
Výrobní a ekonomické ukazatele u souboru podniků s výrobou mléka za rok 2021 

Průměrné ukazatele vycházejí z údajů od 120 podniků s chovem dojených krav v ČR za 

rok 2021. Celkově byla vyhodnocena užitkovost od 61 643 krav (24 190 plemene českého 

strakatého skotu a 37 453 holštýnského plemene), což představuje v průměru 514 krav 

v podniku. V souboru hodnocených podniků se dojivost pohybovala mezi 4 922 a 13 258 litry 

na krávu a rok při průměru 9 163 litrů mléka. Oproti průměru podniků za rok 2020 (n=124) 

byla dojivost vyšší o 191 litrů (+2,1 %). Mírně vyšší byla průměrná dojivost u hodnoceného 

souboru podniků také ve srovnání s průměrem ČR za rok 2021, kde dojivost dle údajů ČSÚ 

byla 8 916 litrů. 

 

Tab. 1 Průměrné hodnoty základních ukazatelů u souboru podniků (n = 120, 2021) 

Ukazatel jednotka průměr min. max. 

výměra zemědělské půdy ha 2 099 588 6 052 

dojnic na podnik n 514 123 1 759 

dojivost (mléka) na krávu 
litry 

9 163 4 922 13 258 

prodej mléka na krávu 8 898 4 329 13 039 

tučnost mléka 
% 

3,91 3,34 4,47 

obsah bílkovin v mléce 3,48 3,24 4,41 

počet somatických buněk tis. ml. 205 105 373 

dojnic na ošetřovatele n 47 20 100 

výroba mléka na ošetřovatele tis. litrů 435 150 1 081 

březost 

jalovic 

po 1. inseminaci 

% 

59,8 28,8 85,0 

po všech inseminacích 59,8 30,6 96,0 

březost  

krav 

po 1. inseminaci 42,1 23,0 65,6 

po všech inseminacích 43,6 26,0 85,9 

počet laktací stáda 
n 

2,5 1,8 4,8 

inseminační index krav 2,3 1,5 4,6 

laktační den 

dny 

171 137 208 

věk při prvním otelení 767 660 976 

mezidobí 391 362 444 

servis perioda 108 78 162 

inseminační interval 70 45 93 

odchov telat na 100 krav n 104 79 125 

úhyny telat do odstavu 
% 

5,1 0,3 25,9 

obměna stáda krav 34,5 17,9 57,6 

 

Nejvyššími nákladovými položkami chovu dojených krav u hodnocených podniků byly 

náklady na krmiva (42,5 %), pracovní náklady (14,2 %), režie (12,2 %) a odpisy krav (8,5 %). 

Tyto čtyři největší nákladové položky představují 77,5 % celkových nákladů. Průměrné celkové 

náklady za rok 2021 u analyzovaného souboru dosáhly výše 87,8 tis. Kč na krávu a rok, tj. 

240,5 Kč na krmný den. Vedlejší výrobky (telata a statková hnojiva) snížily náklady zhruba o 

4,5 % a po jejich odečtení byly náklady 83,8 tis. Kč na krávu a rok a 229,5 Kč na krmný den. 

Při tržní produkci mléka 8 898 litrů na krávu a rok, činily náklady po odpočtu vedlejších 

výrobků 9,42 Kč na litr prodaného mléka. Náklady po odpočtu se oproti roku 2020 zvýšily 

o 4 654 Kč na krávu a rok (+5,9 %), resp. o 0,34 Kč na litr prodaného mléka (+3,8 %). Mezi 

roky 2020 a 2021 na krávu a rok byl růst patrný nejvíce v režiích, v nákladech na energii a na 

krmiva. V roce 2021 bylo v souboru podniků při výkupní ceně mléka 9,08 Kč na litr v průměru 



bez započítání dotací dosaženo ztráty 0,34 Kč na litr prodaného mléka. Ve srovnání s rokem 

předešlým došlo ke zvýšení nákladů na produkci, ale rovněž k růstu ceny a ztráta bez dotací 

byla nižší než u podniků za rok 2020. Ve výpočtech nebyly dotace zahrnuty, neboť kompletní 

údaje přímých a nepřímých podpor nebyly za rok 2021 v době vzniku tohoto dokumentu 

k dispozici. Při zohlednění dotací (přímé a nepřímých podpor) byla produkce mléka u 

analyzovaných podniků v průměru za rok 2020 zisková, a tudíž při zohlednění veškerých dotací 

se dá předpokládat průměrný zisk u souboru podniků i za rok 2021. 

