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Shrnutí 
I Mlékárenství je svou hodnotou jedním z nejvýznamnějších zemědělských odvětví 
v EU. Průměrná cena, kterou producenti mléka v EU dostávají, začala od počátku roku 
2014, kdy dosáhla vrcholu, klesat. V polovině roku 2016 začaly ceny opět růst. 

II Společná zemědělská politika zahrnuje řadu nástrojů pro řešení narušení trhu. 
Přímé platby hrají stabilizační roli, protože představují stálý zdroj příjmů zemědělců. 
Cílem „záchranné sítě“ je podpořit ceny dočasným odstraněním přebytků mléčných 
výrobků z trhu. Komise může rovněž přijmout výjimečná opatření proti hrozbám 
narušení trhu: učinila tak v letech 2014 až 2016. 

III Zkoumali jsme, jak dobře Evropská komise a příslušné orgány v členských státech 
zvládly reagovat na narušení trhu s mlékem a mléčnými výrobky, k němuž došlo 
v letech 2014–2016. V souhrnu jsme zjistili, že Komise a členské státy přijaly plošná 
opatření na pomoc zemědělcům během narušení trhu, ale že analýza, kterou provedly, 
byla obecně nedostatečná k tomu, aby bylo možné rozhodnout o výši potřebné 
podpory a jejím zacílení. 

IV V roce 2019 jsme informovali o využití výjimečných opatření ke stabilizaci příjmů 
zemědělců v odvětví ovoce a zeleniny. Tato zpráva se zaměřuje na producenty mléka 
v EU. Nezahrnuje sice dopad pandemie COVID-19, ale zabývá se tím, jak Komise 
postupovala a jak se poučila z dřívější krize. 

V Komise rychle zareagovala na ruský zákaz. Již před koncem roku 2014 poskytla 
finanční podporu výjimečným opatřením v pobaltských zemích a Finsku, které byly 
zákazem postiženy nejvíce. Řešení zásadní nerovnováhy na trhu však trvalo déle a 
opatření, která Komise přijala v září 2016 a která podpořila dobrovolné snížení 
produkce, byla spojena s vysokým rizikem efektu mrtvé váhy. 

VI Komise navrhla výjimečná opatření ke zmírnění problémů zemědělců s likviditou, 
aniž by však náležitě posoudila potřeby nebo stanovila cíle. Členské státy, které mají 
v rámci sdíleného řízení jistou pružnost, upřednostnily výjimečná opatření, jejichž 
provedení bylo jednoduché, a rozhodly se pro širokou distribuci finančních prostředků. 
O cílenou podporu příliš neusilovaly. 

VII Přestože EU vyčlenila rezervu pro případ krizí v odvětví zemědělství, Komise ji 
během narušení trhu nevyužila. Komise od té doby navrhla změny s cílem posílit úlohu 
krizové rezervy do budoucna. Od roku 2018 mohou programy rozvoje venkova 
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podporovat širší škálu nástrojů řízení rizik pro zemědělce, které postihl pokles příjmů, 
včetně nástrojů ke stabilizaci příjmu v jednotlivých odvětvích. Od prosince 2020 jsme 
identifikovali dva programy rozvoje venkova nabízející podporu pro nástroje ke 
stabilizaci příjmu, z nichž žádný nebyl funkční. 

VIII Hodnocení provedená po narušení trhu přinesla některé obecné závěry týkající 
se výjimečných opatření na úrovni EU a Komise od té doby podnikla kroky ke zlepšení 
svých postupů pro řešení krizí. Dostatečně však neposoudila účinky opatření, která 
přijaly členské státy. 

IX Předkládáme Komisi několik doporučení, která se týkají: 

1) lepšího řešení nerovnováhy na trhu, 

2) zlepšení sestavování rozpočtu a jeho cílení, 

3) připravenosti na budoucí narušení trhu. 
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Úvod 

Odvětví mléka v EU 

01 Kravské mléko je svou hodnotou (59,3 miliardy EUR v roce 2019) jedním ze dvou 
největších zemědělských odvětví v EU a v současné době na něj připadá asi 14 % 
zemědělské produkce1. V roce 2019 tvořily hlavní země produkující mléko (Německo, 
Francie, Spojené království, Nizozemsko, Polsko, Itálie a Irsko) přibližně tři čtvrtiny 
objemu produkce mléka v EU (viz obrázek 1). V letech 1984–2015 provozovala EU 
systém mléčných kvót, který měl omezit celkovou produkci mléka v EU. Od roku 2009 
se celkové kvóty členských států postupně zvyšovaly, 1. dubna 2015 byl systém zrušen. 

Obrázek 1 − Sběr kravského mléka mlékárnami v roce 2019 

 
Zdroj: GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova – Krátkodobý výhled Podzim 2020, Dodávky kravského 
mléka (v tisících tun) – výpočet EÚD. 

                                                      
1 Průzkumník údajů Eurostatu – Souhrnný zemědělský účet – hodnoty v základních cenách – 

aktualizace 9. března 2020. 

Německo 20,5 %

Francie 15,5 %

Spojené království 9,8 %

Nizozemsko 8,7 %

Polsko 7,7 %

Itálie 7,6 %

Irsko 5,2 %

Jiné 25,0 %

% podíl na celkovém objemu EU-28

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-short-term-outlook-balance-sheets-eu28_en.xlsx
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact_eaa01&lang=en
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02 V roce 2019 činila celková produkce mléka v EU přibližně 168 milionů tun2, z toho 
producenti mléka dodali mlékárnám přibližně 95 %3. Dodávky producentů mléka do 
mlékáren se rychle zvýšily v letech 2014 a 2015 a poté rostly pomalejším tempem (viz 
obrázek 2). 

Obrázek 2 – Dodávky mléka do mlékáren 

 
Zdroj: GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova – Krátkodobý výhled Podzim 2020 – Výpočet EÚD. 

03 Od roku 2013 do roku 2015 se dodávky mlékárnám zvýšily ve všech členských 
státech kromě dvou. Mezi zeměmi s největším objemem produkce byl nárůst vyšší než 
průměr EU v Irsku, Spojeném království, Polsku a Nizozemsku. Dodávky se v roce 2016 
– v různé míře – stále zvyšovaly v patnácti členských státech, zatímco ve zbývajících 
třinácti, včetně Spojeného království a Francie, klesaly (viz tabulka 1). 

                                                      
2 Evropská komise, „Výhled zemědělství EU – Trhy a příjmy 2019–2030“, prosinec 2019, s. 82, 

Příloha tabulka 9.23 Bilance trhu s mlékem v EU. 

3 Průzkumník údajů Eurostatu – Sběr kravského mléka a získané produkty – měsíční údaje – 
aktualizace 31. března 2020. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-short-term-outlook-balance-sheets-eu28_en.xlsx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agricultural-outlook-2019-report_en.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_pc_204&lang=en
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Tabulka 1 – Vývoj dodávek mléka v letech 2013 až 2016 

Členský stát % změna mezi lety 2015 a 2013 % změna mezi lety 2016 a 2015 

Česko 25,6 % -0,1 % 
Irsko 18,0 % 4,1 % 
Lucembursko 15,9 % 8,9 % 
Belgie 14,8 % -2,7 % 
Maďarsko 12,6 % 0,7 % 
Spojené království 11,0 % -4,3 % 
Kypr 9,9 % 16,1 % 
Lotyšsko 9,8 % 0,8 % 
Polsko 9,6 % 2,4 % 
Nizozemsko 9,2 % 7,4 % 
Portugalsko 8,9 % -4,4 % 
EU-28 7,7 % 0,4 % 
Španělsko 7,6 % 1,1 % 
Litva 7,4 % -1,5 % 
Slovinsko 7,1 % 3,8 % 
Francie 5,9 % -2,7 % 
Rakousko 5,8 % -0,2 % 
Německo 5,2 % 0,3 % 
Dánsko 5,0 % 1,6 % 
Finsko 4,7 % -0,2 % 
Slovensko 4,6 % -4,8 % 
Itálie 4,3 % 3,2 % 
Rumunsko 4,2 % 3,6 % 
Švédsko 2,2 % -2,4 % 
Estonsko 2,1 % -0,8 % 
Chorvatsko 1,9 % -4,6 % 
Malta 1,6 % 3,8 % 
Řecko -0,7 % -0,2 % 
Bulharsko -4,4 % 7,3 % 

Zdroj: GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova – Krátkodobý výhled Podzim 2020 – Výpočet EÚD. 

04 V desetiletí od roku 2009 do roku 2019 se spotřeba mléčných výrobků (tj. mléka a 
výrobků získaných z mléka, jako je máslo, sýr a sušené mléko) v EU zvyšovala 
průměrným tempem 0,8 % ročně, zatímco vývoz EU rostl průměrným tempem 5,5 % 
ročně (viz obrázek 3) v reakci na rychle rostoucí celosvětovou poptávku. Po tomto 
růstu EU v roce 2019 vyvážela přibližně 15 % své produkce4. V období 2016–2019 byly 
třemi největšími světovými vývozci EU (27 %), Nový Zéland (25 %) a USA (14 %) a 

                                                      
4 Výpočet Komise je založen na dostupných údajích a odhadech Eurostatu. Související 

rozvahy se zveřejňují v krátkodobých výhledech Komise. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-short-term-outlook-balance-sheets-eu28_en.xlsx
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/outlook/short-term_cs
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mezinárodní obchod s mléčnými výrobky představoval přibližně 9 % světové 
produkce5. 

Obrázek 3 – Vývoz mléčných výrobků, 2009–2019 

 
Zdroj: GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova – Výhled zemědělství v EU 2019–2030 Krátkodobý výhled 
Podzim 2020 – Výpočet EÚD. Ekvivalenty mléka vypočítané pomocí koeficientů Komise ve výši 6,57 
u másla, 3,58 u sýra, 7,57 u sušeného odstředěného mléka, 7,56 u sušeného plnotučného mléka, 7,48 
u syrovátky a 0,85 u čerstvých mléčných výrobků. 

Narušení trhu s mlékem v letech 2014–2016 

05 Dobré klimatické podmínky v roce 2014 a vysoké ceny mléka v předchozích letech 
podpořily výrazný nárůst produkce mléka v EU. Od roku 2013 do roku 2015 se dodávky 
mléka mlékárnám zvýšily přibližně o 8 %, tj. o zhruba 11 milionů tun (viz obrázek 2), 
což představuje v porovnání s trendem domácí spotřeby a objemem vývozu výrazný 
nárůst (viz bod 04 a obrázek 3). Zrušení mléčných kvót EU bylo oznámeno v roce 2015 
a stejně jako v předchozích letech někteří producenti za jejich překročení zaplatili 
pokutu. 

                                                      
5 Vypočteno na základě objemů ekvivalentů mléka, které FAO vykázala ve Výhledu 

potravinářství – listopad 2020 – Příloha tabulka 19. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-short-term-outlook-balance-sheets-eu28_en.xlsx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agri-short-term-outlook-balance-sheets-eu28_en.xlsx
http://www.fao.org/3/cb1993en/CB1993EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb1993en/CB1993EN.pdf
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06 V květnu 2014 byla poptávka po vývozu mléčných výrobků z EU stále silná6. 
V srpnu 2014 zakázala Ruská federace v reakci na sankce EU vůči Ukrajině dovoz 
mléčných výrobků z EU a zpomalil se růst čínského dovozu. Rusko bylo v roce 2013 
největším vývozním trhem pro mléčné výrobky EU, zejména sýry. Mléčné výrobky 
představovaly v roce 2013 svou hodnotou přibližně 14 % celkového vývozu7 a 
spotřebovávaly 1,6 % veškeré produkce mléka v EU8. V roce 2013 představovala Čína 
z hlediska hodnoty 7 % vývozu mléčných výrobků z EU, přičemž nakupovala především 
sušené odstředěné mléko a sušenou syrovátku. 

07 Podle zprávy Komise9 „poté, co v odvětví mléka došlo na přelomu let 2013 a 2014 
k historickému nárůstu cen mléka a mléčných výrobků, vstoupilo toto odvětví do fáze 
celosvětové nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, která charakterizovala trh po 
celý rok 2015 i v první polovině roku 2016“. 

08 Ceny mléka obvykle v rámci jednotlivých let i meziročně kolísají. V zimě (kdy je 
produkce mléka nejnižší) ceny rostou a s růstem produkce na jaře klesají. 
Dvanáctiměsíční klouzavý průměr cen mléka proto poskytuje spolehlivější údaj 
o kolísání než měsíční ceny (viz obrázek 4). V období od rozšíření EU v roce 2004 se 
roční klouzavý průměr cen mléka dodávaného do mlékáren v EU z velké části držel 
v pásmu mezi 28 a 35 centy/kg. V období od poloviny roku 2013 do roku 2016 se 
průměrná měsíční cena nejprve vyšplhala nad toto pásmo a pak se krátce propadla na 
minimum kolem 26 centů. 

                                                      
6 Viz zpráva ze zasedání hospodářské rady Střediska EU pro sledování trhu s mlékem , 

27. května 2014. 

7 Vypočteno na základě údajů o obchodech EU dostupných v databázi Komise 
Access2Markets, kódy harmonizovaného systému 0401–0406. 

8 Podle studie vypracované pro Komisi: Písemná zpráva institutu Wageningen Economic 
Research a společnosti Ecorys – Hodnocení pro Komisi Improving crisis prevention and 
management criteria and strategies in the agricultural sector  (05.087713), závěrečná 
zpráva, srpen 2019, s. 37. 

9 Zpráva Komise: „Vývoj situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky a provedení 
ustanovení balíčku předpisů týkajících se mléka“; COM(2016) 0724 final. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/mmo-report-2014-05-27_en.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/statistics?includeUK=true
https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/89d71bfa-43e1-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/89d71bfa-43e1-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016DC0724
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Obrázek 4 – Ceny syrového mléka v EU, 2005–2020 

 
Zdroj: Sdělení členských států podle čl. 12 písm. a) nařízení 2017/1185 – příloha II.4 písm. a) – Částky 
vážené podle množství dodaných do mlékáren Mimořádná podpora, jíž se tento audit týkal, byla 
k dispozici v zeleně zvýrazněném období – viz příloha. 

