
             1. 

Vážení členové Moravy, vážené dámy, vážení pánové, hosté, 

 

dovolte, abych Vás pozdravil jménem představenstva Moravy a předložil Zprávu 

o činnosti představenstva za rok 2018. 

Zprávu lze rozdělit zhruba na : 

- informaci o činnosti 

- zprávu o hospodaření s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku 

- situaci na trhu s mlékem 

- informace kolem fúze s Viamilkem a seznámení se stanoviskem UOHS.  

Co se týče práce představenstva, jeho jednání se konají pravidelně měsíčně vždy 

za účasti členů kontrolní komise.  Účast na jednání je mimo pár výjimek 

prakticky 100 %ní. Představenstvo pracovalo ve složení – bez titulů – František 

Šťastník a Jaroslav Vaňous coby místopředsedové, dále jako členové Jiří Dostál, 

Ladislav Menšík, Martin Střasák, Kamil Zajíček, František Žák a já doby předseda. 

Tradičními body jednání je vždy aktuální situace na trhu s mlékem, vždy je 

k dispozici zkrácená ekonomická výsledovka a rozvaha. Také byla pravidelně  

informace a diskuze o jednání kolem fúze s Vialmilkem či informace o jednáních 

na MLECOOPU.  

Loňský rok byl také ve znamení pokračování  v krocích směřujících k naplnění 

usnesení ČS a to fúze. To znamenalo, že bylo nutné připravit tři členské schůze. 

V zimě a na jaře proběhly regionální schůzky. Výsledkem byl předložený návrh 

změny stanov, kapitalizace zajišťovacího fondu z roku 2017 na DČV.  Vše jsme 

12.4 na ČS schválili. To se odrazilo kladně v rozvaze, kdy základní kapitál se z 125 

tis. Kč zvedl na 28,9 mil. Kč. A vlastní kapitál se zvedl z 6,3 mil. Kč na 37,941 mil. 

Kč. Dále proběhla řádná členská schůze a také tradiční předvánoční schůze, kde 

jsme schválili spolupráci s VIAMILKem ve věci fúze a že MORAVA vstoupí do 

VIAMILKu. Loňská ČS také uložila představenstvu vypracovat k 1.3 2019 projekt 

fúze, který měl být na této schůzi schválen. To se však nepodařilo pro UOHS 

splnit.   

Pravidelně je na jednání představenstva také podávána informace o peněžním 

toku. Pro zajištění včasnosti plateb pro vás členy využíváme faktoringu od KB. 



Problémy, co se týče pohledávek nám dělá mlékarna YOG v Bojkovicích, která 

má dlouhodobě prodlení v platbách 2-3 měsíce po splatnosti. To dohromady 

obnáší v některých měsících až 15 mil. Kč celkem. I přes námi vyvinuté veškeré 

úsilí jako zástava celého majetku mlékarny ve prospěch MORAVY, osobní 

směnka majitele, tak se nám nedaří dostat na splatnost dle smlouvy tj. 45 dnů. 

Sice se nám podařilo snížit denní dodávku mléka, ale  stále tam každý den jde 

kolem 20 tisíc litrů mléka.  

Někteří z vás  navrhují, zda by  nešlo, aby  Morava mlékárnu YOG převzala a tak 

si zajistila tedy vlastní zpracování. Bohužel se jedná o úzce specializovanou 

mlékárnu na sušené mléko, které samo o sobě nemá prakticky žádnou přidanou 

hodnotu a sušák jako komodita je nejvíce pod tlakem světových trhů na cenu.  

Ohledně placení ostatních mlékáren tak můžeme říci, že většina platí dle 

smlouvy a pokud jsou u některých prodlevy, tak v řádu dnů.  

 

Co se týče členské základny tak k 31.12.2017 jsme měli 130 členů s denní 

dodávkou 816 tis. litrů. K 1.1.2019 jsme měli 137 členů s průměrnou denní do- 

dávkou 939 tis. litrů. Celkem jsme za rok 2018 jako členové dodali 341,151.429 

litrů mléka tj. o 14,5 % více než v roce 2017.  

Průměrná dosažená cena 8,68 Kč/l Moravy byla oproti ČR 8,57 vyšší o 11 haléřů.  

K 1.1.2018 jsme měli 130 členů, v průběhu roku přišlo 8 členů s denní dodávkou 

66 tis. litrů mléka. Odešel jeden člen pan Havlíček s denní dodávkou 60 litrů.   

