12 Kč) za kg 
(Kirner a kol. 2006). Aktuálním cílem organizace "Bio Austria" je dosažení vyšší 
nákupní ceny za kg biomléka o 10 centů (cca 2,60 Kč), německá organizace 
"Bioland" uvádí za rok 2009 cenu biomléka v 38,8 centů (cca 10,10 Kč) za kg, 
což je přibližně o 3,50 Kč více než za konvenční mléko apod. Podle odhadů jsou 
v ČR ceny nákupní ceny biomléka v průměru o 2,00 Kč za litr vyšší než ceny 
mléka konvenčního. Ceny biomléka ovlivňuje hlavně poptávka spotřebitelů po 
bio-produktech, kterou mohou výrobci ovlivnit (s výjimkou přímého prodeje) 
jen částečně. Vztah spotřebitelských cen mléčných výrobků konvenčních 
a "bio" ve vybraných státech uvádí tab. 55. Z většinou starších dat je zřejmé, že 
v rámci osmi evropských zemí kolísala v přepočtu na kg mléka cena mléčných 
výrobků konvenčních mezi 9,62 až 27,56 Kč a "bio" mezi 21,06 a 32,26 Kč, 
přičemž nejnižší hodnoty platí v obou případech pro ČR. Nejvyšší je v ČR 
vykázán příplatek za bioprodukci (11,44 Kč za kg mléka, 119 % "konvenční" 
ceny).   

 



Certifikovaná metodika Hodnocení ekonomických ukazatelů výroby mléka 

 50 

Tab. 55  Spotřebitelské ceny mléčných výrobků ve vybraných státech (1 € = 26,00 Kč) 

Stát rok 
Kč/kg mléka za výrobky příplatek za bioprodukci 

konvenční "bio" Kč/kg mléka %
1) 

Švýcarsko
 

2002 27,56 32,76 5,20 18,9 

Dánsko 2002 23,14 27,56 4,42 19,1 

V. Británie 2002 21,84 30,16 8,32 38,1 

Rakousko 2005 21,32 24,18 2,86 13,4 

Švédsko 2002 20,28 24,70 4,42 21,8 

Nizozemí 2002 19,76 26,00 6,24 31,6 

Německo 2005 14,82 22,62 7,80 52,6 

ČR 2002 9,62 21,06 11,44 118,9 
Pramen: Kirner a kol. (2006). 
1)  podíl z ceny za konvenční výrobky. 

Ekonomická kalkulace obou způsobů výroby mléka v Baden-Württemberg 
podle Overa (2009) je uvedena v tab. 56. Nižší ztráta vykázaná při ekologické 
produkci je způsobena vyšší nákupní cenou biomléka o 2,34 Kč a 27 % než 
konvenčního mléka (10,92, resp. 8,58 Kč za kg). Při stejné ceně mléka (8,58 Kč) 
a vyšších nákladech na kg mléka by ekologická výroba vykázala ztrátu cca 
20 000 Kč na krávu a rok a 3,40 Kč na kg mléka.  

Tab. 56  Ekonomické ukazatele konvenční a ekologické výroby mléka (Kč
1)

) 

Ukazatel, položka 

výroba mléka  

konvenční (7 500 kg mléka)  ekologická (6 000 kg mléka) 

na krávu a rok na kg mléka na krávu a rok na kg mléka 

prodej mléka 64 350 8,58 65 520 10,92 

prodej telat a jateč. krav 13 364 1,78 11 050 1,84 

statková hnojiva 7 436 0,99 6 994 1,17 

příjmy celkem 85 150 11,35 83 564 13,93 

pracovní náklady 17 524 2,34 19 110 3,19 

objemná a jadrná krmiva 30 940 4,13 28 756 4,79 

doplnění stáda 12 012 1,60 9 100 1,52 

ostatní položky 34 970 4,67 32 968 5,49 

náklady celkem 95 446 12,74 89 934 14,99 

rozdíl příjmů a nákladů -10 296 -1,39 -6 370 -1,06 
Pramen: Over (2010). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Ze států EU je největším výrobcem biopotravin Rakousko. V kvótovém roce 
2005/06 činila jeho kvóta pro biomléko 396 tis. tun. (15 % národní kvóty 
mléka). Vzhledem k nízké výměře podniků a malým stádům krav se ekologické 
výrobě věnuje velký počet farmářů (v roce 2009 cca 20 800 biopodniků). I proto 
mohl Schermer (2000, cit. Schmid 2005) vyhodnotit odpovědi 334 výrobců, 
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kteří z bioprodukce "vystoupili". Hlavními důvody byla nedostatečná podpora 
(70,7 %), potíže s prodejem (53,9 %), nejisté směrnice (30,0 %) a problémy 
s podnikovými kontrolami (52,4 %). Přesto se ekologických výrobců mléka 
v Rakousku dlouhodobě zvyšuje.  