09 Ceny a kolísání se v jednotlivých členských státech značně lišily. Největší cenový 
rozdíl 38,1 c/kg nastal v červnu 2016 mezi Litvou (16,9 c/kg) a Kyprem (55,0 c/kg). 
V sedmi členských státech byla cena nižší než 22,5 c/kg, zatímco ve čtyřech členských 
státech byla vyšší než 36,5 c/kg10. 

10 Roční obrat z produkce mléka se od roku 2012 do roku 2014 zvyšoval a od roku 
2014 do roku 2016 klesal (viz obrázek 5). Průměrný obrat v letech 2013 a 2014 činil 
53,4 miliardy EUR a v letech 2015 a 2016 pak 44,8 miliardy EUR – což je o něco méně 
než obrat v roce 2012. 

                                                      
10 Více informací naleznete na zemědělsko-potravinářském datovém portálu Komise. 
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Obrázek 5 – Hodnota dodávek mléka 

 
Zdroj: GŘ Eurostat pro měsíční dodávky kravského mléka (apro_mk_colm) – Středisko pro sledování trhu 
s mlékem pro historické ceny syrového mléka v EU – výpočet EÚD. 

11 Zemědělská účetní datová síť (FADN) je hlavním statistickým nástrojem Komise 
pro sledování příjmů a obchodní činnosti komerčních zemědělských podniků. Zahrnuje 
několik ukazatelů příjmů11, jako je čistá přidaná hodnota zemědělského podniku 
(FNVA) na roční pracovní jednotku (AWU) a čistý příjem ze zemědělské činnosti. Oba 
ukazatele se v období 2015–2016 ve srovnání s obdobím 2012–2013 u podniků 
zaměřených na výrobu mléka v EU snížily, první o přibližně 7 % a druhý o přibližně 16 
%. 

12 Dynamika byla v jednotlivých členských státech výrazně odlišná. Například při 
srovnání let 2015–2016 a 2012–2013 se ukazatel FNVA/AWU snížil ve 14 z 25 členských 
států, pro něž jsou údaje k dispozici, ale ve zbývajících 11 se zvýšil. Celkové rozpětí se 
pohybovalo od 35% poklesu v Nizozemsku po 110% nárůst na Slovensku. 

                                                      
11 Více informací o měření příjmů zemědělských podniků ze strany Komise najdete ve zvláštní 

zprávě 1/2016: „Je Komisí zavedený systém měření výkonnosti ve vztahu k příjmům 
zemědělců dobře koncipovaný a vychází ze spolehlivých údajů?“ 
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Dostupné mechanismy pro vypořádání se s kolísáním cen 

13 Kolísání cen ovlivňuje příjmy producentů. Společná zemědělská politika (SZP) 
poskytuje mechanismy, které toto riziko zmírňují: přímé platby, záchrannou síť a 
mimořádná opatření. 

Přímé platby stabilizují příjmy zemědělských podniků 

14 Producenti mléka a mléčných výrobků mají dva hlavní zdroje příjmů: příjmy 
z prodeje mléka a přímé platby z rozpočtu EU. Většina přímých plateb z rozpočtu EU 
vychází z počtu obhospodařovaných hektarů bez ohledu na produkci. Kolísání objemu 
vyprodukovaného mléka nebo ceny, které mlékárny vyplácejí, nemají na výši přímé 
podpory vyplácené zemědělcům vliv. 

15 V 19 členských státech mohou producenti mléka a mléčných výrobků kromě 
přímých plateb na hektar obdržet oddělenou přímou platbu vázanou na produkci, 
tzv. dobrovolnou podporu vázanou na produkci (viz rámeček 1). Dále mohou využívat 
opatření pro rozvoj venkova, jako je podpora pro zemědělce v oblastech s přírodními 
omezeními produkce a subvence na různé druhy investic. 

Rámeček 1 

Dobrovolná podpora vázaná na produkci v odvětví mléka 

Členské státy mohou dobrovolnou podporu vázanou na produkci poskytnout 
několika odvětvím a oblastem zemědělské výroby uvedeným v čl. 52 odst. 2 
nařízení č. 1307/2013, pokud zvláštní druhy zemědělské činnosti nebo odvětví, 
která jsou obzvláště důležitá z hospodářských, sociálních nebo environmentálních 
důvodů, čelí určitým obtížím. Podle Komise v roce 2015: 

— téměř polovina stáda dojnic v EU získala dobrovolnou podporu vázanou na 
produkci; 

— mlékárenské odvětví bylo druhým největším příjemcem dobrovolné podpory 
vázané na produkci (19,5 % všech přídělů dobrovolné podpory vázané na 
produkci, tedy 794 milionů EUR v 19 členských státech). 

16 Jak jsme upozornili již v minulosti12, přímé platby snižují dopad kolísání cen a 
výroby. Jsou-li použity vedle jiných subvencí ze SZP, zejména plateb na rozvoj venkova 

                                                      
12 Zvláštní zpráva EÚD č. 23/2019: „Stabilizace příjmů zemědělců: komplexní soubor nástrojů, 

je však zapotřebí řešit nízkou míru využívání nástrojů a nadměrné náhrady“. 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=52395
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=52395
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pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními, poskytují významnou ochranu 
před výkyvy příjmů. 

Záchranná síť v odvětví mléčné výroby 

17 Nařízení č. 1308/2013 – nařízení o společné organizaci trhů – poskytuje další 
nástroje pro stabilizaci zemědělských trhů a řešení narušení trhu. 

18 Na mléčné výrobky se vztahují intervenční opatření na trzích, označovaná jako 
„záchranná síť“. Jejich cílem je řešit nerovnováhu na trhu a podporovat ceny dočasným 
odstraněním přebytků mléčných výrobků z trhu, zejména v měsících, kdy je produkce 
nejvyšší. Mléko obsahuje vodu, laktózu, tuky a bílkoviny. Oddělením tuku od bílkovin 
vzniká máslo a odstředěné mléko. Záchranná síť má podobu veřejné intervence na trhu 
za účelem nákupu másla a sušeného odstředěného mléka a také veřejnou podporu 
soukromého skladování másla, sušeného odstředěného mléka a některých druhů 
sýrů13. 

19 Podle nařízení o společné organizaci trhů stanoví množství a ceny v rámci veřejné 
intervence Rada14. V roce 2013 Rada rozhodla15, že členské státy mohou v období od 
1. března do 30. září každého roku nakoupit až 109 000 tun sušeného odstředěného 
mléka za pevnou cenu 169,80 EUR/100 kg. Tato cena je stejná v celé EU, díky čemuž je 
veřejná intervence přitažlivější v regionech, kde jsou ceny mléka nejnižší. 

20 V letech 2014–2016 Komise na základě článku 219 nařízení o společné organizaci 
trhů prodloužila období veřejné intervence na celý rok. Rada také pro rok 2016 zvýšila 
strop pro množství sušeného odstředěného mléka, která bylo možné koupit za pevnou 
cenu, na 350 000 tun. Tato množství odpovídala obsahu bílkoviny v přibližně 3,8 
milionu tun mléka, tj. 2,5 % produkce mléka v EU. Komise v roce 2015 zavedla další 
opatření, aby motivovala provozovatele ke skladování většího množství sušeného 
odstředěného mléka, a začala poskytovat vyšší podporu na soukromé skladování na 
delší období až jednoho roku. 

21 Jelikož tržní cena másla byla od roku 2009 vyšší než nákupní cena stanovená pro 
intervenci záchranné sítě, v období 2014–2016 k žádné veřejné intervenci nedošlo. 
                                                      
13 Článek 17 nařízení o společné organizaci trhů. 

14 Články 14 a 15 nařízení o společné organizaci trhů. 

15 Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající 
se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se 
zemědělskými produkty – články 2 a 3. 
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Tržní cena sušeného odstředěného mléka klesla ve druhé polovině roku 2015 – poprvé 
od roku 2009 – pod nákupní cenu a v roce 2016 bylo z trhu ve 14 členských státech 
staženo 336 000 tun sušeného odstředěného mléka. 

22 Jakmile se cena mléka zotavila, prodala Komise od května 2018 do února 2019 
více než 90 % veřejných zásob sušeného odstředěného mléka. Celkové čisté náklady na 
veřejnou intervenci pro sušené odstředěné mléko pro rozpočet EU činily v letech 2015 
až 2019 celkem 136,9 milionu EUR. EU ve stejném období rovněž vynaložila 39,3 
milionu EUR na podporu soukromého skladování másla, sušeného odstředěného mléka 
a sýrů. 

Výjimečná opatření 

23 Článek 219 nařízení o společné organizaci trhů umožňuje Komisi přijmout 
výjimečná opatření proti hrozbám narušení trhu. Může tak činit prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci, které přijímá po konzultaci se skupinami odborníků složenými 
ze zástupců jednotlivých členských států. Obrázek 6 ukazuje různé úlohy a povinnosti 
Komise a členských států v rámci postupu v souvislosti s výjimečnými opatřeními. 

Obrázek 6 – Výjimečná opatření: role Evropské komise a členských států 

 
Zdroj: EÚD na základě platných nařízení EU. 

24 Obrázek 7 představuje zjednodušený harmonogram výjimečných opatření 
přijatých Komisí od roku 2014 do roku 2016. Komise zejména v souladu s článkem 228 
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příloha) poskytujících podporu producentům mléka a dalším odvětvím živočišné 
výroby. 

Obrázek 7 – Výjimečná opatření, 2014–2016 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 
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Rozsah a koncepce auditu 
25 Cílem tohoto auditu bylo posoudit, jak dobře Evropská komise a příslušné orgány 
v členských státech zvládly reagovat na narušení trhu s mlékem a mléčnými výrobky, 
k němuž došlo v letech 2014–2016. Konkrétně jsme zkoumali, jak Komise reagovala na 
narušení trhu, jak posoudila potřebu výjimečných opatření a zacílila je a jak je členské 
státy provedly. Zkoumali jsme také, zda Komise a členské státy vyhodnotily výsledek 
výjimečných podpůrných opatření a vyvodily potřebné závěry, aby se připravily na 
budoucí narušení trhu s mlékem. 

26 V roce 2019 jsme informovali o využití výjimečných opatření ke stabilizaci příjmů 
zemědělců v odvětví ovoce a zeleniny16. Tato zpráva se zaměřuje na producenty mléka 
v EU. Rozsah auditu zahrnoval výjimečná podpůrná opatření zavedená nařízeními 
v přenesené pravomoci uvedenými v příloze. Zkoumali jsme také opatření v záchranné 
síti, pokud doplňovala výjimečná opatření. 

27 Po vypuknutí pandemie COVID-19 přijala Komise dne 30. dubna 2020 nařízení 
o plánování produkce mléka organizacemi producentů a podpoře soukromého 
skladování sušeného odstředěného mléka, másla a některých sýrů. To, jak Komise 
zvládla dopad pandemie COVID-19 na trhy s mlékem a mléčnými výrobky, sice nebylo 
součástí naší auditní práce, tato zpráva se však zabývá tím, jak Komise reagovala a jak 
se poučila z řešení předchozí krize. 

28 Audit jsme prováděli v období od července 2019 do prosince 2020 na základě 
kritérií, která jsme stanovili za použití politických dokumentů EU, právních předpisů, 
legislativních jednání, studií a dalších publikovaných materiálů. 

29 Vyslechli jsme úředníky Komise a přezkoumali jsme dokumentaci Komise za 
účelem analýzy, jak orgán posoudil potřebu výjimečných opatření, navrhl tato 
opatření, sledoval jejich provádění a hodnotil jejich účinky. Vzali jsme v úvahu práci 
Útvaru interního auditu Komise, který předtím zkoumal procesy krizového řízení 
Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI). 

                                                      
16 Zvláštní zpráva EÚD č. 23/2019: „Stabilizace příjmů zemědělců: komplexní soubor nástrojů, 

je však zapotřebí řešit nízkou míru využívání nástrojů a nadměrné náhrady“. 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=52395
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=52395
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30 Navštívili jsme také příslušné orgány v Irsku, Francii, Itálii a Finsku, kde jsme: 

— prostřednictvím analýzy dokumentů a údajů shromáždili důkazní informace; 

— vyslechli zástupce orgánů odpovědných za navrhování a provádění výjimečných 
opatření; 

— přezkoumali dokumentaci ke 120 náhodně vybraným platbám a navštívili  
12 zemědělců. 

Kromě těchto návštěv jsme přezkoumali použití výjimečných opatření v Německu, 
přičemž jsme využili také práce dvou německých institucí týkající se provádění 
výjimečných opatření17. Těchto pět členských států jsme vybrali na základě výše 
výjimečné podpory, kterou obdržely, povahy opatření, která provedly, a specifických 
charakteristik jejich mlékárenských odvětví, jako je expozice vůči ruskému trhu nebo 
kolísání celkových dodávek mléka. 

31 Na závěr jsme zaslali dotazník: 

— příslušným vnitrostátním orgánům v 16 členských státech18, které dohromady 
obdržely více než 80 % finančních prostředků EU na výjimečná opatření ve 
prospěch producentů mléka. Odpovědělo 100 % dotázaných. 

— 56 profesním organizacím, které patří k hlavním subjektům působícím v odvětví 
mléka a mléčných výrobků. Odpovědělo 44,6 % dotázaných. 

Odpovědi jsme analyzovali a použili v kombinaci s dalšími zdroji důkazů při 
vypracovávání našich zjištění. 

