
Vývoz mléka 

v cisternách 

do zahraničí

Rok MES

Průměrná 

cena Kč/l

Minimál. 

cena Kč/l

Maximál. 

cena Kč/l

Množství     

v tis. litrech

Hodnota nákupu                         

v tis. Kč

Tučnost                         

v hmotn.%

Prům.obsah 

bílkovin v %

Množství     v 

tis. litrech

Množství     

v tis. 

litrech

Tučnost                            

v hmotn.%

cena R101S2 R101S3 R101S4 R101S6 R103S2 R105S2 R105S4

2018 1 9,02 8,20 9,96 214599 1936741 3,94 3,51
1) 1) 1)

2018 2 8,79 8,20 9,60 196600 1728146 3,95 3,51
1) 1) 1)

2018 3 8,57 8,20 9,40 218240 1869842 3,95 3,52
1) 1) 1)

2018 4 8,35 7,99 9,12 216443 1807278 3,83 3,43
1) 1) 1)

2018 5 8,21 8,01 8,84 225408 1850479 3,75 3,36
1) 1) 1)

2018 6 8,15 7,89 8,62 213812 1741641 3,69 3,33 23293
1) 1)

2018 7

2018 8

2018 9

2018 10

2018 11

2018 12
1) 

nelze zveřejnit z důvodu ochrany důvěrnosti údajů, dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů

Pramen:  Mlék (MZe) 6-12 -  Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

Vývoz mléka 

v cisternách 

do zahraničí

Rok MES

Průměrná 

cena Kč/l

Minimál. 

cena Kč/l

Maximál. 

cena Kč/l

Množství     

v tis. litrech

Hodnota nákupu                         

v tis. Kč 

(vč.doplatků a 

srážek za minulá 

období: viz 

metodika)

Tučnost                         

v hmotn.%

Prům.obsah 

bílkovin v %

Množství     v 

tis. litrech

Množství     

v tis. 

litrech

Tučnost                            

v hmotn.%

R102S2 R102S3 R102S4 R102S6 R104S2 R106S2 R106S4

2018 1 9,02 8,20 9,96 214599 1936741 3,94 3,51
1) 1) 1)

2018 2 8,92 8,20 9,71 411199 3667972 3,95 3,51
1) 1) 1)

2018 3 8,80 8,20 9,61 629439 5540528 3,95 3,51
1) 1) 1)

2018 4 8,69 8,20 9,48 845882 7352131 3,92 3,49
1) 1) 1)

2018 5 8,59 8,16 9,35 1071290 9205896 3,88 3,46
1) 1) 1)

2018 6 8,52 8,14 9,22 1285102 10953967 3,85 3,44 137288
1) 1)

2018 7

2018 8

2018 9

2018 10

2018 11

2018 12
1) 

nelze zveřejnit z důvodu ochrany důvěrnosti údajů, dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů

Pramen:  Mlék (MZe) 6-12 -  Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

Nákupy mléka, hodnoty nákupu, tučnost, přepočtená cena

Nákup syrového a 

tepelně 

ošetřeného 

plnotučného 

mléka ze zahraničí

Nákupy mléka, hodnoty nákupu, tučnost, přepočtená cena

Nákup syrového a 

tepelně 

ošetřeného 

plnotučného 

mléka ze zahraničí

Nákup syrového mléka z ČR celkem (producenti,organizace 

producentů,odbytová družstva) bez obchodu a přesunů mezi mlékárnami

Měsíční údaje

Nákup syrového mléka z ČR celkem (producenti,organizace 

producentů,odbytová družstva) bez obchodu a přesunů mezi mlékárnami

Údaje od počátku roku

 
sl.2, ř.102: Uvádí se celková částka bez DPH v tisících Kč zaokrouhleně v celých číslech, odpovídající  
       celkové úhradě za dodávky mléka, které byly vyúčtovány za předchozí vykazované měsíce a včetně  
       sledovaného měsíce a zahrnující rovněž příplatky, srážky a cenové doplatky za minulá období vztahující  
        se ke  zpeněžovanému mléku ve sledovaném roce. V případě fakturace v měně € se pro přepočet na 
        národní měnu použije kursovní lístek ČNB ke dni vystavení faktury. 
 
 
Doplatky a srážky za minulá období 
       sl.2, ř.102.1: Uvádí se celková hodnota cenových doplatků (+) a srážek (-) vztahujících se ke 
       zpeněžovanému mléku v tisících Kč zaokrouhleně v celých číslech vyúčtovaných ve sledovaném měsíci za 
       minulá období ve sledovaném roce. Doplatky a srážky musí být rovněž vykazovány nápočtově od začátku 
        roku ve sloupci č. 2, v řádku č. 102 jako součást kumulativní hodnoty nákupu od začátku roku. Srážky se 
        uvádí s mínusovým znaménkem. Pokud jsou zaznamenány doplatky i srážky, uvádí se jejich rozdíl (doplatky 
        mínus srážky). 
 
Příklad výpočtu: doplatky = 100, srážky = 20; výsledná hodnota=  80 

 



 
sl.2, ř.102: Uvádí se celková částka bez DPH v tisících Kč zaokrouhleně v celých číslech, odpovídající  
       celkové úhradě za dodávky mléka, které byly vyúčtovány za předchozí vykazované měsíce a včetně  
       sledovaného měsíce a zahrnující rovněž příplatky, srážky a cenové doplatky za minulá období vztahující  
        se ke  zpeněžovanému mléku ve sledovaném roce. V případě fakturace v měně € se pro přepočet na 
        národní měnu použije kursovní lístek ČNB ke dni vystavení faktury. 
 
 
Doplatky a srážky za minulá období 
       sl.2, ř.102.1: Uvádí se celková hodnota cenových doplatků (+) a srážek (-) vztahujících se ke 
       zpeněžovanému mléku v tisících Kč zaokrouhleně v celých číslech vyúčtovaných ve sledovaném měsíci za 
       minulá období ve sledovaném roce. Doplatky a srážky musí být rovněž vykazovány nápočtově od začátku 
        roku ve sloupci č. 2, v řádku č. 102 jako součást kumulativní hodnoty nákupu od začátku roku. Srážky se 
        uvádí s mínusovým znaménkem. Pokud jsou zaznamenány doplatky i srážky, uvádí se jejich rozdíl (doplatky 
        mínus srážky). 
 
Příklad výpočtu: doplatky = 100, srážky = 20; výsledná hodnota=  80 

 