Plemenná příslušnost dojnic 

Geneticky podmíněná schopnost produkovat mléko je u obou hlavních 
dojených plemen krav chovaných v ČR – českých strakatých a holštýnských – 
vysoká. Potvrzují to mimo jiné ukazatele jejich chovu v ČR (Kvapilík a kol. 2010 
aj.), v Německu i v Rakousku.  

Na poměrně malé rozdíly v ekonomice výroby mléka mezi oběma plemeny 
poukazují např. výsledky ze spolkové země Baden-Württemberg v tab. 57.   

Tab. 57  Ukazatele výroby mléka plemeny fleckvieh a holštýnské v Německu (Kč
1)

) 

Ukazatel, položka 

plemeno, mléka na krávu a rok 

fleckvieh, 6 500 kg holštýnské, 7 700 kg 

na krávu a rok na kg mléka na krávu a rok na kg mléka 

prodej mléka 56 108 8,63 65 468 8,50 

prodej telat a jateč. krav 14 664 2,26 9 490 1,23 

statková hnojiva 6 994 1,08 7 436 0,97 

příjmy celkem 77 766 11,96 82 394 10,70 

objemná a jadrná  krmiva 27 456 4,23 31 252 4,06 

pracovní náklady 17 524 2,70 17 524 2,28 

doplnění stáda 12 012 1,85 12 012 1,56 

práce strojů 3 900 0,60 4 160 0,54 

ostatní položky 29 900 4,60 31 798 4,13 

náklady celkem 90 792 13,97 96 746 12,56 

rozdíl příjmů a nákladů -13 026 -2,00 -14 352 -1,86 
Pramen: Over (2009). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Dorfner a Frank (2010) počítají na krávu a rok plemen fleckvieh a černostrakaté 
s prodejem 6 809 a 8 016 kg mléka, s příjmy za mléko 53 118 a 62 530 Kč 
(7,80 Kč za kg) a za telata 8 242 a 2 782 Kč a s příspěvkem na úhradu 32 344 
a 35 100 Kč (4,68 a 4,42 Kč na kg mléka).  

Hlavní výrobní a ekonomické ukazatele chovu krav plemen fleckvieh a holštýnské 
v jižním Německu (tab. 58 a 59) za rok 2006 hodnotili Dorfner a Lüpping (2008).  
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Tab. 58  Produkční ukazatele výroby mléka v jižním Německu (2006) 

Ukazatel jedn. 
plemeno 

holštýnské fleckvieh rozdíl 

podniků / krav na podnik n 45 / 85 36 / 70 9 / 15 

mléka na krávu kg ECM 9320 8120 1200 

obsah tuku / bílkovin % 4,08 / 3,41 4,15 / 3,53 -0,07 / -0,12 

obměna stáda  % 31 32 -1 

mezidobí / věk při 1. otelení dnů / měs. 403 / 26,9 381 / 28,4 22 / -1,5 

spotřeba jadrných krmiv 
tun/krávu 2,63 2,33 3,,00 

g/ kg mléka 282 287 -5 

mléka z objemných krmiv kg/krávu 3680 3130 550 

mléka na pracovníka a rok tun ECM  459 354 105 
Pramen: Dorfner a Lüpping (2008). 