  

                                                      
17 Bundesrechnungshof a Thünen Institute. 

18 Belgie, Česko, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, 
Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Finsko. 

https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/pruefungsmitteilungen/2019/2019-pm-massnahmen-zur-entwicklung-des-marktes-von-milch-und-milcherzeugnissen?searchterm=ErnaehrungLandwUmwelt
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn059743.pdf
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Připomínky 

Komise rychle zareagovala na ruský zákaz, ale řešení základní 
nerovnováhy na trhu trvalo déle 

32 Již dříve jsme uvedli19, že „pojem narušení trhu je velmi obecný a v právních 
předpisech EU není dál rozpracován“ a že „je při rozhodování o využití výjimečných 
opatření dán velký prostor k uvážení“. U tohoto auditu jsme posuzovali, zda Komise 
včas zjistila nerovnováhu na trhu a navrhla vhodná výjimečná opatření. 

Komise rychle zareagovala na ruský zákaz 

33 Středisko pro sledování trhu s mlékem, orgán zřízený v dubnu 2014, který tvoří 
zaměstnanci Komise a odborníci na trh z odvětvových organizací, je pověřen analýzou a 
šířením údajů o trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Hospodářská rada Střediska pro 
sledování trhu s mlékem ve zprávě ze dne 24. září 2014 uvedla, že „vzhledem 
k vysokým úrovním byly ceny pod tlakem kvůli potížím trhu absorbovat zvýšenou 
produkci v hlavních regionech světa produkujících mléko, což ještě zhoršil ruský zákaz 
dovozu. Tento sestupný trend by mohl pokračovat, pokud se produkce nezpomalí.“ 
Rada před nerovnováhou na trhu s mlékem rovněž varovala ve čtyřech zprávách z první 
poloviny roku 2016. Například dne 23. února 2016 uvedla: „Vývoj na straně nákladů a 
světové poptávky sice přináší určitou úlevu, ale výkupní ceny mléka a mléčné komodity 
jsou kvůli zhoršující se rovnováze na trhu EU nadále pod tlakem. Nadále přetrvává 
nutnost zlepšení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.“ 

34 Na základě údajů Střediska pro sledování trhu s mlékem Komise v roce 2014 
odhadla rozsah dopadu ruského zákazu20 na trh s mlékem a mléčnými výrobky v EU, 
zejména pokud jde o zmařený vývoz másla, sýru a sušené syrovátky. Před krizí se do 
Ruska vyvážela přibližně čtvrtina mléčné produkce Finska a více než 15 % produkce tří 
pobaltských států. Na tyto čtyři členské státy připadalo v roce 2013 celkem 3,6 % 
dodávek mléka v EU, ale přibližně třetina vývozu EU do Ruska. V roce 2014 Komise 
vydala první balíček výjimečné finanční podpory pro producenty mléka a mléčných 
výrobků v pobaltských státech a Finsku, který zohlednil příslušné objemy produkce 
mléka a rozsah poklesu cen mléka. 

                                                      
19 Bod 63 zvláštní zprávy č. 23/2019 EÚD: 

20 Informace o ruském zákazu dovozu jsou k dispozici i na internetových stránkách Komise: 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=52395
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/russian_import_ban_eu_products_en
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Přebytek veřejných zásob sušeného odstředěného mléka měl nepříznivý dopad na 
trh během období oživení 

35 Komise od září 2014, krátce po ruském zákazu dovozu, poskytla podporu 
soukromým provozovatelům, kteří skladovali sušené odstředěné mléko. Toto opatření 
nemělo žádný zřetelný dopad na ceny sušeného odstředěného mléka, které klesaly až 
do poloviny roku 2016. Veřejná intervence platila od července 2015 do září 2016, kdy 
tržní cena dosáhla intervenční ceny. Ceny sušeného odstředěného mléka zůstaly nízké 
až do začátku roku 2019, kdy byly prodány téměř všechny intervenční zásoby (viz 
obrázek 8). Komise ve svém posouzení opatření provedeném v dubnu 2019 dospěla 
k závěru, že vysoká množství nakoupená v rámci veřejné intervence dokázala zmírnit 
pokles cen, ale nepříznivě ovlivnila rovnováhu na trhu se sušeným odstředěným 
mlékem a přispěla ke zpoždění oživení cen. 

Obrázek 8 – Vývoj veřejných a soukromých zásob a cen sušeného 
odstředěného mléka 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Střediska pro sledování trhu s mlékem. 

Opatření na podporu dobrovolného snížení produkce vstoupilo v platnost 
v okamžiku, kdy se produkce začala snižovat 

36 V září 2015 přijala Komise nařízení 2015/1853, kterým se stanoví dočasná 
mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby. Nařízení podporu 
nepodmínilo snížením nebo zmrazením objemu produkce mléka. V dubnu 2016 přijala 
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Komise pravidla21, která organizacím producentů a družstvům umožňují uzavírat 
dobrovolné společné dohody a dočasně přijímat společná rozhodnutí o plánování 
produkce mléka, ale tyto této možnosti nevyužily. Podle Komise to bylo 
pravděpodobně způsobeno nedostatkem přidělených finančních prostředků a 
skutečností, že zemědělci, kteří by se nezavázali ke snížení produkce, by měli 
z jakéhokoli snížení produkce prospěch (tzv. parazitování). 

37 V červenci 2016 Komise předložila návrh nařízení 2016/1612 o poskytování 
podpory na dobrovolné snížení produkce a nařízení 2016/1613, které mezi činnost 
způsobilou pro mimořádnou podporu zahrnulo rovněž dobrovolné snižování. V té době 
ukazovaly nejnovější informace, které měla Komise k dispozici, významný měsíční 
pokles cen v květnu 2016 – o 4,0 % na 26,2 c/kg (o 14 % méně než v květnu 2015) – a 
odhady členských států naznačovaly, že ceny v červnu 2016 dále klesaly. Poslední 
dostupné údaje z dubna 2016 ukazovaly zpomalování nárůstu dodávek a Komise 
předpokládala, že ve druhé polovině roku 2016 se dodávky sníží22. Komise přijala obě 
nařízení v září 2016. 

38 Nařízení 2016/1612 stanovilo výši podpory na 14 EUR na 100 kg mléka a celkový 
rozpočet ve výši 150 milionů EUR s cílem snížit objem dodávaný mlékárnám během 
tříměsíčního období snižování o zhruba 1,1 milionu tun. Komise neposkytla odhad, 
o kolik nebo jak brzy toto snížení ovlivní ceny. 

39 Tabulka 2 ukazuje, že snížení dodávek podpořené nařízením 2016/1612 
odpovídalo 1,69 % objemu mléka dodaného mlékárnám v EU v referenčním období 
říjen 2015 – leden 2016. Šlo o 833 551 tun, tedy 75 % toho, co Komise předpokládala. 
Komise nezískala údaje o objemu mléka staženého z trhu prostřednictvím režimů 
členských států prováděných podle nařízení 2016/1613. Zjistili jsme, že tento typ 
podpůrných opatření si vyžádal 200 až 250 milionů EUR z 390 milionů EUR 
vynaložených z fondů EU na odvětví mléka podle obou nařízení. 

                                                      
21 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 a prováděcí nařízení Komise (EU) 

2016/559. 

22 Zpráva ze zasedání hospodářské rady Střediska EU pro sledování trhu s mlékem – 
28. června 2016, zejména s. 68. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/mmo-report-28-06-2016_en.pdf
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Tabulka 2 – Snížení dodávek mléka (nařízení 2016/1612) 

Ukazatel EU Německo Irsko Francie Itálie Finsko 

Dodávky mléka 10/2015 – 
1/2016 (v tunách) 49 466 10 583 1 249 8 499 3 444 784 

Snížení dodávek dle nařízení 
2016/1612 (v tunách) 834 232 50 153 17 11 

Podíl (*) 1,69 % 2,19 % 4,00 % 1,79 % 0,50 % 1,36 % 
(*) Rozdíly způsobené zaokrouhlením 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

40 Období snižování v rámci režimu dobrovolného snižování produkce (říjen 2016 až 
leden 2017) nastalo poté, co se cena mléka začala v srpnu 2016 zotavovat. Produkce 
mléka se ve skutečnosti snižovala již od června 2016 v reakci na historicky nízké ceny 
(viz obrázek 9). Od června do září 2016 se dodávky mléka snížily ve srovnání se 
stejnými měsíci předchozího roku přibližně o 1 milion tun, což je objem přesahující 
snížení podporované opatřením k dobrovolnému snižování. Je proto vysoce 
pravděpodobné, že někteří podporovaní výrobci by produkci stejně snížili. Thünen 
Institute dospěl k podobným závěrům, když zkoumal použití nařízení 2016/1613 
o výjimečné podpoře pro německé producenty mléka23, kdy uvedl, že němečtí 
producenti snížili svou produkci mléka již před tím, než opatření podpory nabyla 
účinku. 

                                                      
23 Andrea Rothe a Sascha A. Weber, Evaluierung über die in Deutschland erfolgte Umsetzung 

der Milchmengenverringerungsmaßnahme sowie der Milchsonderbeihilfe [Hodnocení 
opatření na snížení produkce v Německu a zvláštního režimu podpory na mléko], pracovní 
dokument Thünen institutu č. 88. 

https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn059743.pdf
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn059743.pdf
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Obrázek 9 – Změna objemů a cen dodávek během období snížení 

 
Zdroj: Výpočet EÚD na základě údajů Eurostatu (APRO_MK_COLM). 

41 Francouzské orgány uvedly, že by uvítaly podporu dobrovolných snížení již dříve, 
při zavedení prvních výjimečných opatření24. Německé orgány ve své odpovědi na náš 
průzkum uvedly, že i při klesajících cenách někteří producenti mléka a mléčných 
výrobků zvýšili produkci, aby pokryli fixní náklady, což dále zvýšilo přebytek nabídky. 
Celkově se produkce mléka v Německu do června 2016 stále zvyšovala. Z tohoto 
pohledu vyslovili Němci názor, že by opatření dobrovolného snížení mohla být 
účinnější, kdyby byla zavedena dříve. V Německu vystoupilo před podáním žádostí 
o platbu z režimu 20 % zemědělců. 

42 Komise ve svém interním hodnocení opatření pro řešení krizí na zemědělských 
trzích z roku 2019 dospěla k závěru, že „načasování opatření neumožňuje konstatovat, 
že mělo dopad na snížení produkce, jelikož to začalo již před zavedením opatření. 
Režim však poskytoval podporu pouze zemědělcům přispívajícím ke snížení produkce 

                                                      
24 Viz také studie na podporu hodnocení EHZS Agrosynergie pro Komisi – „Hodnocení dopadu 

opatření SZP na obecný cíl životaschopná produkce potravin“, srpen 2018, oddíl 8.5 
„Včasnost reakce Komise na krize trhu“, s. 147. 
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vedoucí k oživení cen“. Komise označila snížení výroby jako jeden z mnoha dalších 
faktorů ovlivňujících oživení cen ve druhé polovině roku 2016 (viz rámeček 2). 

Rámeček 2 

K oživení cen přispěla celá řada faktorů 

GŘ AGRI pojmenovalo ve výročním dokumentu25 z konce roku 2016 představujícím 
střednědobou prognózu různé vnější i domácí faktory vedoucí k oživení cen: 

— výrazný pokles produkce mléka v Argentině, Uruguayi a Austrálii v důsledku 
nepříznivých povětrnostních podmínek, 

— rostoucí světová poptávka po dovozu sýrů a másla, především ku prospěchu 
EU (stoupá dovoz do Číny, USA, na Filipíny, do Mexika), 

— veřejná intervence prostřednictvím záchranné sítě vedoucí ke stažení 
přibližně jedné třetiny roční výroby sušeného odstředěného mléka v EU 
z trhu, 

— rostoucí domácí spotřeba sýrů a másla v EU, což bohatě kompenzuje pokles 
prodeje tekutého mléka, 

— měsíční produkce mléka v EU byla od června 2016 pod úrovní předchozího 
roku a dalo se očekávat další snížení, zejména s ohledem na režimy podpory 
přijaté v září 2016. 

Podpora vázaná na produkci snižuje pobídky k úpravě produkce během narušení trhu 

43 Dobrovolná podpora vázaná na produkci pro producenty mléka a mléčných 
výrobků (viz bod 15) se odvíjí od velikosti jejich stád jako platba na kus. Někteří 
zemědělci museli zredukovat stádo, aby snížili dodávky mléka a přizpůsobili se novým 
tržním podmínkám, a to i v rámci opatření na dobrovolné snížení produkce. V září 2016 
přijala Komise odchylku26 pro podávání žádostí pro rok 2017, která členským státům 
umožňuje vyplácet producentům mléka a mléčných výrobků podporu vázanou na 
produkci na základě velikosti jejich stáda v roce 2016, i když se mezitím snížilo. Nařízení 
2017/2393 a 2020/2220 zmocnila Komisi k přijetí podobných ustanovení pro roky 

                                                      
25 Evropská komise, „Zemědělský výhled EU: Výhledy pro zemědělské trhy a příjmy v EU 

v letech 2016–2026“, prosinec 2016, s. 32. 

26 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/1616. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agricultural-outlook-report-2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agricultural-outlook-report-2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agricultural-outlook-report-2016_en.pdf
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podávání žádostí 2018 až 202227. Tato ustanovení řešila praktické důsledky 
nejednotnosti politiky od roku 2017, ale během období narušení trhu s mlékem snížila 
podpora vázaná na produkci motivaci zemědělců k přizpůsobení produkce snížením 
velikosti svých stád. 

Komise vypracovala celkové posouzení dopadu narušení trhu a 
zacílení podpory ponechala na vnitrostátních orgánech 

44 V období 2014–2016 zavedla Komise dočasná výjimečná opatření na podporu 
zemědělců v odvětví mléka a mléčných výrobků. Cílem těchto opatření nebylo 
kompenzovat zemědělcům v plné výši pokles cen, ale především zmírnit jejich platební 
potíže. Přezkoumali jsme, zda Komise před přijetím výjimečných opatření analyzovala 
dopad nerovnováhy trhu na odvětví mléka a mléčných výrobků a zda tato opatření 
zohlednila finanční situaci a peněžní tok producentů mléka a mléčných výrobků. 