K 31.12.2018 jsme měli 137 členů. Od počatku letošního roku k dnešnímu dni 

jsme přijali 16 nových členů s denní dodávkou 49 tis. Litrů. Z těch 16 nových 

členů je 15 FO, kdy jsme v podstatě přebrali družstvo Orlicko a jeden člen ve 

formě právnické osoby a to Netis.  Členství ukončil pan Sotona s 1000 litry 

denně. K dnešnímu dni tedy máme 152 členů.  

Tento vývoj zájem o vstup do odbytových družstev má vícero příčin, důvodů a 

děje se v celé ČR nejen u nás v Moravě. Z počátku to byly především 4 body 

v PRV, které vedly k tomu, že si chovatelé uvědomili, že se jim to vyplatí být 

členem odbytovky i s tím, že postoupí své právo vyjednávat družstvu resp. své 

mléko prodávají družstvu a ne mlékárnám a že na rozdíl od toho, když dávají 

přímo do mlékárny, mají výhodu svého členství.  Od roku 2015 kdy začali body 



v PRV jsme se dostali z ročního nákupu 217 mil. Litrů na 341 mil. Je předpoklad, 

že letos to bude více jak 365 mil. litrů. 

Od konce loňského roku se situace mění a hlásí se producenti mléka, kteří mají 

problém s odbytem. Některé mlékárny řekly svým dodavatelům, že je nechtějí.  

 A světe div se, jsou mezi nimi jak velcí producenti tak i drobní. S tímto trendem 

souvisí otázka, jak v této věci – tj. nových členů – dál přistupovat. Myslím, že 

bychom se tím měli v blízké budoucnosti zabývat.   

Vážení členové, 

dovolte, abych se vrátil k již zmiňovanému pohybu naší členské základny  

v posledním roce. Tento letošní nárůst ze 137 na 152 členů byl způsoben tím, že 

některé mlékárny řekly svým dodavatelům, že je nechtějí. V tomto případě to 

byl Kunín a Opočno. Kunín nechtěl tolik mléka, neboť ho museli převážet do 

Klatov. U Opočna  se jednalo o fyzické osoby s tím, že budou mít výrazně nižší 

cenu. A když se nám podařilo najít-zajistit odbyt, tak jsme je přijali. V současné 

době dostali výpověď někteří dodavatelé do Olmy a také větší pruducenti na  

Opavsku od ZOTTu v Opoli, kteří se také na nás obracejí. Takže i přesto, že 

říkáme, že situace je stabilní – z pohledu ceny – tak trh začíná být výrazně živější. 

Dochází k přeskupování. Viz Madeta , které odliv mléka JIHem částečně sanují 

spřátelené mlékarny jako Gojš, Večeřa, či další členové Iniciativy jako Jandejsek 

apod. Zde je na místě otázka, zda by MORAVA měla panu Teplému pomoci tento 

výpadek nahradit. Je to složité, ale jelikož naši kolegové jak z JIHu tak Středočeši, 

kteří tam dodávali tam díky způsobům jednání již nejsou, tak ani my bychom se 

neměli nechat chytit. Jak se říká, když ptáčka lapají pěkně zpívají. Víme, že 

Madeta vždy byla tím, kdo tlačil cenu dolu. 

Mléka je dostatek, zájem o něj teď není a i proto nemáme kam dát mléko 

z problematického YOGu. I proto musíme hledat nějakou přidanou hodnotu naší 

činnosti jako družstva. Pouhý přeprodej to bohužel není. Je zde sice přidaná 

hodnota pro člena ve formě zajištění odbytu a jistota peněz, ale z druhé strany 

mlékáren – snad jen to, že má jednoho partnera k jednání. Kdysi jsme uvažovali, 

že tou přidanou hodnotou  mohla být čistota od pTBC, ale to již netáhne, není 

aktuální. Teď je to o tom vyhovět požadavkům konečných spotřebitelů a tím 

udržet naši konkurenceschopnost. Takže mimo našich tradičních problémů 

prvovýroby jako: výživa, krmení, lidi do práce, reprodukce, užitkovost – se 



budeme muset zabývat i tímto. Ano je to práce a i pro družstvo to znamená více 

práce.  

Jinak co se týče cenového vývoje očekáváme, že by i přes současný pokles ceny 

mohla být cena za celý rok 2019 na úrovni té loňské tj. kolem 8,60 Kč/l.  