Tab. 2 Ekonomické ukazatele výroby mléka u souboru podniků (n = 120, 2021) 

Ukazatel 

kalkulace na 

krávu 

(Kč) 

krmný den 

(Kč) 

litr prodaného mléka 

Kč % 

náklady na krmiva a steliva 37 327 102,3 4,20 42,5 

pracovní náklady  12 447 34,1 1,40 14,2 

odpisy krav 7 501 20,5 0,84 8,5 

odpisy majetku 3 632 10,0 0,41 4,1 

veterinární výkony + léky a desinfekce 3 433 9,4 0,39 3,9 

opravy a udržování 2 423 6,6 0,27 2,8 

energie 2 049 5,6 0,23 2,3 

plemenářské výkony a inseminace 1 643 4,5 0,18 1,9 

pojištění majetku a krav 528 1,4 0,06 0,6 

režijní náklady 10 726 29,4 1,21 12,2 

ostatní nákladové položky 6 060 16,6 0,68 6,9 

náklady celkem 87 770 240,5 9,86 100 

odpočet vedlejších výrobků1) 3 991 10,9 0,45 4,5 

náklady po odpočtu vedlejších výrobků 83 779 229,5 9,42 95,45 

tržby za mléko 80 796 221,4 9,08 x 

zisk (bez dotací) -2 983 -8,2 -0,34 x 

1) telata a statková hnojiva;   
 

Tab. 3 Průměrné náklady u souboru podniků v závislosti na plemeni krav (2021) 

Ukazatel 
Český strakatý skot (n=45) Holštýnský skot (n=61) 

Kč na KD Kč na litr1) Kč na KD Kč na litr1) 

tržní produkce (l/krávu a rok) 7 452 10 047 

krmiva a steliva 89,4 4,38 110,5 4,01 

pracovní náklady 32,2 1,57 35,2 1,28 

odpisy krav 18,6 0,91 22,2 0,81 

odpisy majetku 9,1 0,45 10,4 0,38 

veterinární a plem. náklady 11,4 0,56 16,1 0,58 

opravy a udržování 5,3 0,26 7,3 0,26 

energie 5,5 0,27 5,8 0,21 

pojištění majetku a krav 1,1 0,05 1,6 0,06 

režie 25,6 1,26 32,1 1,17 

ostatní nákladové položky 16,0 0,78 17,5 0,64 

náklady celkem 214,2 10,49 258,7 9,40 

náklady po odpočtu2) 203,4 9,96 248,1 9,01 

1) na litr prodaného mléka; 

2) po odpočtu vedlejších výrobků (telata a statková hnojiva). 



Podniky byly rozděleny do skupin podle toho, zda chovají plemeno české strakaté 

(37 % hodnocených podniků v roce 2021), holštýnské (51 %), nebo obě plemena (12 %). 

Podniky s převahou dojnic holštýnského plemene měly oproti podnikům s chovem dojnic 

českého strakatého plemene vyšší celkové náklady na krávu a rok (na krmný den), ale vlivem 

vyšší roční dojivosti byly náklady po odpočtu vedlejších výrobků na litr prodaného mléka u 

těchto podniků v průměru nižší. Rozdílnost byla patrná zejména u nákladů na krmiva, jejichž 

výše souvisí s užitkovostí. Pro komplexní posouzení ekonomiky u obou plemen by však bylo 

zapotřebí hodnotit rovněž masnou užitkovost.  
 

Tab. 4 Průměrné náklady na litr u souboru podniků v závislosti na produkci (2021) 

Ukazatel 

tržní produkce v tis. litrech na krávu a rok 

Český strakatý skot  Holštýnský skot 

pod 7 7 až 8 nad 8 pod 10 10 až 11 nad 11 

počet podniků 13 19 13 29 17 15 

krmiva a steliva 4,81 4,25 4,13 3,97 3,88 4,25 

pracovní náklady 1,91 1,41 1,48 1,46 1,17 1,06 

odpisy krav 1,03 0,90 0,81 0,79 0,88 0,76 

odpisy majetku 0,51 0,45 0,38 0,33 0,41 0,44 

veterinární a plemenářské náklady 0,59 0,56 0,53 0,63 0,54 0,55 

opravy a udržování 0,31 0,25 0,22 0,28 0,24 0,25 

energie 0,34 0,28 0,15 0,23 0,19 0,18 

pojištění majetku a krav 0,10 0,03 0,04 0,08 0,03 0,05 

režie 1,18 1,21 1,40 1,14 1,22 1,15 

ostatní nákladové položky 0,97 0,73 0,71 0,66 0,74 0,49 

náklady celkem 11,74 10,07 9,86 9,57 9,30 9,18 

náklady po odpočtu 1) 11,14 9,55 9,38 9,15 8,93 8,84 

1) na litr prodaného mléka po odpočtu vedlejších výrobků (telata a statková hnojiva). 
 

U souboru podniků byly patrné v nákladech po odpočtu rozdíly v závislosti na tržní 

produkci mléka. Ve skupině s vyšší produkcí mléka od krávy za rok byly náklady po odpočtu 

na litr prodaného mléka v průměru nižší.  