Tab. 59  Výrobní a ekonomické ukazatele výroby mléka v jižním Německu (2006, Kč
1)

) 

Položka, ukazatel 
plemeno holštýnské plemeno fleckvieh 

na krávu a rok na kg mléka na krávu a rok na kg mléka 

tržby za mléko 76 804 8,24 64 402 7,93 

tržby za zvířata 8 736 0,94 15 834 1,95 

přímé platby 8 008 0,86 8 866 1,09 

ostatní příjmy 2 652 0,28 4 836 0,60 

příjmy celkem 96 200 10,32 93 938 11,57 

objemná krmiva 27 378 2,94 29 146 3,59 

pracovní náklady 23 504 2,52 26 182 3,22 

jadrná krmiva 16 224 1,74 16 250 2,00 

odpisy staveb 7 514 0,81 6 968 0,86 

náklady na kvóty  6 058 0,65 5 486 0,68 

plem. a veter. výkony 4 836 0,52 3 588 0,44 

nákup zvířat  1 456 0,16 1 066 0,13 

ostatní položky 7 280 0,78 7 150 0,88 

náklady celkem 94 250 10,11 95 836 11,80 

rozdíl tržeb a nákladů 1 950 0,21 -1 898 -0,23 
Pramen: Dorfner a Lüpping (2008). 
1)  1 € = 26,00 Kč. 

Přes některé horší ekonomické ukazatele chovu krav plemene fleckvieh vyplynul 
z výsledků hodnocení závěr, že úspěšná výroba mléka není otázkou plemene, 
nýbrž sladění podnikové strategie s přednostmi příslušného plemene.  

Rovněž Over (2009) uvádí, že při výrobě mléka dojnicemi plemen fleckvieh 
a holštýnské se příspěvky na úhradu pohybují na relativně shodné úrovni. 
Zřetelně nižší úroveň vykázaly podniky s chovem více plemen. Při nízkých cenách 
mléka se zvyšuje význam dalších příjmů, především tržeb za jatečné krávy a za telata. 
Proto se v období 2008/2009 zvýšila konkurenční schopnost plemene fleckvieh. 
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Vliv plemene dojnic na ekonomiku výroby mléka v ČR hodnotil Kopeček (2010). 
Za léta 1999 až 2008 zjistil vyšší užitkovost, nižší náklady na litr mléka a o cca 
3 600 Kč na krávu a rok vyšší zisk u krav holštýnského plemene ve srovnání 
s českým strakatým. Současně však konstatuje, že krávy holštýnského plemene 
jsou chovány v příznivějších oblastech, hodnocení nezohledňuje produkci 
jatečného a zástavového skotu apod. Na základě zjištěných výsledků uvádí, že 
ekonomicky úspěšně i neúspěšně mohou mléko produkovat dojnice mléčného 
i kombinovaného užitkového typu.  

Spotřeba a produktivita práce  

Pracovní náklady jsou po krmivech obvykle druhou nejvyšší položkou celkových 
nákladů chovu dojnic. Proto je snižování spotřeby a obtížnosti práce při výrobě 
mléka věnována trvalá pozornost. Spotřeba pracovního času a s ní spojené pracovní 
náklady kolísají v závislosti na mnoha faktorech (technické a technologické 
vybavení stájí, organizace práce, užitkovost krav, motivace pracovníků aj.) 
v širokém rozmezí. Z dat o spotřebě času (tab. 60 a 61) vyplývá, že pracovně 
nejnáročnější operací je dojení. Připadá na něj obvykle 40 až 50 % pracovního 
času. Proto je této pracovní činnosti věnována v posledních letech značná pozornost. 

Tab. 60  Spotřeba pracovního času na výrobu mléka (průměr 7 podniků) 

Pracovní činnost 
stáje bezstelivové (na krávu) stáje s podestýlkou (na krávu) 

hod./rok min./den % hod./rok min./den % 

dojení 16,1 2,6 46 16,1 2,6 41 

telata, reprodukce aj. 8,3 1,4 24 8,3 1,4 21 

řízení, dokumentace 4,9 0,8 14 4,9 0,8 13 

krmení 3,6 0,6 10 3,6 0,6 9 

odkliz výkalů, stlaní 2,1 0,3 6 6,1 1,0 16 

celkem 35 5,8 100 39 6,4 100 
Pramen: Hasert (2003). 