 

 

Naše družstvo MORAVA je členem MLECOOPu, jsme aktivními účastníky 

komoditní rady AK ČR pro mléko a hovězí maso, jsme zváni na Družstevní radu 

Zemědělského svazu. Jsme SZIF uznanou organizací producentů v odvětví mléka 

a mléčných výrobků.  

Co se týče hospodaření našeho družstva v roce 2018 (byla možnost seznámit se 

s výkazy i proto jen stručně to hlavní) dosáhl obrat 2,970.088 Kč oproti 2,569 

mld. v roce 2017. Na  tomto růstu se podílena jak lepší cena za mléko tak nárůst 

zobchodovaného množství mléka.  

             3. 

Co se týče další dobrovolné obchodní činnosti tak zde byl dosažen obrat za rok 

2018 ve výši 95,4 mil Kč to byl nárůst o  6 mil. Kč  a zisk byl z toho 1,2 mil. Kč.  

Osobní náklady prakticky odpovídaly schválenému rozpočtu na rok 2018 a to ve 

výši 2,4 mil. Kč. Úroky 630 tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním 3.313 

tis. Kč, což je zhruba o 1 mil. Kč nižší než 2017, daň 667 tis. Kč, po zdanění 2,646 

tis. Kč. Představenstvo považuje dosažený zisk za přiměřený.  

Představenstvo navrhuje jej ponechat jako nerozdělený zisk.  

Od února 2017 se naše cena drží na 8 korunami, kam se „vyhrabala“ od zrušení 

kvót. Za loňský rok poprvé republika překročila produkci 3 miliardy litrů mléka. 

Tedy naše produkce roste. Bohužel roste i v dalších státech. V EU rostla 1,2% 

ročně, USA 1,3% ročně. Největší růst vykazuje Asie až 7 %. Celkem se udává 

celosvětový růst 1,6%. Za posledních 15 let vzrostla celosvětová produkce o 209 

milionů tun mléka, to představuje 33% nárůst. V současné době se očekává, že 

stávající situace na trhu potrvá i letos.  

V roce 2018 se zvýšila celosvětová poptávka po mléčných výrobcích – především 

poptávka  po sušáku, kdy se vyprodali zásoby v EU, dále po sušené syrovátce a 

po sýrech. Největším dovozcem mléčných výrobků je stále Čína. Jinak i na 



mezinárodních trzích se negativně odráží snaha omezit volný trh. Je snaha 

zavádět cla – s tím začlo Rusko, USA pokračuje.  

Velkou neznámou a strašákem je Brexit. To vše se nás jako člena EU dotýká a 

musí nás zajímat. Jsou za námi i volby do Europarlamentu. I to se nás citelně 

dotýká. Nové plánovací období, bude méně peněz, zastropování, redistributivní 

platba, EKO schemata. To je před námi. Známe jen názvy, ale neznáme obsah. 

Z výsledků voleb do EU, je patrné, že výrazně posílili Zelení, kteří s našimi Piráty 

jsou 4 nejsilnější partou. Lze tedy očekávat výrazně větší tlak i na nás. Lze 

očekávat výrazné změny, které se nás silně dotknou. Musíme počítat, že se 

dotknou i nás producentů mléka. Jen se podívejme, jak zamotali celý 

automobilový průmysl. Výsledkem je „Dieselgat“, údajný konec diesel motorů, 

hit elektromobilita, kdy nikdo neví jak a kdo a kde by měl ty elektromobily 

napojit. Mají se vypínat atomové, uhelné elektrárny a přitom díky té 

elektromobilitě bude nárůst spotřeby. Údajné nahrazení zelenou energií se již v 

Německu dostalo prý na svůj vrchol a dál to půjde velmi složitě  a za obrovských 

investic.  

Takže i na nás chovatele tyto změny v politice  dolehnou. Přes metan, přes 

chemii – viz kauzy kolem Roudapu, neonikonitidy, přes NON GMO. Přes zákaz 

pěstování stejné plodiny na stejném pozemku po sobě – tj. útok na kukuřici. To 

jen to, co mě v rychlosti napadlo.  

Vrátím se k Německu – silný, rozhodující hráč politicky i hospodářsky. To musí 

prakticky 50 % produkce mléka vyvést. Tam se snaží o tzv. udržitelnou výrobu, 

jejímž cílem je zlepšování životního přírodního prostředí, zajistit bezpečnost 

potravin, ochrany zvířat apod. Jedná se o projekt, ve kterém je již 34 mlékáren! 

