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1 – Obecné souvislosti

Mléko je jedním z hlavních zemědělských produktů Evropské unie. Více než milion 
zemědělských podniků ročně produkuje 148 milionů tun mléka v přibližné hodnotě 
41 miliard EUR, což představuje 14 % hodnoty evropské zemědělské produkce (EU25, 
2006). Evropská unie je největším producentem mléka na světě (27 %), za ní následuje Indie 
(20 %), Spojené státy americké (16 %) a s velkým odstupem Oceánie (5 %).

Zpracováním mléka se v Evropě zabývá okolo 400 000 lidí, celkový obrat činí přibližně 
120 miliard EUR. Ze syrového mléka dodávaného do podniků zpracovávajících mléčné 
výrobky se vyrábí celá škála spotřebních produktů pro lidi i zvířata a také produktů pro 
použití v průmyslu.

Podobně jako jiné politiky Společenství pro odvětví zemědělství je i politika pro odvětví 
mléka a mléčných výrobků založena na globálních cílech stanovených v čl. 33 Smlouvy
o založení Evropského společenství. Tento článek uvádí následující čtyři cíle:

– zajistit rovnováhu na trhu s mlékem a snížit strukturální přebytky, což podporuje i EÚD
a judikatura Evropského soudního dvora;
– stabilizovat ceny mléka a mléčných výrobků;
– zajistit odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva, a to zvýšením produktivity 
zemědělských podniků díky postupnému provádění strukturálních změn;
– zvýšit konkurenceschopnost tohoto odvětví na mezinárodních trzích sbližováním 
evropských cen s cenami na světových trzích, které jsou strukturálně nižší.

Na základě společné zemědělské politiky vstoupily v roce 1968 v platnost organizace 
společného trhu v oblasti mléka a mléčných produktů. Jednou z prvních reforem zabývajících 
se strukturálními přebytky pak bylo zavedení kvót na mléko v roce 1984. Reforma provedená
v roce 2003 následně zahájila liberalizaci v odvětví zpracování mléka, která spočívala 
ve snížení dotací cen, zavedení přímé podpory příjmů a stropů produkce.

Byly zavedeny následující nástroje pro řízení trhu:
 režim kvót na mléko, 
 veřejné skladování másla a odstředěného sušeného mléka, 
 podpora soukromého skladování (zrušena v roce 2007), 
 opatření na pomoc likvidaci na vnitřním trhu, dovozní dávky / vývozní náhrady pro 

některé produkty a podpora příjmů pro výrobce mléka v letech 2004–2007 (prémie za 
mléko a další platby).

2 – Rozsah a koncepce auditu

V rámci auditu byla posouzena účinnost Komise při řízení trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky. Hlavními cíli auditu bylo posoudit:

 Dosažení rovnováhy na trhu.
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Od roku 1984, po jisté počáteční zdrženlivosti, používá většina zúčastněných stran v odvětví 
kvóty jako účinný a politicky přijatelný nástroj pro regulaci produkce. Zavedený systém tedy 
je účinný, protože produkce Společenství splnila stanovené stropy. V letech 1995/1996 až 
2004/2005 byla kvóta překročena o méně než 1 % v porovnání s následujícími obchodními 
lety, kdy nebyla využita: například v letech 2007/2008 to bylo 1,682 milionů tun pro EU25 
(1,2 % kvóty) a 2,222 milionů tun (1,0 % kvóty) pro EU27. 
Účetní dvůr se ve svém zdůvodnění opíral také o srovnávací studii členských států, které
v poměrném vyjádření nejčastěji překračovaly své kvóty. Jednalo se o Itálii, Německo, 
Nizozemí, Rakousko, Dánsko, Kypr a Lucembursko. 
V letech 1984–2004 však došlo i přes existenci režimu kvót k nadprodukci a bylo nutné 
uchýlit se k zásahům za účelem regulace trhu. 
Účetní dvůr ve zvláštní zprávě č. 6/2001 doporučil upravit režim kvót na mléko, který byl 
prodloužen do 31. března 2015.

 Stabilizaci cen mléka.

Systém kvót na mléko omezil nabídku a umožnil, aby se nominální ceny udržely na relativně 
vysoké a stabilní úrovni. Po odečtení sezónních výkyvů se ceny syrového mléka v EU
v letech 1984–2007 jen málo lišily od cen v období před zavedením kvót. 
Průměrná nominální cena v roce 2006 vypočtená Komisí byla 29 EUR/100 kg, což odpovídá 
cenovému rozpětí od 20,1 EUR/100 kg v Litvě do 40,4 EUR/100 kg na Kypru. Na základě 
údajů Eurostatu Účetní dvůr konstatuje, že po roce 1984 tedy bylo dosaženo cenové stability
v porovnání s hlavními světovými producenty mléka: USA, Novým Zélandem a Švýcarskem. 
V dlouhodobém horizontu však producenti mléka v podstatě nikdy reálně nepocítili přínosy 
pramenící ze stabilních cen, protože zachovány byly pouze nominální výrobní ceny.