Tab. 61  Spotřeba pracovního času při rozdílné dojivosti  

Pracovní činnost 
na krávu a den hod. na krávu a rok při dojivosti (kg) 

minut % 7 000 8 000 9 000 

dojení 2,84 41,1 14,0 14,0 17,3 

práce se stádem
1) 

1,29 18,7 7,9 8,6 9,4 

krmení 0,65 9,4 4,0 4,0 4,0 

péče o telata 0,46 6,7 3,9 3,9 3,9 

výkaly + podestýlání 0,17 2,5 1,0 1,0 1,0 

ostatní práce 1,50 21,7 9,1 9,1 9,1 

celkem 6,91 100,0 39,9 40,7 44,7 
Pramen: Gräfe (2005). 
1)  management, dokumentace, pomoc při telení, veterinárních zákrocích a inseminaci, čištění stáje aj. 
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Ve studii o automatizovaných systémech dojení cituje Kvapilík (2005a) řadu autorů, 
kteří uvádějí spotřebu času na dojení v dojírnách mezi 8 (rotační dojírna) až 25 hod. 
(tandemová dojírna), v dojicích robotech mezi 4,55 a 18,5 hod. na krávu a rok. 
Úsporu pracovního času na dojení roboty ve srovnání s dojírnami lze 
odhadnout na 20 až 30 %, přičemž roboty poskytují větší flexibilitu ve 
vynakládání práce. Vyšší investiční náročnost robotů než dojíren má za 
následek zvýšení nákladů na kg mléka. Např. podle Trilka a kol. (2005) se jedná 
o 0,30 až 0,60 Kč na kg mléka. Podle modelového propočtu Kvapilíka (2005) 
představuje rozdíl v nákladech 0,32 Kč na litr mléka ztrátu cca 5 Kč na krmný 
den a 1 850 Kč na krávu a rok (tab. 62). 

Tab. 62  Modelový výpočet zisku z výroby mléka při dojení v dojírně a robotem 

Zisk na 
náklady tržby zisk 

dojírna robot dojírna robot dojírna robot 

kg mléka (Kč) 8,13 8,44 8,50 8,50 0,38 0,06 

krmný den (Kč) 133,56 150,35 139,73 151,37 6,16 1,02 

krávu a rok (Kč) 48 750 54 877 51 000 55 250 2 250 373 
Pramen: Kvapilík (2005). 

Ročnímu fondu 2 200 pracovních hodin a roční spotřebě času na krávu uvedené 
v tab. 60 a 61 (35 až 45 hod.) odpovídá norma obsluhy 63 až 49 dojnic na 
pracovníka. Z dat zjištěných za rok 2008 u souboru 46 podniků s chovem dojnic 
Burdychem a kol. (2010) lze při kolísání mezi 23 a 89 dojnicemi odhadnout 
průměrnou normu obsluhy na 49 krav na ošetřovatele, to je na 45 hodin na 
krávu a rok a 7,3 min. na krávu a den. Při ocenění jedné pracovní hodiny 250 Kč 
a dojivosti 7 000 litrů mléka pak úspora jedné hodiny práce na krávu a rok 
(0,16 min. na krávu a den), představuje snížení nákladů o 250 Kč na krávu a rok, 
cca 0,70 Kč na krmný den a 0,04 Kč na litr mléka. Při úspoře čtyř hodin práce by 
snížení nákladů dosáhlo 1 000 Kč na krávu, 2,75 Kč na krmný den, 0,14 Kč na litr 
mléka, to je v přepočtu na podnik s chovem 200 dojnic (přibližně průměr ČR) 
200 tis. Kč na rok a 545 Kč na krmný den. 

Höltschi (2010) odhaduje, že ve Švýcarsku je 30 až 50 % pracovního času na 
ošetřování krav vynakládáno neefektivně. Jedná se o zbytečné přejezdy, 
komplikované pracovní operace,  různé přecházení, vícepráce aj.  

Produktivitu práce (objem vyrobeného mléka na pracovníka) ve vztahu k normě 
obsluhy a dojivosti na krávu a rok uvádí tab. 63. Např. při spotřebě 40 hod. na 
krávu a rok má zvýšení  dojivosti o 1 000 litrů na krávu a rok za následek zvýšení 
roční výroby mléka na pracovníka o 55 tun. Nelineární závislost mezi spotřebou 
času na krávu a výrobou mléka na pracovníka při dojivosti 8 000 litrů mléka 
poukazuje graf 14. Při snížení spotřeby času ze 70 na 60 hodin se zvýší výroba 
mléka na pracovníka o 42 tuny, ze 40 na 30 hodin o 147 tun. V uvažovaném 
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rozsahu (70 až 30 hod.) se snížení spotřeby pracovního času o hodinu na krávu 
a rok projeví zvýšením výroby mléka v průměru u 8,2 tuny na pracovníka. 