Pro nás je v něm i známé a největší mlékárenské družstvo EU Friesland-Campina.  

I u nás něco podobného praktikuje prostřednictvím ECO Filiery Roberto Brazale. 

Má to i jako jeden z hlavních marketingových nástrojů doma v Italii. 

Proč o tom mluvím, mluvím o tom proto, že i my bychom  se měli o toto aktivně 

zajímat a připravit se na to, že i my jako členové tak i naše družstvo se musí  

aktivně zapojit a něco udělat pro svůj udržitelný byznys, pro svoje zodpovědné 

podnikání. Může se to zdát jako zbytečnost, komplikace, že je to změna, ale 

podívejme se, jak rychle se mění chování a zvyky ve společnosti. A pokud 

chceme mít budoucnost, perspektivu tak se musíme přizpůsobit. Jinak 

dopadneme jako vepřové maso – kde máme již jen 30% soběstačnosti, zbytek se 



k nám vozí hlavně z Německa či Španělska. I proto např. JIH zavedl prémie za 

NON GMO i NON Roundap. On to má jednoduší v tom, že je členem tedy 

spolumajitelem družstevní mlékárny, která to chce a umí to prodat.  I my 

bychom se měli připravit, až jsem půjde zboží s těmito marketingovými 

značkami, aby to naše mléka  a  výrobky z něj někdo chtěl.  

             5. 

Již od ČS na konci roku 2016 se snažíme činit kroky k naplnění rozhodnutí ČS o 

fúzi s Viamilkem. Za tím účelem jsme po dohodě s Viamilkem přizvali EY, aby 

nám ocenili majetek a hodnotu obou společností a stanovila spravedlivý 

výměnný poměr mezi družstvy a členy k rozhodnému dni naší fúze. Na základě 

našich výsledků hospodaření k 30.6.2018 nám na poslední ČS předložil zástupce 

EY tržní hodnoty vlastního kapitálu obou družstev vč. vzájemného výměnného 

poměru. S tím, že účetní hodnota členských vkladů Moravy zůstane stejná, 

protože ta si kapitalizovala ze zajišťovacího fondu 10 haléřů z každého litrů 

mléka za rok 2017. Viamilk by toto obdobně udělal kapitalizací jejich rezervního 

investičního fondu a spoření a to při schvalování projektu fúze. Předpokládali 

jsme, že projekt fúze bude schvalován v první polovině roku 2019 s účinností od 

k datu 1.1.2019. To se bohužel nepodaří. Podmínkou, která musí předcházet 

schválení na ČS, je souhlasné stanovisko UOHS. To jsme dosud bohužel 

neobdrželi. A tedy datum spojení k 1.1.2019 padá. Co se týče náhradního 

termínu, tak zatím jsme toho názoru, že se bude odvíjet od data, kdy dostaneme 

rozhodnutí UOHS a podle toho se rozhodneme. Jinak dál pokračujeme 

v přípravných krocích. 

Co se týče dosavadních jednání  členů vyjednávacího týmu pověřených ČS si do- 

voluji říci, že každý z nich si je vědom své odpovědnosti vůči svému družstvu a 

dbá, aby nebyly poškozeny zájmy, práva žádného člena Moravy a ani 

zaměstnanců. Nikdo nechce být označen, že nehájí zájmy Moravy. I proto bylo 

odsouhlaseno oběma představenstvy provedení tzv. křížového auditu Due 

Diligence v rámci před investiční prověrky. Ten by měl ze strany Viamilku 

proběhnout 31.7 a 1.8. Jde o vzájemnou kontrolu možných ekonomických, 

finančních, právních či dalších rizik. Jde o objektivní pohled na ekonomický stav 

jednotlivého družstva. To na straně jedné. Na straně druhé dojednávaná fúze to 

není násilné převzetí, kde vítěz bere vše. Je to sňatek z rozumu a proto musí obě 

strany udělat nějaké kompromisy. V této souvislosti bych členům vyjednávacího 

týmu F. Šťastníkovi, Jardovi Vaňousovi a Pavlu Saňkovi chtěl poděkovat jak za 



pravidelnou účast tak i za aktivní a iniciativní přístup, zároveň bych chtěl 

poděkovat všem, kteří v rámci posunu v této věci ji obhajují. Zároveň je si, ale 

třeba také říci, že máme co by představenstvo odpovědnost a starost  o rozvoj a 

budoucnost družstva a to včetně personálních otázek. 