45 Posuzovali jsme také, zda Komise podnikla kroky k zajištění toho, aby byla 
podpora dostatečně cílená, s přihlédnutím k tomu, jak narušení ovlivnilo finanční 
situaci producentů mléka a mléčných výrobků, a také k cíli EU podporovat vyvážený a 
ekologicky udržitelný rozvoj venkovských oblastí. Zkontrolovali jsme, zda Komise 
zacílila podporu způsobem, který se zabýval riziky morálního hazardu a efektu mrtvé 
váhy spojenými s výjimečnými režimy podpory a snižování produkce. 

Komise se snažila řešit otázku likvidity zemědělců  

46 Výjimečná opatření jsou jedním z řady nástrojů dostupných v rámci SZP. Ostatní 
subvence ze SZP, zejména přímé platby producentům (viz body 14–16), hrály 
stabilizační roli jako rezerva příjmů. Podíl přímých plateb na příjmech zemědělských 
podniků produkujících mléko a mléčné výrobky28 se v letech 2015 a 2016, kdy příjmy 
z prodeje mléka klesaly, zvýšil (viz obrázek 10). Z pěti členských států, na které jsme se 
zaměřili, měly přímé platby obzvláště významnou stabilizační roli ve Finsku, kde se 
jejich podíl na příjmech zemědělských podniků produkujících mléko a mléčné výrobky 
pohyboval v období 2013–2018 mezi 76 a 96 %. 

                                                      
27 Čl. 3 odst. 11 nařízení (ES) č. 2017/2393, kterým se do nařízení (EU) č. 2020/2220 vkládá 

článek 39a. 

28 Definice příjmu, kterou zde používáme, je čistá přidaná hodnota zemědělského podniku. 
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Obrázek 10 – Podíl dotací SZP na příjmech zemědělských podniků 
produkujících mléko a mléčné výrobky v EU 

 
Zdroj: výpočet EÚD na základě údajů FADN. Celkové přímé platby (SE606) a další podpora s výjimkou 
investičních subvencí jako % čisté přidané hodnoty (SE415). Ostatní podpora s výjimkou investičních 
subvencí vypočtená jako celková podpora s výjimkou investičních subvencí (SE605) po odečtení 
celkových přímých plateb (SE606). 

47 Navzdory účinku subvencí EU na stabilizaci příjmů může náhlý pokles cen vyvolat 
problémy s likviditou. Komise v září 2015 umožnila členským státům vyplatit v roce 
2016 až 70 % přímých plateb a od 16. října 2015 (o šest týdnů dříve) 85 % plateb na 
plochu, které jsou určeny na rozvoj venkova, pod podmínkou, že dokončily správní 
kontroly žádostí o platby. Pro srovnání maximální záloha podle standardních pravidel 
činí 50 %, resp. 75 %29. Komise tuto odchylku opět udělila i v následujícím roce. 

48 V září 2015 Komise rovněž aktivovala výjimečná opatření na podporu zemědělců 
v celé EU. Komise ve svých odpovědích na naši zvláštní zprávu č. 23/201930 
o výjimečných opatřeních v odvětví ovoce a zeleniny souhlasila s tím, že při analýze 
prováděné předtím, než Komise navrhne spuštění nebo ukončení takových opatření, by 
měly být zohledněny celkové výnosy producentů, včetně dopadu přímých plateb. Při 
stanovování rozpočtu na podporu likvidity v souvislosti s narušením trhu s mlékem 

                                                      
29 Čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013. 

30 Doporučení 3 písm. a) zprávy, s. 46, a odpovědi Komise, s. 9. 
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v letech 2014–2016 Komise nehodnotila rozsah platebních potíží zemědělských 
podniků produkujících mléko a mléčné výrobky. Zjistili jsme, že v praxi hrála při 
přidělování rozpočtu hlavní roli výše dostupných zdrojů. 

Málo zacílená původní nařízení Komise v přenesené pravomoci 

49 Komise přidělila členským státům přibližně 80 % finančních prostředků v poměru 
ke kvótě na produkci mléka každé země na období 2014–2015. U zbývajících 20 % 
zohlednila další faktory: průměrnou cenu mléka, závislost na ruském trhu, dopad sucha 
na pícniny a podíl malých zemědělských podniků. 

50 Dvě nařízení v přenesené pravomoci pro pobaltské státy a Finsko (viz bod 34) 
uvolnila podporu EU s cílem „poskytnout cílenou podporu producentům mléka 
postiženým ruským zákazem“. Body odůvodnění nařízení v přenesené pravomoci 
2015/1853 uváděly, že „[a]by se zajistilo, že s ohledem na omezené rozpočtové zdroje 
získají podporu ti zemědělci, kteří jsou nejvíce postiženi narušením trhu, měla by být 
dotčeným členským státům dána možnost rozdělit vnitrostátní částku co nejúčinnějším 
způsobem“. Žádné z těchto tří nařízení neupřesňovalo, jak mají vnitrostátní orgány 
financování zacílit. V bodech odůvodnění bylo uvedeno, že podpora byla členským 
státům poskytnuta „za účelem podpory zemědělců v odvětví živočišné výroby, které 
čelí nejhlubšímu poklesu cen, jenž je přímým důsledkem prodloužení ruského zákazu 
dovozu a dopadu sucha na krmiva“. 

51 Nařízení v přenesené pravomoci 2016/1613 stanovilo, že „by členské státy měly 
zvolit ta nejvhodnější opatření, zejména pokud jde o stabilizaci trhu a hospodářskou 
udržitelnost“, a vyjmenovalo sedm činností, které musí producenti mléka vykonávat, 
aby byli způsobilí pro výjimečnou podporu. Kromě snížení nebo zmrazení objemu 
produkce (viz dále bod 36) obsahoval seznam činnosti šetrné k životnímu prostředí a 
klimatu, nástroje řízení rizik a kvality a projekty spolupráce. Tento soubor podmínek 
zavedl větší prvek cílení než předchozí nařízení. 

Nejasné výsledky pokusu Komise zaměřit se na udržitelnost v produkci mléka a 
mléčných výrobků 

52 Produkce mléka má řadu dopadů na politiku v oblasti životního prostředí a 
klimatu. Produkce mléka a mléčných výrobků, zejména pokud je intenzivní, má 
komplexní dopady na půdu, ovzduší a vodu, zejména v důsledku používání hnojiv a 
hnoje a hospodaření s nimi a enterické fermentace u krav. Silný růst výroby je 
v rozporu s ambicí EU snížit emise skleníkových plynů. Na konci roku 2014 měli 
chovatelé hospodářských zvířat v šesti členských státech (Belgii, Dánsku, Itálii, Irsku, 
Nizozemsku a Spojeném království) výjimku ze stropu 170 kg dusíku na hektar za rok 
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u statkových hnojiv v ohrožených oblastech vymezených směrnicí o dusičnanech31, 
která má chránit vodu před znečištěním ze zemědělských zdrojů. Zemědělci využívající 
výjimku jsou vázáni zvláštními povinnostmi, pokud jde o statková hnojiva a 
hospodaření s půdou. 

53 Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 zavedlo určité zacílení na 
udržitelnost. Tři ze sedmi činností, kterou museli producenti mléka vykonávat, aby byli 
způsobilí pro výjimečnou podporu, souvisely právě s ekologickými aspekty: drobné 
zemědělství, používání extenzivních metod produkce a metod produkce šetrných 
k životnímu prostředí a klimatu. Členské státy musely podporu podmínit jednou nebo 
více z těchto sedmi činností. 

54 Komise hodnotila, které činnosti si členské státy zvolily. Zjistila, že 13 členských 
států zahrnulo jako podmínku podpory drobné zemědělství, 12 metody produkce 
šetrné k životnímu prostředí a klimatu a sedm extenzivní metody produkce (viz 
rámeček 3). Tyto nezpracované informace však nejsou dostatečné pro posouzení 
využití nebo dopadu těchto opatření. 

                                                      
31 Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských 

zdrojů. 
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Rámeček 3 

Příklad jednoho členského státu zaměřujícího se na udržitelnost a 
jednoho členského státu, který tak nečiní 

V Irsku bylo jedním z kritérií způsobilosti uplatňovaných na režim půjček peněžních 
toků (viz rámeček 5) používání metod produkce šetrných k životnímu prostředí a 
klimatu a podporovaných národním programem rozvoje venkova. Mezi ně patřilo 
ekologické zemědělství, různé agroenvironmentální programy a program 
zaměřený na data a genomiku hovězího skotu, jehož cílem je zlepšení genetiky 
stáda hovězího dobytka ve prospěch klimatu. Odvětví mléka, mléčných výrobků a 
živočišné výroby byla hlavním zdrojem vyšších emisí skleníkových plynů v Irsku 
v letech 2011 až 2017. 

Německo nepodmínilo výjimečnou podporu žádnou ze tří činností konkrétně 
spojených s ochranou životního prostředí. Německý Spolkový účetní dvůr ve svém 
hodnocení opatření kritizoval skutečnost, že financování není vázáno na cíle 
udržitelnosti, a dospěl k závěru, že v takovém případě je „podpora likvidity pouze 
záchrannou operací bez udržitelnosti a trvalých účinků“32. 

Riziko morálního hazardu při výjimečných podpůrných opatřeních 

55 Již dříve jsme uvedli33, že „čím častěji je v průběhu ‚krize‘ nebo po ní nabízena 
podpora z veřejných prostředků, tím nižší je motivace pro zemědělce, aby zmírňovali 
rizika používáním nástrojů řízení rizik“. Tím se vytváří morální hazard, neboť zemědělci 
mají důvod zvyšovat své vystavení riziku. Jsou například více motivováni zvýšit výrobu, 
protože se domnívají, že pokud se nezvýší poptávka, získají v případě poklesu cen 
podporu z rozpočtu EU. 

56 Během let 2014–2016 přispěla k poklesu cen řada faktorů, zejména však převis 
nabídky (viz odstavce 05 a 06). V letech před narušením trhu využili zemědělci 
v některých členských státech vyšší ceny a výrazně zvýšili produkci mléka a někteří 
pokračovali ve zvyšování produkce i poté, co ceny začaly klesat (viz bod 03 a 
tabulka 1). Výsledná nadprodukce se odrazila na tržních cenách. Konstatovali jsme, že 
GŘ AGRI diskutovalo o vhodnosti použití výjimečných opatření k odškodnění 
zemědělců, kteří se rozhodli investovat – na vlastní odpovědnost – a přispěli 
k nadprodukci. Vyloučilo myšlenku splácení dluhu zemědělců výměnou za nižší 

                                                      
32 Bundesrechnungshof, Abschließende Mitteilung an das Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft über die Prüfung der Maßnahmen zur Entwicklung des Marktes von 
Milch und Milcherzeugnissen, 19. září 2019. 

33 Zvláštní zpráva č. 23/2019, bod 35. 

https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/pruefungsmitteilungen/2019/2019-pm-massnahmen-zur-entwicklung-des-marktes-von-milch-und-milcherzeugnissen?searchterm=ErnaehrungLandwUmwelt
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/pruefungsmitteilungen/2019/2019-pm-massnahmen-zur-entwicklung-des-marktes-von-milch-und-milcherzeugnissen?searchterm=ErnaehrungLandwUmwelt
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/pruefungsmitteilungen/2019/2019-pm-massnahmen-zur-entwicklung-des-marktes-von-milch-und-milcherzeugnissen?searchterm=ErnaehrungLandwUmwelt
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=52395
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produkci, neboť to považovalo za zjevné riziko morálního hazardu. Komise se však ve 
svých nařízeních v přenesené pravomoci poskytujících podporu v oblasti likvidity 
zemědělcům produkujícím mléko a mléčné výrobky touto otázkou nezabývala. 

57 Studie pro rok 2018, která byla provedena pro Komisi, rovněž zjistila, že existence 
záchranné sítě mohla vést výrobce sušeného odstředěného mléka k tomu, že byli méně 
pozorní vůči krátkodobým tržním signálům. Dospěla k závěru, že tomu tak 
pravděpodobně bylo během narušení trhu, zejména v Nizozemsku, ale také v Polsku, 
Španělsku a Česku34. 

Vysoké riziko efektu mrtvé váhy u opatření na snížení produkce 

58 Dalším rizikem spojeným s výjimečnými opatřeními, zejména s podporou 
dobrovolného snižování produkce, je riziko efektu mrtvé váhy. Nižší ceny mléka snižují 
pobídky pro produkci, a proto se očekává, že producenti mléka a mléčných výrobků 
budou na nižší ceny reagovat snížením produkce. Tato reakce je často částečná nebo 
opožděná, někdy z důvodu potřeby peněžních toků (např. na splácení dluhu), potřeby 
pokrýt vysoké fixní náklady nebo parazitování. V období 2014–2016, kdy ceny nadále 
klesaly, by někteří výrobci snížili produkci i bez podpory. 

59 Komise ve své výjimečné podpoře dobrovolného snižování produkce rychle zjistila 
přirozené riziko efektu mrtvé váhy. V nařízeních v přenesené pravomoci však nenavrhla 
ochranná opatření k omezení tohoto rizika. 

60 Domníváme se, že nařízení 2016/1612 vytvořilo efekt mrtvé váhy tím, že poskytlo 
podporu i zemědělcům, kteří by svou produkci stejně ukončili. Zjistili jsme, že riziko je 
zvláště vysoké ve Finsku, kde čtvrtina žadatelů o režim podpory snížila své dodávky 
o více než 90 % (což představuje 60 % celkového snížení). Studie Thünen Institute 
z roku 201835, která hodnotila dobrovolné opatření ke snížení produkce mléka 
v Německu, také dospěla k závěru, že efekt mrtvé váhy představuje značné riziko, 
i když nekvantifikovatelné. 