Tab. 63  Produkce mléka na pracovníka a rok (tuny) 

Mléka na krávu 
a rok (litrů) 

spotřeba času na krávu a rok (hodin)
1)

 / norma obsluhy
2) 

70 / 31 60 / 37 50 / 44 40 / 55 30 / 73 

6 000 189 220 264 330 440 

7 000 220 257 308 385 513 

8 000 251 293 352 440 587 

9 000 283 330 396 495 660 

10 000 314 367 440 550 733 
1)  4,93., 6,57, 8,22, 9,86 a 11,50 min. na krávu a den; 
2)  krav na pracovníka.  

Zvyšování produktivity snižováním potřeby práce na ošetřování dojnic je 
jedním z hlavních opatření ke zvýšení výroby a zlepšení ekonomických 
ukazatelů výroby mléka v Irsku, to je ve státě s vysokým podílem TTP. Podle 
Lassen a kol. (2009) je cílem irských chovatelů dosažení normy obsluhy 150 
dojnic na ošetřovatele. Zaměřují se především na zjednodušení a efektivní 
uspořádání pracovního procesu. Jedná se o zavedení sezónní zapouštění 
a telení krav, co nejkratší doby dojení, prodloužení pastevního období 
a produkčního věku krav apod. Jeden ze sledovaných podniků ověřuje dojení 
jedenkrát denně po prvních 100 dnech laktace.  

II.3.8. Ostatní faktory   

Z předchozích kapitol této metodiky je zřejmé, že ekonomické výsledky výroby 
mléka jsou ovlivňovány cenami tržních produktů, především pak mléka a zvířat. 
Většinu nákupních cen lze pozitivně ovlivnit vysokou jakostí tržních produktů. 
I když se ceny mléka stanovují dohodou mezi dodavateli a odběrateli, jsou 
nejvyšší ceny vypláceny za mléko nejvyšší jakosti a za vysoký obsah jeho 
hlavních složek. Systém bonusů stimuluje objem dodávek z jednoho sběrného 
místa, obdenní svoz aj. Rozdíl v cenách mléka mezi mlékárnami, na které 
poukazuje např. Kvapilík (2005), je způsobován i rozdílnými postupy jejich 
stanovení. 

Tržby za jatečné krávy lze ovlivnit volbou věku při vyřazení krav se zřetelem na 
variabilitu relevantních ukazatelů (tab. 64), resp. na hmotnost, zmasilost a protučnělost 
(grafy 15 až 18).   
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Tab. 64  Základní ukazatele souboru jatečných krav v ČR (146 981 kusů) 

Ukazatel jednotka průměr s
1) 

v
2)

 (%) 

hmotnost jatečně upraveného těla (JUT)
 

kg/kus 289 58,6 20,3 

zmasilost JUT třída 3,78 0,83 18,7 

protučnělost JUT třída 2,52 0,91 36,1 

věk při porážce měs. 68,1 29,6 43,5 

porážková (živá) hmotnost (odhad) kg/kus 549 111 20,2 
Pramen: Kvapilík a kol. (2007). 
1)  směrodatná odchylka; 
2)  variační koeficient. 

Pozitivní vliv na ceny prodávaných agrárních produktů má kolektivní vyjednávání 
o jejich výši, které se ve všech státech unie realizuje prostřednictvím 
odbytových družstev. Posílení jejich vyjednávací pozice o cenách (vyžaduje 
změnu legislativy EU o hospodářské soutěži) je jedním ze sedmi doporučení 
předložených pracovní skupinou expertů v závěrečné zprávě Komisi z 15.7.2010 
(Bericht 2010). 

Ekologická výroba mléka může být prostředkem k dosahování uspokojivých 
ekonomických výsledků hospodaření v méně příznivých oblastech s vysokým 
podílem TTP. Mezi podmínky dosažení tohoto stavu patří stabilní odbyt 
biomléka za ceny o 20 až 30 % vyšší než za mléko konvenční a přiměřená 
ekonomická podpora ekologického způsobu hospodaření. 

Ze dvou hlavních dojených plemen skotu chovaných v ČR se holštýnské dojnice 
vyznačují (nejen v ČR) vyšší dojivostí, české strakaté (fleckvieh) lepší masnou 
užitkovostí, obvykle vyšším obsahem tuku a bílkovin v mléce a lepšími ukazateli 
plodnosti. Výsledky z ČR i ze zahraničí poukazují na skutečnost, že ekonomiku 
výroby mléka výrazněji ovlivňují strategie podniku, management, organizace 
práce, výživa a podmínky chovu než plemeno krav. 