Nyní dovolte, abych se vrátil k UOHS, který celou věc fúze zpozdil. V loni v pro- 

sinci ČS Moravy schválila deklaraci o spolupráci mezi odbytovými družstvy Mo-

rava a Viamilk. Schválila, že Morava vstoupí do Viamilku s cílem soustředění 

nabídky v odvětví mléka pro posílení pozic ve zpeněžení a zpracování. Schválili 

jsme podat návrh na UOHS. Bylo uloženo vypracovat projekt fúze. V rámci obou 

družstev jsme se dohodli, že nás oba tj. Moravu i Viamilk bude zastupovat AK 

Všetečka. Vše jsme směřovali k tomu, aby žádost byla podána do vánoc 2018 a 

vycházeli jsme z toho, že to půjde v tzv. zjednodušeném řízení tj. asi měsíc a 

které nezačne dříve než bude zaplaceno 100 tis. Kč. V průběhu přípravy nám 

však bylo sděleno, že  se nepůjde zkrácenou verzí a bohužel vážně onemocněl 

Dr. Všetečka s dlouhodobou hospitalizací v nemocnici. Nic – tak jsme vyplnili 

dotazník vč. členění členů i zpracování až do okresů. A žádost vč. peněž byla 

podána v lednu a po výzvě o doplnění UHOS zahájil 14.2. správní řízení. 

  

 

 Náš návrh jsme opřeli o Nařízení rady EU č. 1308/2013, kterým se stanoví 

společná organizace trhů se zemědělskými produkty a Nařízení naší vlády č. 

314/2016 Sb. Evropské nařízení rady a nařízení vlády, které jsem zde citoval, 

známe pod názvem „Mléčný balíček“, který v úvodu deklaruje:  

- Umožnuje právnickým osobám zaměřeným svojí činností na soustředění 

nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejich členy na trh uznávané 

jako organizace producentů s dílem posílení jejich vyjednávací pozice vůči 

hospodářským subjektům v dodavatelském řetězci.  

Dále deklaruje: 

- Zakládání organizací producentů a jejich sdružení vychází z předpisů 

Evropské unie a jejich cílem je zajištění rentabilního rozvoje výroby 

v odvětví mléka a přiměřené životní úrovně svých producentů 

prostřednictvím posílení jejich vyjednávací síly vůči zpracovatelům mléka. 

Pro uznané organizace producentů nebo jejich sdružení zavádí EU možnost 



společného vyjednávání o vyšším množství mléka, a to až do výše 33% 

národní produkce mléka (či produkce státu, do kterého je mléko dodáno) 

za předpokladu, že nebude překročeno 3,5% evropské produkce. Konec 

citace. 

 

Úřad pro hospodářskou soutěž jsme nemohli obejít !! 

Náš písemný návrh na Úřad pro hospodářskou soutěž byl veden jen naší 

povinností dle paragrafu 13 Zákona o hospodářské soutěži. Pokud každý 

z účastníků řízení jak MOD Morava, tak VIAMILK CZ mají roční čistý obrat vyšší 

než 1,5 miliardy Kč podlehá fuze schválení UOHS. 

Předpokládali jsme, že ve lhůtě 30 dnů od zahájení správního řízení ÚOHS 

rozhodne, že náš návrh ve svém rozhodnutí povolí  !!! 

Místo toho jsme dostávali další a další Výzvy k doplnění naší žádosti, vyplňovali 

jsme desítky tabulek a formulářů; například uvést jednotlivé členy družstev dle 

území  kterého kraje a okresu v rámci České republiky. Naše mlékárny s objemy 

syrového kravského mléka dodaného mlékárnám za roky 2016,2017 a 2018. 

Procentuální podíly našeho člena – producenta mléka k mlékárně, okresu, kraji a 

České republice. Na jakou dobu máme sjednané smlouvy se členem, mlékárnou. 