 Dopad na příjmy producentů. 

Audit poukazuje na to, že dotace představují významnou a stále se zvětšující část těchto 
příjmů a že čisté příjmy zemědělských podniků zaměřených na produkci a zpracování mléka 
vyjádřené v běžných cenách rostly v letech 1989–2006 stejným tempem jako příjmy 
zemědělských podniků jako celku. Důvodem může být odvětvová reorganizace, rostoucí 
velikost podniků, prémie za mléko, jednorázové platby a podpora rozvoje venkova. 
Konkrétně se jedná o to, že nevyvážená restrukturalizace odvětví produkce a zpracování 
mléka sice pomohla zajistit odpovídající životní úroveň producentů mléka a zvýšit 
produktivitu zemědělských podniků, zároveň však způsobila snížení počtu mléčných farem 
EU15 v letech 1995–2007 o 50 %. 

 Konkurenceschopnost mléčných produktů na světových trzích. 

Účetní dvůr analyzuje světový trh mléčných produktů, který tvoří pouze 6 % světové 
produkce mléka (2007) a jehož ceny kolísají. 
V roce 2007 činil vývoz EU přibližně 9 % celkové produkce přepočítané na mléčný 
ekvivalent, díky čemuž je EU po Novém Zélandu druhým největším vývozcem mléka na 
světě. Evropská unie současně výrazně snížila podporu vývozu mléčných produktů, která má 
chránit mezinárodní obchod Společenství s mlékem a mléčnými výrobky, a sazba náhrad 
stanovená Komisí byla pro všechny produkty nulová pouze od června 2007 do prosince 2008. 
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3 – Zjištění Evropského účetního dvora

Účetní dvůr zdůraznil potřebu procesu tržní liberalizace, v jehož rámci budou zrušeny kvóty 
na mléko. Cílem je dokončit prováděnou analýzu a ověřit relevantnost původních závěrů 
týkajících se situace v odvětví produkce a zpracování mléka a jeho budoucnosti a řízení 
organizace společného trhu.
Politika EU v oblasti produkce a zpracování mléka byla vytvořena tak, aby splňovala celou 
šíři cílů1, a zpráva Účetního dvora analyzuje, do jaké míry bylo těchto cílů dosaženo,
a poukazuje na skutečnosti, které se v právě probíhajícím procesu liberalizace evropského 
odvětví produkce a zpracování mléka jeví jako zásadní. 

4 – Doporučení Evropského účetního dvora

Od roku 1984 jsou podstatou evropské politiky týkající se mléka kvóty na mléko stanovující 
přísné limity produkce. Národní stropy byly nastaveny na základě předchozí produkce, 
přičemž řada států, zejména Itálie, své kvóty systematicky překračuje. Ačkoli přebytky na 
konci roku 2006 a v roce 2007 poprvé téměř zmizely, v roce 2008 a 2009 se znovu objevily.

Čtyři hlavní důvody lze shrnout následovně:

1. Účetní dvůr se domnívá, že Komise musí nadále dohlížet na rozvoj trhu mléka
a mléčných výrobků, čímž zajistí, aby deregulace odvětví znovu nevedla
k nadprodukci.

2. Účetní dvůr opakuje, že Komise musí společně s členskými státy pravidelně sledovat 
tvorbu cen v potravinářství, a zajistit tak, aby koncentrace zpracovatelských
a distribučních podniků nedegradovala producenty mléka na pouhé příjemce cen
a neomezila prospěch konečných spotřebitelů.

3. Účetní dvůr dále doporučil, aby Komise identifikovala konkrétní problémy týkající se 
produkce mléka v horských oblastech a zabývala se dopady zeměpisné koncentrace 
produkce mléka na životní prostředí. Účetní dvůr také navrhuje, aby byla zavedena 
podpora cen a přímých příjmů v souladu s regionálními a sociálními aspekty.

4. Účetní dvůr se domnívá, že Komise a členské státy musí reorganizovat produkci 
mléka prostřednictvím uspokojování potřeb evropského domácího trhu a koncentrovat 
ji směrem k výrobě sýrů a dalších produktů s vysokou přidanou hodnotou, které lze 
vyvážet bez rozpočtové podpory.

5 – Odpovědi Evropské komise

Podle rozhodnutí Rady jednající na základě stanoviska Parlamentu z roku 2003 skončí kvóty 

                                               
1  Hlavní cíle politiky EU týkající se mléka: dosáhnout rovnováhy na trhu, stabilizovat ceny mléka a mléčných 
výrobků, zajistit producentům odpovídající životní podmínky a zlepšit konkurenceschopnost evropských 
mléčných výrobků na mezinárodních trzích.
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na mléko dne 1. dubna 2015. Účelem reformy odvětví mléka v souladu s reformou společné 
zemědělské politiky bylo zajistit, aby se výroba v tomto odvětví více orientovala na trh.
Cílem opatření bylo podpořit větší konkurenceschopnost a pomoci producentům mléka 
připravit se na budoucí výzvy, které je čekají na mezinárodních trzích, a současně poskytnout 
podporu příjmů formou přímých plateb.