Z modelových propočtů vyplývá, že např. při spotřebě 40 hod. na krávu a rok 
má zvýšení  dojivosti o 1 000 litrů na krávu a rok za následek zvýšení roční 
výroby mléka na pracovníka o 55 tun, a že při dojivosti 8 000 litrů mléka se 
pokles spotřeby času o hodinu na krávu projeví zvýšením výroby mléka na 
pracovníka v průměru o 8,2 tuny (při rozmezí od 42 do 147 tun). 
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II.4. Odhad ekonomických přínosů vybraných opatření  

V tab. 65 je uveden odhad ekonomických přínosů v praxi běžně využívaných 
výrobních a organizačních opatření. Údaje jsou převzaty nebo vypočítány z dat 
uvedených v předchozích kapitolách metodiky a z několika dalších zdrojů 
neuvedených v seznamu literatury. Ukazatele vyznačující se značnou variabilitou lze 
využít k orientačnímu propočtu ekonomického efektu navržených vnitropodnikových 
opatření. Část uvedených ekonomických přínosů vychází ze situace v Německu, 
kterému se však hlavní "české" nákladové položky (s výjimkou mezd) i tržby přibližují. 

Tab. 65  Odhad ekonomických přínosů realizace vybraných opatření v chovu dojnic 

Opatření odhad přínosu 

dojivost +1 000 kg mléka 
na krávu a rok  
(mezi cca 6 000 a 10 000 kg) 

 náklady celkem -0,30 (-0,15 až -0,50) Kč/litr mléka 
 zisk +0,22 (+0,05 až 0,50) Kč/kg mléka 
 nákl. na objem. krmiva -0,25 (-0,12 až -0,37) Kč/kg mléka 
 nákl. na jadrné směsi +0,01 (+0,07 až -0,05) Kč/kg mléka 
 nákl. na krmiva celkem -0,26 (-0,05 až -0,50) Kč/kg mléka 
 pracovní náklady -0,12 (-0,10 až -0,15) Kč/kg mléka 

obsah tuku v mléce +0,1 %  zisk +0,08 Kč/kg mléka a +520 Kč/krávu a rok 

obsah bílkovin v mléce +0,1 %  zisk +0,13 Kč/kg mléka a +1040 Kč/krávu a rok 

příjem suš. +1 kg krávu/den  zisk +2 990 Kč/krávu/rok 

cena objem. krmiv -10 %  zisk +3 380 Kč/krávu/rok 

jadrná směs -50 g/kg mléka  zisk +2 080 K č/krávu/rok 

jadrná směs cena -500 Kč/t  zisk +1 000 Kč/krávu/rok 

náhrada soj. šrotu řepkovým 
 zisk +860 Kč na krávu a rok 

ztráty objem. krmiv -5 %  zisk +0,25 (+0,16 až +0,42) Kč/kg mléka 

sušina siláží +1 t/ha  náklady na 10 MJ NEL -0,45 (-0,40 až 0,50) Kč 

zkrácení SP (mezidobí) nad 
optimální délku 

 zisk +70 (+0 až +180) Kč/den 
 zisk +1 470 (+0 až 3 570) Kč na pohlavní cyklus krávy 

obměna stáda -5 % 
 zisk +850 (+360 až 1 750) Kč/krávu/rok 
 zisk +0,125 (+0,05 až +0,22) Kč/litr mléka 

produkční věk krav (mezi 2 a 7 
laktacemi) +1 laktace 

 zisk +4 300 Kč/krávu/rok 
 zisk +0,16 Kč/litr mléka 

rozdíl mezi cenou jat. krávy a 
březí jalovice -1 000 Kč  

 zisk +300 Kč/krávu/rok 
 zisk +0,04 Kč/litr mléka 

ztráty krav -10 %  zisk +2 080 Kč/krávu/rok 

ztráty (úhyny) telat  ztráta 2 500 až 9 000 Kč/výskyt (věk telat 0 až 6 měs.) 

poruchy plodnosti (tiché říje, 
záněty, cysty aj.) 