Stejné otázky a formuláře byly i k prodeji hovězího a telecího masa. Následně 

požadovali závěrky se zprávou auditora a tak dále. Než jsme odeslali vyplněné 

formuláře, Úřad pro hospodářskou soutěž přerušoval řízení. Prodlužoval čas ke 

svému rozhodnutí a bylo nám jasné, že rozhodnutí nedostaneme dříve než za 

pět měsíců od zahájení řízení. Souběžně úřad oslovil všechny naše mlékárny a 

také největší mlékařská družstva – JIH, Středočeši, ale i menší mlékařská 

družstva např. Česká Lípa. Obdobně jako my vyplňovali dotazníky, odpovídali na 

otázky. 

 

Dne 30. dubna jsme datovou schránkou obdrželi „Oznámení o pokračování 

řízení“. Na deseti stránkách popisuje UOHS „Dopady spojení soutěžitelů“. 

Předpokládali jsme, že mlékárny se k fúzi našich mlékařských družstev Morava a 

VIAMILK CZ vyjádří negativně, ale že jsme vyvolali takový „poplach v Kovářské 

uličce“, to jsme nečekali. 



Dovolím si Vás stručně seznámit, k čemu dospěl Úřad pro hospodářskou soutěž 

v první fázi šetření, jejímu závěru: cituji 

Úřad konkrétně spatřuje možné negativní dopady výše uvedeného spojení 

soutěžitelů především v následujících aspektech: 

1) V důsledku uskutečnění posuzovaného spojení by došlo ke vzniku subjektu 

s významnou tržní silou na trhu obchodování se syrovým kravským 

mlékem v České republice, zejména pak na subtrzích představovaných 

jednotlivými kraji České republiky, kde by spojením vzniklý soutěžitel 

disponoval více než 30% tržním podílem. Tato tržní síla je umocněna i 

skutečností, že ostatní soutěžitelé v těchto krajích dosahují výrazně nižších 

tržních podílů, a tím i menší vyjednávací síly. Tato skutečnost by se mohla 

projevit zejména při vyjednávání o ceně syrového kravského mléka a 

jiných dodavatelských podmínkách. 

 

2) V této souvislosti většina odběratelů – mlékáren vyjádřila z uskutečnění 

podmětného spojení obavy, a to s ohledem na zvětšení vyjednávací 

schopnosti spojením vzniklého subjektu v oblasti ceny syrového kravského 

mléka a obtížnému přechodu k jiným dodavatelům syrového kravského 

mléka. Někteří odběratelé-mlékárny navíc uvedli, že event. zvýšení ceny 

syrového kravského mléka ze strany spojením vzniklého subjektu by 

s největší pravděpodobností vedlo k navýšení ceny syrového kravského 

mléka rovněž u jiných dodavatelů. 

 

 

3) Pokud jde o stanovování ceny syrového kravského mléka, z vyjádření 

některých mlékáren vyplynulo, že cena syrového kravského mléka je každý 

měsíc aktualizována na základě průměrné národní ceny syrového 

kravského mléka v České republice, tudíž zvýšení ceny syrového kravského 

mléka ze strany spojením vzniklého subjektu by s největší 

pravděpodobností mohlo vést i k navýšení této ceny rovněž u jiných 

dodavatelů. Přičemž tato situace by pak měla za následek další navyšování 

ceny syrového kravského mléka. 

 



4) V této souvislosti někteří z dotázaných mlékáren dále uvedli, že případné 

zdražení syrového kravského mléka ze strany spojujících se soutěžitelů by 

pro ně mělo likvidační následky, neboť při akceptaci vyšší ceny z jejich 

strany by se jejich produkty staly prakticky neprodejnými (zejména na 

úrovni obchodních řetězců) a v případě neakceptování vyšší ceny syrového 

kravského mléka by došlo k výraznému omezení jejich výroby, neboť 

vzhledem ke kapacitě trhu se syrovým kravským mlékem v České republice 

a vázanosti ostatních dodavatelů syrového kravského mléka dlouhodobými 

smlouvami by nebyli schopni si zajistit náhradní dodavatele dříve než 

v řádu minimálně dvou let. 

 

 

5) Na základě shora uvedeného Vám Úřad sděluje, že posuzované spojení 

soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy s podstatného narušení hospodářské 

soutěže. Uskutečněním posuzovaného spojení by mohlo dojít ke vzniku 

významného soutěžitele disponujícího významnou tržní silnou, v důsledku 

čehož by mohlo vzniknout dominantní postavení spojením vzniklého 

soutěžitele s následkem podstatného narušení hospodářské soutěže. Tyto 

skutečnosti by mohly vést zejména k oslabení vyjednávací pozice mlékáren 

s možným následkem růstu cen syrového kravského mléka do té míry, že 

by došlo k omezení provozů odběratelů syrového kravského mléka, což by 

mělo na následek rovněž zúžení sortimentu mléčných výrobků pro 

konečného spotřebitele v České republice. 