Je třeba poznamenat, že asymetrický vývoj výrobních a spotřebitelských cen vzbuzuje obavy
o fungování konkurence v celém řetězci „z chléva až ke stolu“. K dispozici jsou a budou 
rovněž opatření v oblasti rozvoje venkova, která by měla zemědělcům pomoci
v restrukturalizaci a přizpůsobení se novým tržním podmínkám. Zemědělci produkující mléko 
postupně přestanou dostávat jakoukoli podporu související s produkcí mléka.

Komise se domnívá, že stabilita nominálních cen a pokles reálných cen byly v odvětví mléka 
běžné. Navíc doporučuje, aby se změny cen posuzovaly s přihlédnutím k vývoji na 
mezinárodních trzích a aby byl snížen rozdíl cen v porovnání s jejich úrovní na světových 
trzích.

Je třeba zdůraznit, že velká výrobní kapacita třetích zemí nutí producenty v EU soustředit se 
na rozvoj a rozšiřování trhů zaměřených na produkty s vysokou hodnotou, u kterých má 
Evropa dlouhodoběji fungující konkurenční výhodu (například sýry).

Nakonec je třeba zmínit, že je důležité, aby reforma zohlednila sociálně-ekonomické aspekty 
venkovských oblastí.

Komise zavede řadu iniciativ navržených skupinou na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu s cílem zlepšit fungování 
potravinového řetězce a sledování cen potravin. Dále bude zavedeno simultánní sledování
a sběr údajů prováděné úřady pro ochranu hospodářské soutěže jednotlivých států, které 
budou poskytovat rychlý přehled o trhu s mlékem a zajistí větší transparentnost pro všechny 
zúčastněné strany.

Komise se bude zabývat také situací v horských oblastech, a to ve svém pracovním 
dokumentu, který bude předložen v listopadu 2009 a bude se opírat o informace uvedené ve 
zvláštní zprávě č. 4/2003 Účetního dvora.

Komise je zároveň přesvědčena, že by měly být podniknuty kroky v oblasti právních předpisů 
zajištěním souladu se standardy ochrany životního prostředí a v oblasti pobídek formou 
pomoci určené na zavádění ekologičtějších zemědělských postupů.

6 – Poznámky a doporučení zpravodajky pro začlenění do usnesení o udělení 
absolutoria pro finanční rok 2008 – Komise

1. Připomíná Účetnímu dvoru, že neexistuje pouze jeden jediný způsob zajištění 
rovnováhy trhu, stability cen, odpovídající životní úrovně zemědělského obyvatelstva
a zvýšení konkurenceschopnosti trhů EU s mlékem.
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2. Poukazuje na skutečnost, že v roce 2001 Účetní dvůr ve zvláštní zprávě doporučil 
zrušit kvóty na mléko. Rada, Komise i Evropský parlament toto doporučení podpořily. 
Žádá Účetní dvůr, aby nevytvářel nejasnosti ohledně vývoje společné zemědělské 
politiky, a žádá Komisi, aby nadále prováděla politická rozhodnutí, a předcházela tak 
zbytečným nejasnostem vznikajícím v odvětví produkce mléka.

3. Bere na vědomí, že Účetní dvůr je znepokojen zejména důsledky pro horské
a znevýhodněné oblasti. Parlament tyto obavy sdílí, avšak zpravodajka Účetnímu 
dvoru připomíná, že kvóty na mléko a podpora zemědělství by neměly být nástrojem 
přihlížejícím k zájmům těchto oblastí. Pro řešení těchto problémů je – a měla by být –
používána Evropská politika týkající se venkovských oblastí a dotace. 

4. Nesouhlasí, že by se trh EU s mlékem měl zaměřit především na vnitřní trh a neměl by 
usilovat o konkurenceschopnost na světovém trhu. Celosvětová hospodářská soutěž je 
realitou, které musí EU čelit. Dojde-li k další liberalizaci světového trhu, producenti
a zpracovatelé mléka v EU by měli být schopni na trhu obstát. Z dlouhodobého 
hlediska bude konkurenceschopnost ve vztahu ke světovému trhu prostředkem 
umožňujícím zvýšit prosperitu zemědělců. Nebudeme-li se snažit o to, abychom se 
stali součástí světového trhu, povede to k trestuhodnému používání společných fondů
a v dlouhodobém horizontu to způsobí pokles příjmů evropských producentů
a zpracovatelů mléka.

5. Souhlasí se stanoviskem Účetního dvora týkajícím se potřeby dalšího dohledu nad 
rozvojem trhu s mlékem, a doporučuje proto Komisi pokračovat ve zdárně prováděné 
práci.

6. Připomíná, že různé cíle společné zemědělské politiky jsou navíc ve vzájemném 
rozporu, a více než kdy jindy považuje za nutné, aby byla o účelu společné 
zemědělské politiky vedena podrobná a důkladná diskuse.