61 Nařízení 2016/1612 nezakázalo způsobilým zemědělcům převádět svá stáda do 
jiných zemědělských podniků, kde mohla nadále produkovat mléko. Za těchto 
okolností neměla podpora žádný dopad na trh, protože celková produkce zůstala 
stejná. Jeden případ, který jsme zkoumali v Irsku, se například týkal žadatele, který 

                                                      
34 EHZS Agrosynergie, viz výše, oddíl 9.2 „Účinky tržních opatření při krátkodobých 

rozhodování o produkci: vytvoření příležitostného přebytku“, s. 152-154. 

35 Viz výše 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92c6be0f-2494-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn059743.pdf
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„snížil“ dodávky mléka tím, že převedl přibližně 200 krav spolu s pronájmem svých 
dojicích zařízení a půdy na jiného zemědělce, který mléko od těchto krav dodával 
i v průběhu období snižování. 

62 Na rozdíl od nařízení 2016/1612, kde pravidla režimu stanovila především Komise, 
měly členské státy podle nařízení 2016/1613 možnost navrhnout vlastní pravidla pro 
dobrovolná opatření ke snížení nebo stabilizaci produkce mléka. Zjistili jsme, že 
vnitrostátní orgány zavedly určitá ochranná opatření ke snížení rizika efektu mrtvé 
váhy tím, že vyloučily žadatele, kteří ukončovali nebo již ukončili produkci (Německo, 
Finsko) nebo kteří převedli krávy do jiného zemědělského podniku (Německo). 

Členské státy upřednostňovaly jednoduchost a širokou 
distribuci podpory 

63 Čtyři z pěti nařízení Komise v přenesené pravomoci o výjimečných opatřeních 
dávala členským státům při navrhování a provádění režimů značnou volnost. Výjimkou 
bylo nařízení 2016/1612 o podpoře na snížení produkce mléka. 

64 Hodnotili jsme, do jaké míry členské státy při zaměření na nejvíce postižené 
zemědělce a rozdělování finančních prostředků využily účinné pracovní postupy. 

65 Údaje Komise ukazují, že 21 členských států vyplatilo producentům mléka 
podporu podle nařízení v přenesené pravomoci z let 2014 a 2015, a to buď za každý 
dodaný litr mléka, za každou dojnici, nebo jako jednorázovou částku. Tyto platby činily 
přibližně 250 milionů EUR z celkových zhruba 350 milionů EUR vynaložených z fondů 
EU na odvětví mléka podle těchto nařízení. Více než polovina finančních prostředků EU 
podle nařízení v přenesené pravomoci z roku 2016 byla vynaložena na dobrovolné 
režimy s cílem snížit produkci mléka nebo ji udržet na současné úrovni (viz bod 39). 
Obrázek 11 znázorňuje kombinaci opatření v pěti členských státech, na něž jsme se 
zaměřili, představujících 64 % ze 737 milionů EUR vynaložených podle nařízení 
uvedených v příloze. 
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Obrázek 11 – Typologie mimořádných opatření v 5 členských státech: 
podpora (v milionech EUR) 

 
Zdroj: EÚD na základě informací od navštívených členských států. 

66 V Irsku, Francii a Itálii jsme zjistili režimy, v jejichž rámci příjemci nemuseli 
podávat žádné zvláštní žádosti o podporu. Orgány provedly platby po nahlédnutí do 
databází používaných pro jiné platby SZP nebo do údajů, které poskytují mlékárny (viz 
obrázek 12). V Irsku orgány uplatňovaly nařízení 2015/1853 přímo, bez jakýchkoliv 
dalších vnitrostátních prováděcích pravidel. Díky tomu mohly irské orgány vyplatit 
většinu příjemců tři měsíce před uplynutím lhůty. 

Platby úměrné velikosti 
podniku (objemu 
dodaného mléka nebo 
počtu krav)

Paušální platby všem 
zemědělcům

Úroková subvence nebo 
jiné typy úvěrových 
nástrojů

Standardní dobrovolné 
opatření EU ke snížení

Zmrazení nebo další snížení 
produkce

Další opatření

Platby 
jednotlivých zemí 
CELKEM

Finsko Francie Německo Irsko Itálie Platby na 
opatření 
CELKEM

21,6 24,8 17,5 63,8

53,0 26,4

59,9 52,2 21,1

1,4 20,9 31,8 6,6 2.3

6,1 7,2 115,3

3,5

79,4

133,2

63,1

128,6

3,5

44,654,1199,3144,629,1

Nařízení č. 1370/2014 a nařízení 2015/1853
Nařízení 2016/1612
Nařízení 2016/1613
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Obrázek 12 – Zjednodušení administrativy 

 
Zdroj: EÚD. 

67 Nařízení v přenesené pravomoci dala členským státům při cílení podpory značnou 
volnost (viz body 49–51). Devět ze 17 respondentů našeho průzkumu mezi orgány 
členských států zmínilo použití alespoň jednoho kritéria cílení a čtyři z nich36 odkazovali 
na kritéria spojená s finanční ztrátou kvůli poklesu cen. Osm respondentů neuvedlo 
žádná kritéria cílení. 

68 Použití paušálních plateb (viz obrázek 11) bylo sice jednoduché, ale 
nezohledňovalo úroveň finančních potíží, jimž jednotliví zemědělci čelili. Ve Francii 
všichni příjemci obdrželi totožnou paušální částku ve výši 1 000 EUR a v Irsku všichni 
obdrželi 1 395 EUR. Tyto částky představovaly 37 % celkové výjimečné podpory 
rozdělované ve Francii a 49 % v Irsku. 

69 Dva z pěti členských států, na které jsme se zaměřili, použily proporcionální 
přístup. Itálie a Finsko odůvodnily platby všem producentům mléka a mléčných 

                                                      
36 V Česku, Německu, Španělsku a Francii. 

Není třeba žádat o podporu 
nebo žádost o platbu

Zdroj údajů:
- stávající databáze
- mlékárny

Vznik práva na platbu

PLATEBNÍ 
AGENTURA

ZEMĚDĚLCI 
PRODUKUJÍCÍ MLÉKO 
A MLÉČNÉ VÝROBKY

Platby
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výrobků na základě objemu mléka, které dodali prvním odběratelům, nebo počtu 
dojnic potřebou rychlého odškodnění chovatelů v poměru ke ztrátě obratu. 

70 V případech, kdy členské státy používaly kritéria cílení, odhalilo naše hodnocení 
účinnosti kritérií různorodou situaci (viz rámeček 4). 

Rámeček 4 

Kritéria cílení v členských státech 

Ve Francii použily orgány uplatňující nařízení 2015/1853 a 2016/1613 pro zacílení 
příjemců tři kritéria: specializaci v odvětví mléka a mléčných výrobků, ztrátu příjmů 
z prodeje mléka a váhu bankovních úvěrů v rozvaze producenta. Noví investoři a 
noví zemědělci dostávali vyšší stropy podpory. 

V Německu byli podle nařízení 2015/1853 pro mimořádnou podporu způsobilí 
zemědělci se střednědobými a dlouhodobými bankovními úvěry, kteří byli schopni 
prokázat ztrátu nejméně 19 % své výkupní ceny mléka. Průměrný pokles 
výstupních cen zemědělské produkce v Německu činil na konci roku 2015 přibližně 
23 %. 

V Itálii orgány zacílily podporu podle nařízení č. 2016/1613 na zemědělce 
v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními. I když toto kritérium 
zohledňovalo sociální a environmentální hlediska, znamenalo to, že horská oblast 
s pouhými 3 % celkové vnitrostátní produkce mléka obdržela jednu třetinu veškeré 
vnitrostátní podpory, přestože ceny mléka v této oblasti zůstaly po celou dobu 
narušení v letech 2014–2016 vzhledem ke specifické povaze místní produkce 
stabilní. 

71 Německo, Irsko a Francie poskytovaly subvence pro bankovní půjčky 
zemědělcům. Tato opatření pomohla refinancovat zemědělské podniky snížením výše 
ročních splátek a úroků a/nebo restrukturalizací úvěrů. Na rozdíl od tradičních grantů 
EU opatření zajistila, aby zemědělci finančně přispívali formou splátek jistin a úroků. 
Tento přístup představuje způsob, jak výrazně podpořit podniky, jimž se nedostává 
likvidita (viz rámeček 5). Setkali jsme se také s úvěrovými programy iniciovanými 
mlékárnami ze soukromých prostředků s cílem zvýšit finanční odolnost odvětví. 
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Rámeček 5 

Příklad programu dotovaných úvěrů poskytujících podporu 
zemědělcům 

V Irsku dotoval „Agriculture CashFlow Support Loan Scheme“ zřízený dle nařízení 
2016/1613 bankovní úvěry producentů mléka a mléčných výrobků ve výši 126 
milionů EUR za účelem doplnění jejich provozního kapitálu. Celková veřejná 
podpora ve výši 21 milionů EUR byla využita k poskytnutí záruk za úvěrová rizika a 
snížení úrokových sazeb. Během několika týdnů od spuštění programu převýšila 
poptávka nabídku. 

Komise se ze svých zkušeností poučila, ale hodnocení opatření 
nedokončila 

72 Zkoumali jsme, zda poznatky získané z nedávných zkušeností a vycházející 
z posouzení výjimečných opatření umožnily orgánům EU i jednotlivých států lépe se 
připravit na případná budoucí narušení trhu. 

73 V září 2016 Komise navrhla pozměněná pravidla pro nástroje řízení rizik 
podporovaná politikou EU v oblasti rozvoje venkova s cílem zatraktivnit tyto nástroje 
pro zemědělce. Například od roku 2018 zavedlo nařízení Omnibus37 možnost nástrojů 
ke stabilizaci příjmu v konkrétním odvětví pro zemědělce, u nichž došlo k poklesu 
příjmů nejméně o 20 %38. Od prosince 2020 platí stejná minimální hranice pro nástroje 
ke stabilizaci příjmu, které se neomezují na konkrétní odvětví39. V té době jsme v celé 
EU identifikovali dva programy rozvoje venkova nabízející podporu pro nástroje ke 
stabilizaci příjmu, z nichž žádný nebyl funkční. 

74 V návaznosti na zprávu o interním auditu za rok 2017, který se týkal řízení krizí na 
zemědělských trzích ze strany GŘ AGRI, Komise v roce 2018 změnila své interní 
postupy s cílem lépe určovat scénáře zemědělských rizik na 24 měsíců do budoucnosti. 
Pokud je zjištěno nové závažné riziko, nový postup stanoví, že Komise musí být 

                                                      
37 Čl. 1 odst. 19 nařízení (ES) 2017/2393, kterým se do nařízení (EU) č. 1305/2013 vkládá 

článek 39a. 

38 Více informací o stabilizaci příjmů a dalších nástrojích řízení rizik podporovaných ze SZP 
najdete také v naší zvláštní zprávě č. 23/2019. 

39 Článek 39 nařízení (EU) č. 1305/2013 ve znění čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) 2020/2220. 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=52395
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připravena navrhnout v případě potřeby v přiměřené lhůtě soubor možných 
zmírňujících opatření. 

75 Aby mohla Komise financovat svá výjimečná opatření na období 2014–2016, 
zvažovala možnost využití „rezervy pro případ krizí v odvětví zemědělství“. Jde 
o nouzovou rezervu, která se udržuje uplatněním ročního snížení rozpočtu na přímé 
platby o 400 milionů EUR (ve stálých cenách roku 2011). Pokud se nevyčerpá do konce 
rozpočtového roku, proplácí se snížení zemědělcům v následujícím roce. V praxi EU 
rezervu pro případ krizí nikdy nevyužila. Interinstitucionální dohoda mezi 
Parlamentem, Radou a Komisí vyžaduje, aby „před předložením návrhu na převod 
prostředků z rezervy Komise nejprve [ověřila] možnost přerozdělení prostředků 
v rozpočtu“. Na základě toho se Komise domnívala, že nemůže aktivovat rezervu pro 
případ krizí na řešení narušení v období 2014–2016, protože v rozpočtu SZP byly 
k dispozici jiné zdroje. 

76 Pro příští víceletý finanční rámec SZP (2021–2027) navrhla Komise posílit úlohu a 
potenciální dopad rezervy pro případ krizí tím, že její využívání bude flexibilnější a roční 
nevyužité částky bude možné převést do následujícího rozpočtového roku. Komise také 
navrhla financování rezervy nezávisle na přímých platbách zemědělcům, ale stále 
v rámci celkového rozpočtu SZP. 

77 Komise přijala v rámci balíčku na podporu zemědělství a potravinářství 
v souvislosti s pandemií COVID-1940, který obsahoval i opatření uvedená v bodě 27, 
nařízení41, které výjimečně umožňuje větší flexibilitu při využívání finančních 
prostředků EU, včetně programů rozvoje venkova. Součástí flexibility je i to, že pro 
finanční nástroje podporované programy rozvoje venkova je způsobilý i samotný 
provozní kapitál, nejen pokud je spojen s investičními náklady. 

78 Komise vypracovala a financovala42 studie o využívání výjimečných opatření na 
úrovni EU, které poskytly přehled o předcházení krizím a jejich řešení v odvětví 
zemědělství. Žádná z nich se však nezaměřila na účinky režimů podpor, které členské 

                                                      
40 Další informace viz internetová stránka Komise. 

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 1301/2013 a (EU) č. 1303/2013, pokud jde o specifická opatření 
k zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů 
v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19. 

42 EHZS Agrosynergie, viz výše; a Written Wageningen Economic Research and Ecorys, viz 
výše. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_cs
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92c6be0f-2494-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-cs
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státy přijaly na základě nařízení 2015/1853 a 2016/1613. Interní hodnocení Komise 
dospělo k závěru, že přímý dopad opatření je vzhledem k jejich různorodosti a povaze 
informací, které byly Komisi poskytnuty, obtížné vyhodnotit. 