 ztráta 2 500 Kč na každou krávu stáda 
 ztráta 6 000 až 10 000 Kč na výskyt 

subklinická mastitida  ztráta 6 550 (2 500 až 14 000) Kč/výskyt 

kulhání krav  ztráta 2 500 (1 000 až 10 000) Kč/výskyt 

užitkové kříž. u 30 % H krav  zisk +1 170 Kč/krávu/rok 

spotřeba práce -5 hod./kus/rok  zisk +1 950 Kč/krávu/rok 

spotřeba práce -1 hod./kus/rok  náklady -250 Kč/krávu/rok, 0,70 Kč/KD a 0,04 Kč/l mléka 

věk při 1. otelení -1 měs.  
 zisk +1 100 (+600 až +1 800) Kč/krávu/rok 
 zisk +0,14 (0,10 až 0,16) Kč/kg mléka 

pachtovné -100 €/ha  náklady na krmiva -0,25 (-0,18 až -0,31) Kč/kg mléka 
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 Graf 1  Dojivost krav v EU-15 a v ČR
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Graf 2  Rostlinná a živočišná produkce v EU (2009, bez Malty)
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Graf 3  Zemědělská produkce v EU (2009, bez Malty)
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Graf 4  Kvóty mléka v kvótovém roce 2010/2011 v EU (%)
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Graf 5  Vývoj nákupních cen mléka

Pramen: LTO; ČSÚ; BLE; AMA
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Graf 6  "Měsíční" ceny mléka v ČR
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Graf 7  Výroba mléka na krávu a nákupní ceny mléka v EU-15
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Graf 8  Podíl TTP (%) a mléka na krávu a den (kg) v EU-15 (2008) 
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Graf 9  Dojivost a riziko onemocnění krav
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Graf 10  Produkce mléka na krávu za laktaci a za rok

Pramen: Dairy ... (2005)
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Graf 11  Odhad ztráty z prodouženého mezidobí (SP) nad optimum
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Graf 12  Počet laktací a zisk na litr mléka (modelový výpočet)
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Graf 13  Odhad ekonomické ztráty úhynu telete
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Graf 14  Výroba mléka na pracovníka a rok (tun)  
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Graf 15  Věk a hmotnost JUT krav (C + H)
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Graf 16 Věk a zmasilost JUT krav (C + H)
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Graf 17  Věk a protučnělost JUT krav (C + H)
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Graf 18  Věk, zmasilost a protučnělost jatečných krav (n = 146 981)

Pramen: Kvapilík a kol. (2007)
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III.  SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 

Speciální metodika pojednávající o výrobě mléka (chovu dojených krav) 
z ekonomického hlediska nebyla v posledních letech předložena. Za nové prvky 
metodiky je možno považovat zohlednění podmínek a zásad společné 
zemědělské politiky unie, komplexní pohled na chov dojnic (vazbu výrobních 
a ekonomických ukazatelů výroby mléka), srovnání většiny údajů se zahraničními 
(především německými) a aktualizaci výrobních a ekonomických výsledků 
výroby mléka. Z hlediska zákona čís. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků se jedná o získání nových poznatků zaměřených na 
využití v praxi, resp. o novou metodiku.    

 

IV.  POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 

Předložená metodika poskytuje základní informace o aktuální situaci ve výrobě 
mléka ve státech EU a v ČR, podrobně analyzuje ekonomické ukazatele chovu 
dojených krav (příjmy, náklady a jejich hlavní položky) a za účelem zlepšení 
ekonomických výsledků výroby mléka uvádí metodické návody k realizaci 
příslušných opatření.  

Vzhledem k obsahu a zaměření budou metodiku využívat především chovatelé 
všech v ČR chovaných plemen dojnic, profesní organizace chovatelů (Svaz 
chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, 
a.s., Agrární komora, Unie chovatelů aj.) a státní a soukromé poradenské 
organizace. Při řešení nadpodnikových záležitostí, které se týkají chovu skotu 
a výroby mléka, je metodika využitelná orgány řízení zemědělství (MZe a jemu 
podřízené instituce) a dalšími nadpodnikovými organizacemi (plemenářské 
a veterinární služby, zpracovatelé mléka aj.).  

Některé části metodiky lze využít k jednání k přípravě jednání se zástupci EU 
o aktuální problematice chovu skotu a výroby mléka (změny zásad společné 
zemědělské politiky, rušení kvót mléka, přímé platby po roce 2013, srovnatelné 
podmínky pro všechny státy unie apod.). 
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