 

Závěr: 

S přihlédnutím k tomu, že v důsledku předmětného spojení bude spojením nový 

vzniklý subjekt disponovat relativně významným tržním podílem, na 

relevantních trzích, jež přicházejí v úvahu; k hospodářské a finanční síle 

spojením vznikajícího soutěžitele i k možnému omezení volby mezi dodavateli 

syrového kravského mléka s možností výrazného nárůstu jeho ceny, a tím 

k podstatnému snížení vyjednávací pozice mlékáren syrového kravského mléka, 

jež by mohlo v konečném důsledku znamenat omezení jejich produkce, se Úřad 

domnívá, že spojením vzniklý soutěžitel může disponovat takovou tržní silou, 

která by mu umožnila omezit soutěž na výše naznačených relevantních trzích. 



Úřad má tedy za to, že spojení vzbuzuje vážné obavy s podstatného narušení 

hospodářské soutěže. 

Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné, aby Úřad provedl další šetření tak, 

aby mohl podrobně posoudit dopady spojení v souladu s ustanovením § 17 

zákona. 

Úřad proto bude ve správním řízení pod sp.zn. ÚOHS – S0060/2019/KS nadále 

pokračovat.  Konec citace. 

Potom se ptám, potřebujeme jěště více argumentů pro doporučení a dokončení 

fúze než je tento závěr UOHS. Podle mě nemůže existovat. 

Vážení členové družstva, vážení hosté 

dovolte mi zopakovat je pár čísel k našemu společnému záměru fúze 

s mlékařským družstvem Morava. 

V České republice se ročně vyprodukuje 3.000.000.000 kilogramů mléka. Denní 

produkce syrového kravského mléka činí v průměru 8.200.000 l. 

Při sloučení – vzniku nového družstva bude činit denní dodávka kravského mléka 

1.600.000 litrů. Budeme mít 20% podíl na českém trhu. Družstvo bude 

zastupovat také 1/5 producentů v České republice. Z 1 500 producentů v České 

republice bude v novém sloučeném družstvu 336 producentů našich členů.  

Předpoklad ročních tržeb bude přes 5 mld. Kč. 

Nevíme jak v České republice fungují zákony?, ale platný zákon o ochraně 

hospodářské soutěže v §17 odstavce 3 říká: „Pokud společný podíl spojujících se 

soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25%, má se za to, že jejich spojení 

nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže“. 

Nevíme jak se ÚOHS vypořádá s nařízením rady EU, s mléčným balíčkem, který 

umožňuje společné vyjednávání o vyšším množství mléka až do výše 33% 

národní produkce mléka, za předpokladu, že nebude překročen 3,5% evropské 

produkce. Evropská unie s Velkou Británií vyrobí 156 milionů tun mléka ! Česká 

republika po přepočtu 2 920 000 tun mléka, což se rovná necelé 2% evropské 

produkce. 

Nebudeme se vzdávat, před rozhodnutím, které ještě nemáme, jen bychom 

nahráli  na smeč našim mlékárnám, utéct od naší vize, kterou jsme si stanovili; 

celý svět jde cestou globalizace, kdo neroste, je předem mrtvý před svou 



konkurencí. Naše mlékárny měly bezstarostný život, proto si nepřejí jakékoli 

změny!!! 

45 zpracovatelských závodů – mlékáren je v naší republice. Producent mléka je 

poslední ve vertikále; zpeněžení mléka, cena producenta se řídí dle plánovaného 

hospodářského výsledku mlékárny. Ne jednou jsem slyšeli při vyjednávání ceny 

mléka od ředitelů mlékáren. Vyšla mi taková cena, kterou Vám mohu dát, vždy 

taková, aby o své zisky – příjmy nepřišly.  

Ale situace v České republice se mění, každým rokem se navyšuje prodej 

syrového kravského mléka do zahraničí. V loňském roce se vyvezlo 739,5 

milionů litrů mléka, což představuje 24% z české produkce. A v letošním roce se 

opět navýší v druhém pololetí letošního roku o 200 tisíc litrů denně do 

družstevní mlékárny v Bavorsku Goldstein v Chámu od mlékařského družstva 

JIH, který od července letošního roku navýší denní dodávku na 700 tisíc litrů 

mléka.   