79 Nařízení v přenesené pravomoci 2016/161343 vyžadovalo, aby členské státy 
poskytly Komisi do 15. října 2017 výstupní údaje (částky vyplacené na jednotlivá 
opatření, počet a druh příjemců) a hodnocení účinnosti opatření. Naše práce v pěti 
členských státech, na které jsme se zaměřili, ukázala, že Francie, Itálie a Finsko sice 
požadované údaje zaslaly, ale neprovedly hodnocení opatření.  

                                                      
43 Čl. 3 písm. b) nařízení (EU) 2016/1613. 
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Závěry a doporučení 
80 Zkoumali jsme, jak dobře Evropská komise a příslušné orgány v členských státech 
dokázaly reagovat na narušení trhu s mlékem a mléčnými výrobky, k němuž došlo 
v letech 2014–2016, a zda z toho vyvodily patřičné závěry pro budoucí krize. 

81 Zjistili jsme, že Komise a členské státy přijaly plošná opatření na pomoc 
zemědělcům během narušení trhu s mlékem a mléčnými výrobky v letech 2014–2016, 
ale že provedená analýza byla obecně nedostatečná k tomu, aby bylo možné 
rozhodnout o výši potřebné podpory a jejím zacílení. Komise sice rychle zareagovala na 
ruský zákaz mléčných výrobků z EU, ale řešení základní nerovnováhy na trhu trvalo 
déle. Navrhla opatření ke zmírnění problémů zemědělců s likviditou, aniž by však 
náležitě posoudila potřeby nebo stanovila cíle. Vzhledem k pružnosti, kterou členské 
státy měly v rámci sdíleného řízení, upřednostnily výjimečná opatření, jejichž 
provedení bylo jednoduché, a rozhodly se pro širokou distribuci finančních prostředků. 
O cílenou podporu příliš neusilovaly. Komise od té doby podnikla určité kroky ke 
zlepšení řízení nerovnováhy na trhu, ale hodnocení opatření nedokončila. 

82 Po ruském zákazu a před koncem roku 2014 poskytla Komise výjimečnou finanční 
podporu pobaltským zemím a Finsku, které byly zákazem postiženy nejvíce. Pokles cen 
způsobily také další faktory, zejména převis nabídky. Komise podnikla kroky ke snížení 
dodávek zavedením podpory soukromého skladování, rozšířením veřejné intervence a 
tím, že organizacím producentů a družstvům umožnila plánování produkce. Jednalo se 
však o kompromisní opatření. Například zatímco veřejné výkupy sušeného 
odstředěného mléka zpočátku přispěly k pohlcení části převisu nabídky, nahromaděné 
veřejné zásoby měly na tržní cenu sušeného odstředěného mléka negativní dopad 
(body 33–36). 

83 V září 2016 přijala Komise opatření na dobrovolné snížení produkce. Produkce se 
od června 2016 každopádně snižovala a opatření vstoupila v platnost až ve chvíli, kdy 
se cena mléka začala zotavovat (body 37–42). V této situaci existovalo značné riziko 
efektu mrtvé váhy. Některé vnitrostátní orgány zavedly určitá ochranná opatření ke 
snížení tohoto rizika a vyloučily žadatele, kteří ukončovali nebo již ukončili produkci 
nebo kteří převedli krávy do jiného zemědělského podniku (body 58–62). Zemědělci 
navíc mohli být během celého narušení trhu odrazováni od snižování velikosti stád jako 
způsobu snižování produkce, protože by to mohlo znamenat ztrátu dobrovolné 
podpory vázané na produkci (bod 43). 
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Doporučení 1 – Řešení budoucích nerovnováh na trhu 

Komise by pro zlepšení způsobu řešení potenciálně významné nerovnováhy na trhu 
měla aktualizovat své postupy tak, aby před schvalováním jakékoli podpory na snížení 
produkce v budoucnu: 

a) přezkoumala, zda podmínky spojené s podporou v rámci SZP, například podpora 
vázaná na produkci, přispívají k nadměrné nabídce; 

b) snížila riziko efektu mrtvé váhy tím, že zváží zahrnutí vhodných pojistek do 
příslušných nařízení. 

Termín pro realizaci doporučení: 2022 

84 Komise navrhla opatření na podporu zemědělců, ale při sestavování rozpočtu 
potřeby zemědělců nevyčíslila. Ostatní podpory ze SZP, zejména přímé platby, hrají 
v době narušení trhu stabilizační roli, neboť představují nárazník proti změnám cen. 
Komise ve svém posouzení rozpočtových potřeb nezohlednila celkový výnos 
producentů. Místo toho hrála při přidělování rozpočtových prostředků významnou roli 
výše dostupných zdrojů (body 44–48). 

85 Komise ve svých následných nařízeních v přenesené pravomoci uvedla, že 
podpora měla poskytnout cílenou podporu zemědělcům, ale neupřesnila, jak toho 
měly vnitrostátní orgány dosáhnout (body 49–51). Členské státy často přijímaly 
přímočaré přístupy ke zjednodušení dodávek, jako je využívání paušálních plateb nebo 
plateb úměrných velikosti zemědělských podniků. Pět členských států, na něž jsme se 
zaměřili, obecně upřednostňovalo jednoduché postupy a široké rozdělení prostředků 
(body 63–71). 

86 Produkce mléka má řadu dopadů v oblasti životního prostředí a klimatu. Poslední 
z pěti nařízení v přenesené pravomoci (přijatých Komisí v roce 2016) zohlednilo 
některé obavy týkající se udržitelnosti, ale v současnosti není k dispozici dostatek 
informací pro posouzení dopadu souvisejících opatření. Nenašli jsme žádné důkazy, že 
by Komise při přípravě některého z dalších čtyř nařízení zvažovala nebo posuzovala 
potenciální dopady na životní prostředí a klima (body 52–54). 
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87 V letech před narušením trhu v období 2014–2016 využili zemědělci v některých 
členských státech vyšší ceny a výrazně zvýšili produkci mléka a pokračovali ve 
zvyšování produkce i poté, co ceny začaly klesat. Komise se ve svých nařízeních 
v přenesené pravomoci týkajících se poskytování podpory likvidity zemědělcům 
produkujícím mléko a mléčné výrobky nezabývala rizikem morálního hazardu, které je 
s těmito okolnostmi spojené (body 55–57). 

Doporučení 2 – Zlepšení sestavování rozpočtu a jeho cílení 

Komise by k zajištění účinnějšího využívání veřejných prostředků měla: 

a) stanovit prahové hodnoty pro analýzu potenciálně významných narušení trhu; 

b) být připravena analyzovat pravděpodobný dopad narušení trhu na mlékárenské 
odvětví s přihlédnutím ke stabilizačnímu účinku stávající podpory, a pokud 
dospěje k závěru, že je zapotřebí výjimečné podpory, spojit ji s jasnými cíli a 
záměry. 

Termín pro realizaci doporučení: 2022 

88 Kvůli složitým pravidlům a zdrojům dostupným v rozpočtu na SZP nehrála rezerva 
pro případ krizí v odvětví zemědělství během narušení trhu v letech 2014–2016 žádnou 
roli. Komise navrhla změny s cílem posílit úlohu této rezervy do budoucna (body 75 a 
76). Od roku 2018 krom toho zavedlo nařízení Omnibus možnost nástrojů ke stabilizaci 
příjmu v konkrétním odvětví. V prosinci 2020 jsme identifikovali dva programy rozvoje 
venkova nabízející podporu pro nástroje ke stabilizaci příjmu, z nichž žádný nebyl 
funkční (bod 73). 

89 Hodnocení provedená po narušení trhu přinesla některé obecné závěry týkající se 
výjimečných opatření na úrovni EU a Komise od té doby podnikla kroky ke zlepšení 
svých postupů pro řešení krizí. Dostatečně však neposoudila účinky opatření přijatých 
členskými státy. Domníváme se, že analýza tohoto druhu by mohla přinést důležité 
závěry a ponaučení, které by zvýšily připravenost na jakékoli budoucí narušení trhu 
(body 72–79). 
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Doporučení 3 – Větší připravenost na budoucí narušení trhu 

Aby bylo možné vyvodit ponaučení z narušení trhu v období 2014–2016 a pomoci 
připravit se na budoucnost, měla by Komise analyzovat dopady různých modelů 
poskytování výjimečné podpory na chování a likviditu zemědělských podniků 
produkujících mléko a mléčné výrobky a na stabilizaci trhu a životní prostředí a 
současně úlohu řízení rizik ze strany producentů a mlékáren a poté by měla svá zjištění 
zveřejnit. 

Termín pro realizaci doporučení: 2024 

Tuto zprávu přijal senát I, jemuž předsedá Samo Jereb, člen Účetního dvora, 
v Lucemburku dne 19. května 2021. 

 Za Účetní dvůr 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 předseda 
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Příloha – Nařízení v přenesené pravomoci týkající se výjimečných 
podpůrných opatření v odvětví mléka 

Nařízení 
Komise 

v přenesené 
pravomoci 

Účel Výdaje EU pro 
producenty mléka 

Výdaje EU na tunu mléka 
dodaného mlékárnám 
v dotčených členských 

státech (1) 

Další vnitrostátní 
podpora (navýšení 

podpory) 
Časový rámec (2) 

1263/2014 
Dočasná výjimečná podpora 
producentům mléka v Estonsku, 
Lotyšsku a Litvě 

28,6 milionů EUR 10,3 EUR/t Nejvýše 100 % 26. 11. 2014 – 30. 4. 2015 

1370/2014 Dočasná výjimečná podpora 
producentům mléka ve Finsku 10,7 milionů EUR 4,7 EUR/t Nejvýše 100 % 19. 12. 2014 – 31. 5. 2015 

2015/1853 Dočasná mimořádná podpora pro 
zemědělce v odvětví živočišné výroby 308,3 milionů EUR (*) 2,2 EUR/t Nejvýše 100 % 15. 10. 2015 – 30. 6. 2016 

2016/1612 Podpora na snížení produkce mléka 108,7 milionů EUR (**) 0,8 EUR/t Nepoužije se 8. 9. 2016 – 30. 9. 2017 

2016/1613 
Mimořádná podpora na přizpůsobení 
pro producenty mléka a zemědělce 
v dalších odvětvích živočišné výroby 

281,1 milionů EUR (*) 2,0 EUR/t Nejvýše 100 % 8. 9. 2016 – 30. 9. 2017 

Celkem  737,3 milionů EUR 5,2 EUR/t 357,8 milionů EUR  
(*) Výdaje pouze v odvětví mléka. Celková částka dostupná pro všechna odvětví živočišné výroby byla 420 milionů EUR podle nařízení 2015/1853 a 350 milionů EUR podle 

nařízení 2016/1613. 
(**) Výdaje z dostupné částky 150 milionů EUR. 
(1) Zahrnuje veškeré mléko dodané mlékárnám v roce 2013 v dotčených členských státech, a i od zemědělců, kteří neobdrželi podporu EU. 
(2) Ode dne zveřejnění nařízení do termínu pro platby příjemcům. 

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 
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Zkratková slova a zkratky 
FADN: zemědělská účetní datová síť 

FAO: Organizace OSN pro výživu a zemědělství 

GŘ AGRI: Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova 

MMO: středisko pro sledování trhu s mlékem 

SZP: společná zemědělská politika 
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Glosář 
Akt v přenesené pravomoci (nařízení v přenesené pravomoci): právně závazný akt 
používaný Komisí, pokud Parlament a Rada nevyjádří námitky, kterým se doplňují nebo 
mění jiné než podstatné části právních předpisů EU, například uvedením podrobností 
o prováděcích opatřeních. 

Čistá přidaná hodnota zemědělského podniku: ukazatel používaný v zemědělské 
účetní daňové síti k popisu celkové hodnoty produkce podniku, včetně subvencí, po 
odečtení odpisů a hodnoty zboží a služeb spotřebovaných během výrobního procesu. 
Jedná se o částku, která je k dispozici na úhradu všech fixních výrobních faktorů 
zemědělského podniku (půda, práce a kapitál), ať už vlastních nebo vnějších. 

Čistý příjem ze zemědělské činnosti: ukazatel zemědělské účetní datové sítě, který 
popisuje částku, která je k dispozici k odměňování vlastních výrobních činitelů podniku. 
Vypočítává se odečtením mezd, nájemného a úroků placených držitelem od čisté 
přidané hodnoty zemědělského podniku a připočtením zůstatku subvencí a daní 
z investic. 

Efekt mrtvé váhy: situace, kdy by určitá činnost pokračovala i bez získání veřejné 
podpory. 

Ekvivalent mléka: míra ekvivalentního množství tekutého plnotučného mléka 
používaného v mléčných výrobcích, jako je kondenzované/zahuštěné mléko, sušené 
mléko, jogurt, smetana, kasein, odstředěné mléko a syrovátka. 

Evropské strukturální a investiční fondy: pět hlavních fondů EU, které společně 
podporují hospodářský rozvoj napříč EU: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský 
sociální fond, Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
a Evropský námořní a rybářský fond. 

Finanční nástroj: finanční podpora z rozpočtu EU, která má formu kapitálových či 
kvazikapitálových investic, půjček nebo záruk anebo jiných nástrojů pro sdílení rizik. 

Mléčné výrobky: mléko a výrobky získané z mléka, jako je máslo, sýr a sušené mléko. 

Přímé platby: platby zemědělské podpory, většinou podpory na plochu, vyplácené 
přímo zemědělcům v rámci Evropského zemědělského záručního fondu. 

Thünen Institute: výzkumný ústav v Německu podléhající Spolkovému ministerstvu pro 
výživu a zemědělství. 
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Zemědělská účetní datová síť: nástroj založený na průzkumech komerčních 
zemědělských podniků v členských státech, který se používá k vyhodnocení úrovně 
příjmů zemědělských podniků v EU a určení dopadů společné zemědělské politiky. 
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ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 

ÚČETNÍHO DVORA: 

„MIMOŘÁDNÁ PODPORA PRO PRODUCENTY MLÉKA V EU v letech 2014–2016 

– POTENCIÁL KE ZLEPŠENÍ BUDOUCÍ ÚČINNOSTI“ 

 

SHRNUTÍ 

I. Komise si je vědoma hospodářského a sociálního významu evropského odvětví mléka a 

považuje za potřebné podporovat toto odvětví v dobách, kdy se potýká s obtížemi. 

