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ZÁSADY A PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ OBCHODOVÁNÍ 

Moravy, mlékařského odbytového družstva se syrovým kravským mlékem v roce 2002 a dále,  

POZASTAVENÁ PLATBA 

 
1. Mimořádná členská schůze Moravy, MOD na svém zasedání dne 11.12.2001 projednala a odsouhlasila s 

účinností od 1.1. 2002 tato pravidla zajištění obchodování se SKM.   

2. Na základě těchto pravidel, zahájí Morava, MOD od 1.1. 2002 postupnou kumulaci finančních prostředků 

členů Moravy, MOD.  

3. Kumulace finančních prostředků v Moravě, MOD se skládá ze dvou částí: 

a) z krátkodobé (jedno účetní období) tzv. vlastní „pozastavené platby“ (viz. čl. 10.2.6. vlastních Stanov 

družstva) pro členy, kteří se v příslušném roce dobrovolně rozhodnou a následně písemně zaváží v průběhu 

účetního období plnit povinnosti a užívat práv s „pozastavenou platbou" spojených.  

b) Dlouhodobě – další členský vklad. 

4.       Člen Moravy, MOD:  

každý měsíc ponechá na zvláštním, samostatně vedeném účtu Moravy, MOD, nedoplatek faktury za jím 

zobchodované mléko ve výši stanovené podle vzorce: Koeficient (0,10 Kč) krát v příslušném měsíci 

zobchodované litry = nedoplatek faktury (příspěvek do „pozastavení platby“). Prostředky z této 

„pozastavené platby” budou v případě vzniku události, pro kterou bylo „pozastavení platby“ zřízeno, sloužit 

k vyrovnávání pohledávek za obchod se SKM těchto členů. K 31.12. příslušného roku (konec účetního 

období) bude provedena rekapitulace ( tzn. před inventarizací závazků a pohledávek) a pokud tyto 

prostředky neodčerpala událost pro kterou bylo toto „pozastavení platby“ zřízeno, dojde k 

likvidaci „pozastavení platby“ následujícím způsobem. Každý člen obdrží pozdrženou částku v Kč rovnu 

pozastaveným platbám po následujícím čtvrtletí- v dubnu vyplacen.  

Morava, MOD takto realizuje pro členskou základnu jištění plynulé platební schopnosti pro případ výpadku 

plateb některých mlékáren a současně postupně zvýší svou kapitálovou sílu.  

 

OBECNĚ 

1. Tato pravidla jsou závazná pro celou členskou základnu Moravy, MOD. Hlavním důvodem jejich zřízení je 

ochrana ekonomických zájmů členů. „Pozastavení platby“ je určeno výhradně ke krytí pohledávek s 

prodlením 30 a více dnů po splatnosti a nedobytných pohledávek za SKM, jež se přímo dotýkají členů, kteří 

se podílejí na jeho naplňování.  

2. Vlastní „pozastavení platby“ je tvořeno krátkodobě od 1.1. do 31.12. příslušného roku. Výška kumulované 

částky ke konci roku odpovídá násobku zobchodovaných litrů SKM (členů účastnících se „pozastavení 

platby“) s koeficientem, který má hodnotu 0,1 Kč/l.  

3. Výšku dalšího členského vkladu stanovila členská schůze Moravy, MOD svým usnesením Členský 

příspěvek, který je splatný k 31.12. roku vstupu má hodnotu 0,10 Kč/l roční produkce.  

4. Aktualizované podmínky tvorby a čerpání k jednotlivým případům, podle těchto rámcových pravidel 

posuzuje, vyhodnocuje a následně předkládá představenstvo k rozhodnutí členské schůzi.  

 

TVORBA FINANČNÍ REZERVY 

1. Statutární orgán členské organizace a statutární orgán Moravy, MOD potvrdí Dohodu o způsobu úhrady 

pohledávky za SKM . Text dohody je přílohou těchto pravidel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERPÁNÍ FINANČNÍ REZERVY. 

1. V případě, že nenastane událost, pro kterou bylo „pozastavení platby“ zřízeno (tj. pohledávky Moravy, 

MOD budou vyrovnány nejpozději do 30 dnů po splatnosti), bude pozastavená částka do 31.12. 

jednorázově vyplacena zpět členům, kteří tyto prostředky celoročně kumulovali formou neúplné úhrady za 

své pohledávky za dodané SKM (221/315) v dubnu následujícího roku.  

2. Nastala-li událost, pro kterou bylo „pozastavení platby“ zřízeno, posuzuje ji představenstvo. Rozhodne-li 

představenstvo svým usnesením o čerpání „pozastavené platby“ musí být naplněno následující: 

I. Tyto „Zásady a pravidla zajištění obchodování“ byla rozhodnutím členské schůze 

aktualizována a to minimálně ve stanovení koeficientu „pozastavení platby“ a rozhodnutí o 

dalším členském vkladu pro příslušný rok. 

II. Rozhodnutí o čerpání „pozastavené platby“ je členskou schůzí Moravy, MOD i nadále 

delegováno na představenstvo Moravy, MOD. 

III. Prostředky „pozastavené platby“ jsou na událost, pro kterou bylo „pozastavení platby“ zřízeno 

použity jen ve výši, která je v okamžiku usnesení představenstva o čerpání tohoto „pozastavení 

platby“ na příslušném účtu vytvořena. 

IV. Událost, pro kterou bylo „pozastavení platby“ zřízeno se z „pozastavení platby“ uhradí a to 

nejvýše z 80%. 

V. Nestačí-li prostředky „pozastavení platby“ na pokrytí ani 50 % (události pro kterou bylo 

„pozastavení platby“ zřízeno) uspokojí se pouze část a to poměrně. 

VI. „Pozastavení platby“ nemůže být použito na jiné účely.  

3. Po čerpání „pozastavené platby“ obdrží každý dotčený člen vyúčtování, ve kterém bude specifikována 

výška čerpání jeho podílu (069/315) a zda, případně v jaké výšce obdrží vyplacení zbytku pozastavených 

finančních prostředků (221/315 viz bod 1.). Následně Morava, MOD vymáhá pohledávky za mlékárnou a 

podle výsledků přednostně umořuje čerpanou částku „pozastavené platby“. K 31.12. ČO tvoří 

k nevymoženému podílu opravnou položku (579/096). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


