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Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky 10.05.2022 

 

Tab.: č.3 Ceny mlékárenských výrobků při prodeji z mlékárny v roce 2022 

Kurz ECB (EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA) za duben – 24,436 Kč/€ 

Název výrobku 
Cena v Kč/kg, 

průměr za duben 

Změna  

k březnu 2022        
v % 

Mléko polotučné trvanlivé* – obsah tuku cca 1,5 % 

v balení tetrapak o objemu 1 litr, ošetřeno technologií UHT 
12,03 0,7 

Sušená syrovátka 

bez přidaného cukru, baleno v pytlích po 25 kg 
33,16 4,8 

Sušené odtučněné mléko 

tuk do 1 %, baleno v pytlích po 25 kg 

86,34 1,1 

Sušené plnotučné mléko 

tuk 26%, baleno v pytlích po 25 kg 

100,05 2,3 

Máslo ve spotřebitelském balení 100 - 250 g 

tuk minimálně 82 %, voda max. 16 % 

158,41 2,4 

Máslo v blocích 10 - 25 kg 

tuk minimálně 82 %, voda max. 16 % 

144,26 4,8 

Smetana ke šlehání – gastro balení 

obsah tuku min. 30 %; balení o hmotnosti 1 kg a vyšší 
62,64 0,5 

Smetana ke šlehání – spotřebitelské balení 

obsah tuku min. 30 %; balení o hmotnosti cca 150 g – 300 g 
66,51 -0,4 

Sýr „ementálského typu“ 

sýr s vysokodohřívanou sýřeninou; obsah tuku 45 - 50 % 
142,41 0,2 

Gouda 45 – 50 % 

obsah tuku v sušině 45 - 50 %; balení blok, cihla 

119,62 6,2 

Eidam 40 – 45 % 

obsah tuku v sušině 40 - 45 %; balení blok, cihla 

113,00 2,7 

Eidam 30 % 

obsah tuku minimálně 30 % 
106,77 4,1 

Mozzarella – gastro balení 

s nízkou vlhkostí; obsah sušiny min. 45 %; balení 1 kg a větší 
- - 

Mozzarella* – spotřebitelské balení 

s nízkou vlhkostí; obsah sušiny min. 45 %; cca 100 – 250 g 

- - 

Ceny zjišťuje SZIF na základě nařízení Komise EU 2019/1746, zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 225/2004 Sb.,ve 

znění pozdějších předpisů. 
Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravních nákladů; * Cena je uvedena za kus; - neuvedeno z důvodu ochrany důvěrnosti údajů.  

Zdroj: TISČR 
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