Odvětví mléka a mléčných výrobků čelilo v letech 2014–2016 závažnému narušení trhu. 

Produkce mléka se v EU, Spojených státech a na Novém Zélandu v letech 2014 a 2015 

rozšířila díky dotovaným cenám a příznivým povětrnostním podmínkám, zatímco růst 

domácí spotřeby a vývozu absorboval sotva polovinu tohoto objemu (zejména kvůli 

zpomalení dovozu do Číny a zavedení ruského zákazu dovozu). 

Komise průběžně a důkladně sledovala situaci na trhu, organizovala týdenní zasedání Výboru 

pro společnou organizaci zemědělských trhů (se zástupci členských států) a měsíční zasedání 

hospodářské rady pro sledování trhu s mlékem (s odborníky na trh). Na interní úrovni zřídila 

Komise multidisciplinární pracovní skupiny, které mají posoudit současnou situaci a 

navrhnout nejvhodnější opatření. 

V důsledku toho Komise mobilizovala veškeré možné nástroje poskytnuté normotvůrcem, 

včetně tržních intervencí (veřejných intervencí a podpory soukromého skladování), 

mimořádných opatření, flexibility přímých plateb a plateb na rozvoj venkova nebo 

propagace. Všechna tato opatření byla provedena s podporou Rady Evropské unie a 

Evropského parlamentu a pod jejich dohledem. 

III. Komise předložila řadu důkazů o důkladné analýze trhu a politiky, která byla provedena s 

cílem určit nejúčinnější a nejúčelnější opatření, která mají být provedena. 

Komise provedla analýzy hlavních příčin krize a dopadů na marže producentů mléka a 

navrhla vhodná tržní opatření, včetně dopadu každého z nich na rozpočet. Vzhledem k 

dostupnosti rozpočtových zdrojů byla zvolena opatření podle nejlepšího poměru mezi 

kvalitou a cenou. V závislosti na situaci se finanční prostředky (balíčky) členským státům 

přidělovaly na základě kombinace objektivních kritérií, jako je objem výroby, dopad na ceny 

nebo závislost na ruském trhu. 

V. Provádění výjimečných opatření ze strany Komise bylo založeno na důkazech. Žádné 

opatření nebylo přijato, pokud narušení trhu nebylo možné prokázat na základě spolehlivých 

údajů. To vysvětluje postupné provádění opatření v letech 2014 až 2016.  

VI. Komise odhadla dopad krize na úrovni EU a členských států. Pravidla pro mimořádná 

podpůrná opatření v odvětví mléka poskytla členským státům velký manévrovací prostor, aby 

podporu cíleněji zaměřily na nejvíce postižená odvětví na svém území. 

VII. Nařízení Omnibus zavedlo od roku 2018
1
 výrazná zlepšení prováděcích pravidel pro 

nástroje řízení rizik. Patří mezi ně možnost odvětvových nástrojů ke stabilizaci příjmů, jakož 

i posílení veřejné finanční podpory pro tyto nástroje. Od prosince 2020 byly nástroje ke 

                                                           
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 1305/2013 (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15).  
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stabilizaci příjmů naplánovány ve dvou programech rozvoje venkova. Ačkoli žádný takový 

nástroj nebyl funkční, probíhaly procesy změn programu s cílem využít nové možnosti 

programování.  

VIII. Komise shromáždila a konsolidovala oznámení, která obdržela od členských států, 

pokud jde o opatření prováděná na jejich území. V souladu se zásadou subsidiarity se 

považovalo za vhodnější, aby členské státy posoudily účinnost svých opatření.  

IX.1) Komise přijímá doporučení 1 a souhlasí s možností posoudit účinky podpory EU, 

pokud jde o narušení trhu, uceleným způsobem a zvážit ochranná opatření, která zabrání 

efektu mrtvé váhy.  

IX.2) Komise částečně přijímá doporučení 2 a při posuzování narušení trhu zohlední 

stabilizační účinek přímé podpory a stanoví přísnější podmínky/cíle, až a pokud budou 

provedena další mimořádná podpůrná opatření. 

Není však možné předem stanovit prahové hodnoty pro určení narušení trhu. 

XI.3 Komise přijímá doporučení 3 a provede analýzu účinků různých modelů poskytování 

mimořádné podpory na chování a likviditu mlékárenských podniků, stabilizaci trhu a životní 

prostředí, jakož i úlohu řízení rizik ze strany producentů a mlékáren. 

ÚVOD 

15. Společná zemědělská politika (SZP) nabízí několik nástrojů podpory zemědělských 

podniků, které jsou zaměřeny na stabilizaci příjmů a nejsou vystaveny tržním rizikům. 

Zemědělci produkující mléko se mohou zapojit do těchto režimů podpory v rámci SZP. 

Jedná se zejména o přímé platby (včetně dobrovolné podpory vázané na produkci) a nástroje 

na podporu rozvoje venkova, které zemědělcům kompenzují ušlé příjmy a vzniklé náklady 

(podpora pro zemědělce v oblastech s přírodními omezeními produkce, pokud takové 

vymezení oblastí existuje, podpora zemědělců v oblastech sítě Natura 2000, podpora 

agroenvironmentálních závazků v oblasti klimatu, postupů ekologického zemědělství a 

postupů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat). Na většinu těchto druhů příjmů nemají 

vliv výrobní rizika. 

Investiční podpora rozvoje venkova může rovněž zvýšit příliv peněžních toků zemědělských 

podniků, ale kapitalizuje hmotný majetek, který musí plnit svůj původní účel po dobu 

nejméně pěti let. 

22. Celkové výdaje související s intervencemi a soukromým skladováním v období 2015–

2019 činily 176,2 milionu EUR, což odpovídá přibližně 0,07 % obratu odvětví mléka a 

mléčných výrobků za dané období. 

PŘIPOMÍNKY 

33. Komise zdůrazňuje, že výsledek hospodářské rady pro sledování trhu s mlékem je určen 

především hospodářským subjektům v odvětví mléka, aby mohly přizpůsobit svá 

výrobní/obchodní rozhodnutí převládajícím tržním podmínkám a vyhlídkám. Jejím úkolem je 

informovat o politických rozhodnutích, ale nikoli je řídit. 

Důkazy o kolísání nabídky, poptávky a cen by neměly nutně vést k automatickému zásahu, ať 

už prostřednictvím opatření záchranné sítě, nebo jiným způsobem. Namísto toho by se reakce 

na tyto výkyvy měla ponechat na účastnících trhu, aby je řešili prostřednictvím vhodných 

úprav své vlastní produkce. Pouze v případě, že se intenzita a dopad výkyvů prohlubují, a 
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vytváří se tak riziko, že v důsledku toho dojde ke značnému narušení trhu, je nutno zvážit 

formální opatření záchranné sítě. 

37. Komise připomíná, že dodávky mléka v EU v období od ledna do dubna 2016 vzrostly o 

4,7 %, což představuje podstatný nárůst, a náznaků zpomalení je pouze málo. 

38. Tato výše podpory odpovídá přibližně 0,3 % produkce odvětví mléka a mléčných 

výrobků v EU. Přestože byl její rozsah velmi skromný, vyslal silný signál o nutnosti snížit 

objem výroby, který byl podpořen finančním stimulem k tomu, aby se toto snížení dosáhlo. 

Komise se domnívá, že přesný a spolehlivý odhad toho, jak se může cena mléka zvýšit v 

závislosti na poklesu produkce mléka, je mimořádně náročný a mohl by vyslat nesprávné 

signály z důvodu četných vnějších proměnných, které ovlivňují ceny. 

40. Komise konstatuje, že v době návrhu a oznámení opatření (červenec 2016) nic 

nenaznačovalo, že by mělo dojít ke zlepšení cen. Ceny mléka v EU se začaly zlepšovat v 

srpnu 2016 (informace byly k dispozici až koncem září 2016). 

42. Komise považovala režim snížení produkce mléka za relevantní, neboť poskytl finanční 

podporu zemědělcům v obtížích odměněním těch, kteří svou nabídku přizpůsobili poptávce, 

do značné míry přispěl k účinnému obnovení rovnováhy trhu s mlékem a mléčnými výrobky 

v EU a v důsledku tohoto vyvážení trhu nepřímo ovlivnil oživení cen mléka ve druhé 

polovině roku 2016. 

Omezený rozsah opatření z hlediska výdajů zjevně snížil jejich schopnost vést k oživení cen. 

Je zřejmé, že mnohem vyšší úroveň výdajů by pravděpodobně měla větší dopad, ale zároveň i 

cenu z hlediska zdrojů. Opatření však trhu poskytla důležité signály, pokud jde o směřování 

politiky a potřebu omezit produkci přiměřeně, pružně a hospodárně. 

43. Zemědělci mohou kromě zmenšení velikosti stád dále snižovat produkci jinými způsoby, 

např. menším přísunem krmiva, pozdějším utracením méně produktivních krav, menším 

používáním hnojiv v travinných systémech, krmením telat mlékem atd. 

48. Komise provedla analýzy hlavních příčin krize a dopadů na marže producentů mléka a 

navrhla vhodná tržní opatření, včetně dopadu každého z nich na rozpočet. Vzhledem k 

dostupnosti rozpočtových zdrojů Komise zvolila opatření podle nejlepšího poměru mezi 

kvalitou a cenou. 

49. Komise usoudila, že rozdělení dostupného rozpočtu mezi jednotlivé členské státy musí 

být do značné míry úměrné velikosti jejich odvětví mléka a mléčných výrobků. Proto měla 

převažující význam celková produkce mléka (odhadovaná jako skutečná produkce mléka v 

rámci kvóty). 

50. Komise považovala za dostatečné vodítko to, že v bodech odůvodnění nařízení (EU) 

2015/1853
2
 uvedla, že pomoc se týká „zemědělců v odvětví živočišné výroby, které čelí 

nejhlubšímu poklesu cen, jenž je přímým důsledkem prodloužení ruského zákazu dovozu a 

dopadu sucha na krmiva“. Přesnější zacílení podpory na nejvíce postižené zemědělce 

nakonec bylo na členských státech. 

To je v souladu se zásadou subsidiarity a s tím, že orgány členských států mají větší přehled o 

nejpostiženějších farmářích, a následně s jejich pružností při zavádění nezbytných opatření. 

                                                           
2 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná 

mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby (Úř. věst. L 271, 16.10.2015, s. 25). 
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52. Komise se domnívá, že externality chovu na mléko jsou vícerozměrné a přínosy pro 

životní prostředí do značné míry převažují nad negativními dopady. Kromě toho několik 

studií dospělo k závěru, že intenzivní zemědělství je z hlediska relativních emisí přínosné. Je 

totiž skutečně možné dosáhnout většího množství mléka s nižšími emisemi. Podle pracovního 

dokumentu útvarů Komise (SWD(2021)115) o hodnocení změny klimatu a emisí 

skleníkových plynů: 

- V roce 2018 souviselo 44 % zemědělských emisí jiných než CO2 v EU-28 s 

enterickým kvašením u přežvýkavců (methan – CH4), avšak intenzita emisí 

vykazovaných podle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně 

klimatu (UNFCCC) naznačuje, že emise skleníkových plynů na jednotku produkce u 

některých zemědělských systémů, včetně odvětví mléka a mléčných výrobků, mírně 

poklesly.  

- Pokud jde o technologické inovace, je používání geneticky zdokonaleného osiva nebo 

zvířat na úrovni EU poměrně běžné, stejně jako používání sexovaného spermatu a 

skleníků a budov pro chov hospodářských zvířat s regulovaným prostředím. 

Například v mlékárenském odvětví vzrostla průměrná dojivost v EU od roku 1990 o 

67 %, což umožnilo zvýšení produkce o 5 %, zatímco počet dojnic se snížil téměř o 

40 %, což významně přispělo ke snížení emisí skleníkových plynů v Evropě od roku 

1990. 

54. Rozmanitost činností, které si členské státy zvolily, odráží jejich specifické podmínky, 

preference a politické možnosti a rovněž odpovídající omezení univerzálního přístupu. 

Odráží také přínosy přístupu založeného na subsidiaritě, kdy členské státy přizpůsobují 

opatření svým vlastním podmínkám. 

60. Úroveň produkce jednotlivých producentů mléka značně kolísá z mnoha různých důvodů, 

a to jak v dobrých, tak i špatných tržních podmínkách. V kontextu prudce se zhoršujících trhů 

je důležité vyslat producentům signál, že by se produkce měla přizpůsobit, a pokud je to 

možné, poskytnout jim vhodnou podporu. Komise usoudila, že zjišťovat, kteří zemědělci by 

stejně ukončili svou produkci, je nepraktické a že jakékoli skutečné snížení produkce by 

přispělo ke stabilizaci trhu. Mělo by proto být způsobilé pro podporu Unie (v mezích a za 

podmínek stanovených v nařízení (EU) 2016/1612)
3
. 

61. Komise připomíná, že podle čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1612 musely členské státy 

ověřit, že „dodávky kravského mléka, na které se podpora Unie vyplácí, [byly] skutečně 

sníženy za podmínek stanovených v tomto nařízení“. Proto měly členské státy zjišťovat 

přesuny stád mezi zemědělci, při kterých se produkce mléka skutečně nesnížila, a vyloučit je 

z podpory. Tyto přesuny se budou provádět v souladu s běžnými postupy schvalování účetní 

závěrky. 

73. Pravidla pro nástroje řízení rizik se v období 2014–2020 výrazně změnila, aby se zlepšilo 

fungování a usnadnilo provádění režimů a zvýšila se jejich atraktivita pro zemědělce.  