Proč to dělají? Protože jdou za lepší cenou, přesunuli mléko tam, kde mají vyšší 

cenu a podíl na zisku. 

Tuto nabídku jsme dávali všem našim mlékárnám. Neslyšeli na to, smáli se nám, 

proto jsme si vzali za příklad nejsilnější mlékařská družstva v Evropě. 

ARLA FOODS je největší společnost s družstevní demokracií, vlastní ji chovatelé 

mléčného skotu ze 7 zemí EU. Celkem 13 500 chovatelů z Dánska, Švédska, 

Německa, Lucemburska, Belgie a Spojeného království. Vlastní celou vertikálu, 

vlastní mlékárny, řetězce. Je to nadnárodní společnost se čtyřlístkem a značkou 

ARLA, kterou můžete vidět i u nás v obchodech. Byla založena v roce 1880 

v Dánsku. Po 130 letech od založení má ARLA FOODS obrat přes 7 mld. eur. 

Holandské mlékárenské družstvo Friesland Campina. A další, které mohu 

jmenovat. 

Studie na posouzení variant vertikální integrace v sektoru produkce a zpracování 

mléka od Ernst Young nám ukázala cestu, po které jdeme, je potřeba jen 

vydržet. 

Přijdou i horší časy a je potřeba se na ně připravit. 

 

Dnes víme, že spojení – fúze je běh na delší trať.  



Když se spojují dvě konkurující družstva s obratem větším jak 2,5 miliardy Kč 

s rozdílnou filozofií podnikání, kde VIAMILK proti Moravě obchoduje ve více 

komoditách pro tvorbu zisku, růstu vlastního kapitálu. Tato filozofie, strategie se 

bude utvářet na představenstvu a na členských schůzích. Takže i to bude 

předmětem vývoje. Zde si dovolím znovu zopakovat, že každý z nás ve 

vyjednávacím týmu, má zodpovědnost ke svému družstvu, nedovolí diskriminaci 

svých členů, zaměstnanců, nikdo se nechce nechat oklamat ale má 

zodpovědnost za budoucnost.  

Vážení členové, 

příprava fúze stála spoustu času a úsilí, taktiky a také peněz. Víme však, že 

jdeme po správné cestě. Víme také, že přijdou horší časy a musíme se na ně i 

tímto připravit. Ano my máme teď relativně silné družstvo, ale potřebujeme, 

aby bylo silné, chránilo naše zájmy, plnilo naše představy ale i za pět či deset let. 

Musíme myslet na budoucnost a na to co přijde a tomu podřídit kroky. 

 

Proč to říkám, že místo toho, abychom hledali cestu rozvoje budování, cestu 

kvalitativního růstu, tak místo toho hledáme jak tomu zabránit. Rozumím tomu, 

že někdo může mít obavu z toho, že přijde o svůj vliv, že se to nehodí do jeho 

podnikatelských plánů, protože v tom větším celku by to pro něj mohlo být 

složitější. Někteří z nás říkají, že na počátku byla myšlenka vlastní mlékarny, že 

na to jsme kapitalizovali, že nebyla řeč o fúzi. Tak proč to je najednou jinak. Ano, 

vlastní zpracování to je  určitě správná cesta. Ale, když začnete se tím zabývat, 

tak jako první narazíte na peníze, sílu kapitálu a tu dáme snadněji ve větším 

celku. I již dnes zmiňovaný JIH  stále řeší svůj kapitálový vstup do CHamu a 

nemluví se o milionech. Také rozumím  tomu, že je obava jak to bude fungovat a 

proč měnit něco co funguje. Ale  růst, je právě založen na změně. A 

v současnosti jsou tyto změny skoro by se dalo říci kontinuální, trvalé, nic není 

v klidu. I většina z nás se přece stále snažíme doma ve svých firmách neustále 

něco vymýšlet, předělávat, měnit.  

Na závěr zprávy o činnosti představenstva dovolte, abych tímto poděkovat všem 

jeho členům za práci, chtěl bych také poděkovat vám členům za vaši věrnost a 

podporu. Chtěl bych také poděkovat i kanceláři a jejím pracovníkům za jejich 

někdy ne snadnou práci. 

26.6 2019 



 

 

 


