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TISKOVÁ ZPRÁVA  

Mléčnou kvótu Česká republika nepřekročí 
 

Praha, 30. dubna 2015 – Česká republika „poslední“ národní mléčnou kvótu 

nepřekročí. Informuje o tom Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který správu 

mléčných kvót doposud zajišťoval. Přestože ve srovnání s údaji za posledních 10 let 

jsou dodávky mléka v kvótovém roce 2014/2015 absolutně nejvyšší, už teď je 

zřejmé, že nás pokuta nečeká.  

 

Mléčné kvóty, které představovaly vnitrostátní množství mléka pro jednotlivé členské státy 

Evropské unie, jsou od 1. dubna již minulostí. Přesto ještě zbývá vyhodnotit kvótový rok 

2014/2015 a zjistit, zda dané státy svůj národní limit nepřekročily.  Česká republika se obávat 

nemusí, podle aktuálních výsledků totiž limity nepřesáhne. Během 14 let existence kvót u nás 

k této situaci došlo pouze jednou, a to o 0,6 % v kvótovém roce 2005/2006.  

 

Poslední plnění kvót se vztahuje ke sledovanému období od 1. dubna 2014 do 31. března 

2015. Kvóty se týkají dodávek mléka odběratelům a prodaného mléka prostřednictvím přímého 

prodeje. Podle aktuálních údajů bylo odběratelům dodáno celkem 2,9 milionu tun mléka, což 

představuje splnění národní kvóty ČR na 98,8 %. Jedná se o dosud nejvyšší dodávky od 

našeho vstupu do EU. Ve srovnání s loňským kvótovým rokem došlo k meziročnímu nárůstu o 

4,7 %, což svědčí o tom, že došlo k nastartování produkce.  

 

Co se týká kvóty za přímý prodej, tedy kolik mléka a mléčných výrobků prodali producenti 

přímo spotřebitelům, jedná se o celkem 11,8 tisíce tun mléka a mléčných výrobků, v tomto 

případě jsme národní kvótu splnili na 47,3 %. Podobně jako u dodávek bylo množství mléka 

v přímém prodeji rekordní. Ve srovnání s minulým kvótovým rokem představuje zvýšení 

18,8 %.  

 

Výše uvedené údaje jsou předběžné, v konečné podobě budou k dispozici koncem června 

2015.  

 

Po skončení mléčných kvót bude úlohou SZIF monitorovat trh s mlékem ČR na základě 

měsíčních hlášení prvních kupujících (dříve označovaných jako schválení odběratelé) a 

producentů přímého prodeje. SZIF bude pravidelně každý měsíc zveřejňovat souhrn aktuálních 

informací o produkci a pohybu mléka na tuzemském trhu, které rozšíří o výstupy z ostatních 

evropských zemí. Současně bude přijímat žádosti o registraci prvních kupujících a žádosti o 

uznání Organizace producentů a Sdružení organizací producentů, jejichž uznávání i samotnou 

činnost bude administrovat obdobně jako před ukončením kvót. Dále bude SZIF zajišťovat 

kontroly na místě. 

 

Vladimíra Nováková 

tisková mluvčí SZIF 

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské 

politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a 

národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. 

Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní 

značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.  
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