Nařízení Omnibus
4
 z roku 2018 zásadně změnilo fungování podpory z nástroje ke stabilizaci 

příjmu (IST) tím, že usnadnilo vytváření a udržování základního kapitálu vzájemného fondu 

(ústřední prvek vytvoření robustního fondu) poskytnutím možnosti využití veřejné podpory k 

vytvoření počátečního kapitálu a doplnění ročních plateb do fondu. Doplňuje to možnost 
                                                           
3 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení 

produkce mléka, C/2016/5681 (Úř. věst. L 242, 9.9.2016, s. 4). 

4
 Nařízení (EU) 2017/2393, čl. 1 odst. 19, kterým se do nařízení (EU) č. 1305/2013 vkládá článek 39a. 
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subvencovat vyrovnávací platby poskytované zúčastněným zemědělcům ze vzájemných 

fondů.  

Režim se pro zemědělce rovněž zlevnil a zajistil lepší úroveň zajištění příjmů: minimální 

prahová hodnota ztrát byla snížena z 30 % na 20 %. Míra podpory (podíl veřejných 

prostředků na úhradu nákladů vzájemných fondů) byla zvýšena z 65 % na 70 %. Od prosince 

2020 platí stejná minimální prahová hodnota pro nástroje ke stabilizaci příjmu, které nejsou 

určené pro jednotlivá odvětví
5
. 

V roce 2020 byly nástroje ke stabilizaci příjmu v celé EU naplánovány do dvou programů 

rozvoje venkova, ale nebyly funkční. V obou případech však v roce 2020 probíhaly procesy 

změn programu s cílem využít nové možnosti programování. 

77. Kromě opatření uvedených v odstavci EÚD bylo nařízení o EZFRV v rámci balíčku 

opatření pro reakci na šíření onemocnění COVID-19 změněno
6
 tak, aby umožňovalo 

mimořádnou dočasnou podporu (ve formě jednorázových částek) zemědělcům a malým a 

středním podnikům, které jsou obzvláště postiženy krizí COVID-19, a aby byla zajištěna 

kontinuita jejich podnikatelské činnosti. 

78. Komise připomíná, že zpráva institutu Wageningen Economic Research a společnosti 

Ecorys
7
 obsahuje případovou studii věnovanou krizi v odvětví mléka a mléčných výrobků, v 

níž dospěla k závěru, že Evropská komise řešila krizi v odvětví mléka a mléčných výrobků v 

letech 2014–2016 vyváženým způsobem a využila širokou škálu nástrojů a současně 

zohlednila omezení těchto nástrojů. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

81. Komise se domnívá, že v letech 2014–2016 byla provedena důkladná, nepřetržitá a 

víceoborová analýza a posouzení, což přispělo k účinnosti dotčených opatření, kterými se 

mlékárenskému odvětví poskytla významná podpora na oživení za minimální náklady, a to 

pružným a pragmatickým způsobem. Opatření byla důkladně projednána s členskými státy a 

získala jejich podporu. 

82. Komise připomíná, že ceny sušeného odstředěného mléka měly před zahájením veřejné 

intervence po 18 měsíců klesající tendenci. Tento nástroj zabránil dalšímu zhoršování cen 

sušeného odstředěného mléka a následně i cen mléka. Veřejné zásoby sušeného odstředěného 

mléka byly zachovány až do oživení trhu. Převládající nízké ceny sušeného odstředěného 

mléka ovlivnily schopnost Komise prodat intervenční zásoby. Jedná se o normální vývoj trhu, 

který nezpochybňuje účinnost tohoto nástroje. 

Komisi se v podstatě podařilo prodat velký objem zásob v situaci rostoucích tržních cen. 

83. Komise připomíná, že v době, kdy bylo opatření navrženo, neexistovaly žádné známky 

toho, že by produkce klesala. Pokud výroba začala klesat v červnu 2016, důkazy o tomto 

poklesu mohly být známy až v polovině srpna 2016. 

Doporučení 1 – Řešení nerovnováhy na trhu v budoucnu 

                                                           
5
 Viz článek 39 nařízení (EU) č. 1305/2013 ve znění čl. 7 odst. 7 nařízení (EU) 2020/2220. 

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/872 ze dne 24. června 2020, kterým mění nařízení (ES) 

č. 1305/2013 (Úř. věst. L 204, 26.6.2020, s. 1). 
7
 Wageningen Economic Research a Ecorys – hodnocení pro Komisi „Zdokonalení kritérií a strategií v oblasti 

prevence a managementu krizových situací v odvětví zemědělství“, (05.087713) závěrečná zpráva, 
srpen 2019. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89d71bfa-43e1-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89d71bfa-43e1-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en
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a) Komise přijímá toto doporučení. 

Komise konstatuje, že podpora vázaná na produkci je omezena na odvětví, která se potýkají 

se strukturálními obtížemi, aby se zabránilo eskalaci těchto obtíží, které by mohly způsobit 

upouštění od produkce a ovlivnit jiné části dodavatelského řetězce nebo související trhy. To 

podléhá přísným omezením a podmínkám, aby se snížilo riziko narušení trhu. Podpora 

vázaná na produkci proto není mechanismem na podporu produkce. 

Kromě toho má Komise vzhledem k ustanovením režimu velmi omezené možnosti, jak v 

případě krize prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci ovlivňovat počet 

zvířat chovaných zemědělci.  

Komise má pravomoc přijímat opatření s cílem zabránit tomu, aby příjemci dobrovolné 

podpory vázané na produkci dopláceli na strukturální nerovnováhu na trhu v daném odvětví. 

Tato opatření mohou členským státům umožnit rozhodnout, že tato podpora se vyplácí na 

základě výrobních jednotek, na něž byla podpora poskytnuta v minulém referenčním období.  

V případě, že by nadměrná nabídka způsobila možné narušení trhu, zváží Komise způsoby, 

jak zajistit, aby existence vázaných plateb nenarušila potřebné úpravy produkce. V tomto 

ohledu Komise pečlivě posoudí možnosti a časový plán přijetí výše uvedených opatření.  

b) Komise přijímá toto doporučení.  

84. Komise provedla analýzy hlavních příčin krize a dopadů na marže producentů mléka a 

navrhla vhodná tržní opatření, včetně dopadu každého z nich na rozpočet. Vzhledem k 

dostupnosti rozpočtových zdrojů Komise zvolila opatření podle nejlepšího poměru mezi 

kvalitou a cenou. 

85. Komise průběžně monitorovala trh a provedla důkladné a víceoborové posouzení krize 

(včetně projednání vhodných opatření s členskými státy v Radě). V souladu se zásadou 

subsidiarity se považovalo za vhodnější, aby členské státy zacílily podporu různými 

mimořádnými opatřeními. Komise považovala za dostatečné zaměřit se na pokyny uvedené v 

bodech odůvodnění různých nařízení provádějících výjimečná podpůrná opatření v odvětví 

mléka (např. týkající se „zemědělců v odvětví živočišné výroby, které čelí nejhlubšímu 

poklesu cen, jenž je přímým důsledkem prodloužení ruského zákazu dovozu a dopadu sucha 

na krmiva“ podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1853). 

86. Komise připomíná, že udržitelnost (ve smyslu strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“
8
, 

zejména dopadů na životní prostředí a klima) nebyla cílem výjimečných opatření přijatých v 

letech 2014–2016. 

Doporučení 2– Zlepšení sestavování rozpočtu a zacílení 

a) Komise toto doporučení nepřijímá.  

Narušení trhu jsou vícerozměrná a nepředvídatelná, proto není možné ani žádoucí předem 

stanovit provozní prahové hodnoty, které by omezily jakýkoli případný postup v předem 

určeném rámci. Narušení trhu je třeba řešit ad hoc a komplexně. 

b) Komise přijímá toto doporučení. 

                                                           
8 Sdělení „Strategie od zemědělce ke spotřebiteli pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ 

(COM(2020) 381 final, 20.5.2020). 
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Při posouzení narušení trhu na úrovni odvětví se může zohlednit stabilizační účinek přímé 

podpory a lze stanovit přísnější podmínky/cíle, pokud a až budou zavedena další výjimečná 

podpůrná opatření. 

88. Rezerva pro případ krizí v odvětví zemědělství nesehrála během narušení trhu v období 

2014–2016 svou úlohu nikoli pouze kvůli složitým pravidlům, ale také kvůli dostatku 

dostupných prostředků v rozpočtu EU. 

Od roku 2018 se nařízením Omnibus výrazně zlepšila prováděcí pravidla pro nástroje řízení 

rizik, včetně možnosti odvětvových nástrojů ke stabilizaci příjmu a posílení veřejné finanční 

podpory pro tyto nástroje. Od prosince 2020 byly nástroje ke stabilizaci příjmů naplánovány 

ve dvou programech rozvoje venkova. Ačkoli žádný takový nástroj nebyl funkční, programy 

se měnily, aby bylo možné využít nové možnosti. 

89. Komise shromáždila a konsolidovala oznámení, která obdržela od členských států, pokud 

jde o opatření prováděná na jejich území. V souladu se zásadou subsidiarity se považovalo za 

vhodnější, aby členské státy posoudily účinnost svých opatření. Komise však může zvážit 

hlubší analýzu opatření členských států. 

Doporučení 3 – Větší připravenost na narušení trhu v budoucnu 

Komise doporučení přijímá.  

Komise vypracuje studii, která pomůže zhodnotit zkušenosti z narušení trhu v letech 2014–

2016, pokud jde o účinky různých výjimečných opatření na chování a likviditu mléčných 

farem, stabilizaci trhu a životní prostředí, jakož i úlohu řízení rizik ze strany producentů a 

mlékáren při řešení krizí. 

Vzhledem k tomu, kolik času je potřeba pro zadávací řízení, a v zájmu vysoké kvality studie 

se Komise domnívá, že je nezbytné stanovit cílové datum provedení do roku 2024.   

 



 

 

Auditní tým 
Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik a 
programů EU či témat z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti 
rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co 
nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem 
příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem veřejnosti. 

Tento audit výkonnosti provedl auditní senát I, který se zaměřuje na udržitelné 
využívání přírodních zdrojů a jemuž předsedá člen EÚD Samo Jereb. Audit vedl člen 
EÚD Nikolaos Milionis. 



Harmonogram 

Fáze Datum 

Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu 15. 5. 2019

Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému 
kontrolovanému subjektu) 26. 3. 2021

Přijetí konečné verze zprávy po sporném řízení 19. 5. 2021

Oficiální odpovědi Komise byly obdrženy ve všech jazycích 17. 6. 2021



  

 

AUTORSKÁ PRÁVA 

© Evropská unie, 2021. 

Politiku opakovaného použití dokumentů Evropského účetního dvora (EÚD) upravuje 
rozhodnutí Evropského účetního dvora č. 6-2019 o politice týkající se veřejně 
přístupných dat a opakovaném použití dokumentů.  

Pokud není uvedeno jinak (například v jednotlivých upozorněních o ochraně 
autorských práv), je obsah EÚD vlastněný EU předmětem licence Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použití je 
povoleno za podmínky, že je uveden zdroj a případné změny jsou označeny. Uživatel 
nesmí zkreslit původní význam nebo sdělení dokumentů. EÚD nenese za jakékoli 
důsledky opakovaného použití odpovědnost.  

Jste povinni vypořádat další práva, pokud konkrétní obsah zobrazuje identifikovatelné 
fyzické osoby, například fotografie zaměstnanců EÚD, nebo obsahuje díla třetích stran. 
Je-li povolení poskytnuto, ruší a nahrazuje toto povolení výše uvedené obecné 
povolení a musí jasně uvádět veškerá omezení týkající se použití. 

K reprodukci obsahu, který není vlastnictvím EU, musíte žádat o povolení přímo od 
držitelů autorských práv. 
Obrázky 6 a 11: ikony vytvořené Pixel perfect z https://flaticon.com. 

Programové vybavení nebo dokumenty, na něž se vztahují práva průmyslového 
vlastnictví, jako patenty, ochranné známky, zapsané (průmyslové) vzory, loga a názvy, 
jsou z politiky EÚD pro opakované použití vyloučeny a není vám k nim poskytnuta 
licence. 

Soubor internetových stránek orgánů a institucí Evropské unie využívajících doménu 
europa.eu obsahuje odkazy na stránky třetích stran. Protože nad jejich obsahem nemá 
EÚD žádnou kontrolu, doporučujeme seznámit se s jejich vlastními zásadami 
ochrany soukromí a politikou v oblasti autorských práv. 

Používání loga Evropského účetního dvora  

Logo Evropského účetního dvora nesmí být použito bez předchozího souhlasu 
Evropského účetního dvora. 

 

 
PDF ISBN 978-92-847-6131-9 1977-5628 doi:10.2865/464 QJ-AB-21-011-CS-N
HTML ISBN 978-92-847-5988-0 1977-5628 doi:10.2865/667 QJ-AB-21-011-CS-Q

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
https://flaticon.com/


Průměrná cena, kterou producenti mléka v EU dostávají, začala od 
počátku roku 2014, kdy dosáhla vrcholu, klesat. V polovině roku 
2016 začaly ceny opět růst. 

Společná zemědělská politika zahrnuje řadu nástrojů pro řešení 
narušení trhu. Přímé platby hrají stabilizační roli, protože 
představují stálý zdroj příjmů zemědělců. Cílem „záchranné sítě“ 
je podpořit ceny dočasným odstraněním přebytků mléčných 
výrobků z trhu. Komise může rovněž přijmout výjimečná opatření 
proti hrozbám narušení trhu: učinila tak v letech 2014 až 2016. 

Zkoumali jsme, jak dobře Komise a příslušné orgány v členských 
státech zvládly reagovat na narušení trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky, k němuž došlo v letech 2014–2016. V souhrnu jsme 
zjistili, že Komise a členské státy přijaly plošná opatření na pomoc 
zemědělcům během narušení trhu, ale že analýza, kterou 
provedly, byla obecně nedostatečná k tomu, aby bylo možné 
rozhodnout o výši potřebné podpory a o jejím zacílení. 

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce 
Smlouvy o fungování EU. 
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