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Morava, mlékařské odbytové družstvo, Sokolská 130/1,  Vyškov,  

IČ: 60742780 

 
 

  



I. 

Základní údaje o společnosti 
 
Obchodní jméno: Morava, mlékařské odbytové družstvo 

Sídlo:                  Vyškov, Sokolská 130/1, 682 01 

 

IČO:  60742780 

DIČ:  CZ60742780 

 

Právní forma: druţstvo 

Datum zápisu do obchodního rejstříku:  30.3.1995 

 

Předmět činnosti: výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského 

zákona 

 

Základní členský vklad:  1.000,- Kč 

Základní kapitál:   125.000,- Kč 

 

Statutární orgán - představenstvo:   

 

předseda představenstva:  

  

Ing. OLDŘICH ŢĎÁRSKÝ, dat. nar. 19. února 1957  

č.p. 70, 564 01 České Petrovice  

Den vzniku funkce: 20. června 2017 

Den vzniku členství: 20. června 2017 

 
místopředseda představenstva:  

  

Ing. JAROSLAV VAŇOUS, dat. nar. 14. ledna 1967  

č.p. 89, 560 02 Přívrat  

Den vzniku funkce: 20. června 2017 

Den vzniku členství: 20. června 2017 

 
místopředseda představenstva:  

  

Ing. FRANTIŠEK ŠŤASTNÍK, dat. nar.  28. července 1958  

č.p. 13, 592 11  Malá Losenice 

Den vzniku funkce: 20. června 2017 

Den vzniku členství: 20. června 2017 

 
člen představenstva:  

  

Ing. KAMIL ZAJÍČEK, dat. nar. 11. listopadu 1949  

č.p. 71, 592 31 Radňovice  

Den vzniku funkce: 20. června 2017 

Den vzniku členství: 20. června 2017 

 
 

 

 



člen představenstva:  

  

Ing. FRANTIŠEK ŢÁK, CSc., dat. nar. 21. srpna 1945  

č.p. 555, 696 72 Lipov  

Den vzniku funkce: 20. června 2017 

Den vzniku členství: 20. června 2017 

 
člen představenstva:  

  

Ing. LADISLAV MENŠÍK, dat. nar. 3. listopadu 1958  

Lidická 891/34, 680 01 Boskovice  

Den vzniku funkce: 20. června 2017 

Den vzniku členství: 20. června 2017 

 
člen představenstva:  

  

Ing. MARTIN STŘASÁK, dat. nar. 2. října 1976  

č.p. 2, 566 01 Javorník  

Den vzniku funkce: 20. června 2017 

Den vzniku členství: 20. června 2017 

 
člen představenstva:  

  

Ing. JIŘÍ DOSTÁL, dat. nar. 16. července 1967  

Zemědělská 1601, 564 01 Ţamberk  

Den vzniku funkce: 20. června 2017 

Den vzniku členství: 20. června 2017 

 
člen představenstva:  

  

Ing. WALTER SCHROTT, Ph.D., dat. nar. 26. července 1983  

Stará Cihelna 1750, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště  

Den vzniku funkce: 20. června 2017 

Den vzniku členství: 20. června 2017 

 

 

Prokura :                                     Ing. Vlastimil Kratochvíl 

                                                        Vyškov, Tyršova 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. 

Výrok auditora 

 
Údaje roční účetní závěrky ověřila auditorská společnost AUDIT H&J, s.r.o., osvědčení č. 230, 

odpovědný auditor Ing. Libor Holena, osvědčení č. 1570, s následujícím závěrem: 

 
           „Podle  našeho  názoru,  účetní  závěrka  podává  věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 

situace společnosti Morava, mlékařské odbytové druţstvo, k 31.12.2018 a nákladů, výnosů, výsledku 

jejího hospodaření a peněţních toků za rok 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III. 

Údaje z účetní závěrky 

 

 



 

 



ÚDAJE Z PŘÍLOHY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 

 
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách  

a způsobech oceňování 
 

 

 
Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek 

 

je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení (včetně cla), náklady na dopravu 

a další náklady s pořízením související.  

Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou 

a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů.  

Náklady na technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku převyšující 

u jednotlivého majetku 40 tis. Kč za účetní období zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údrţba 

se účtují do nákladů.  

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odpisuje se 

jednorázově do nákladů. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč) se oceňuje 

v pořizovacích cenách a odpisuje se jednorázově do nákladů. Dále jsou vedeny pouze v operativní 

evidenci.   

Nehmotný dlouhodobý majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby pouţitelnosti, 

nejdéle do pěti let. 

Účetní jednotka stanovila odpisové sazby účetních odpisů ve výši odpisů daňových dle zákona 

č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

Finanční pronájem 

 

U najatého majetku se leasingové splátky zahrnujíve věcné a časové souvislosti do nákladů. V době, 

kdy je smlouva ukončena a druţstvo majetek odkoupí, zařadí předmět do majetku v kupní ceně. 

 

Zásoby 

 

Nakoupené zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami s pouţitím metody FIFO – první  

cena pro ocenění přírůstku zásob se pouţije jako první cena pro ocenění úbytku zásob Pořizovací cena 

zásob   zahrnuje   náklady  na  jejich  pořízení  včetně  nákladů  s  pořízením  souvisejících  (náklady 

na přepravu, provize atd.). 

 

Pohledávky 

 

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v ceně pořízení. K datu 

sestavení účetní závěrky se hodnota pochybných pohledávek sniţuje pomocí opravných poloţek 

účtovaných na vrub nákladů, které jsou v rozvaze vykazovány ve sloupci korekce. 

 

Devizové operace 

 

Účetní jednotka pouţívá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč aktuální kursy v okamţiku 

pořízení majetku či vzniku závazku. Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo 

nákladů běţného roku. K datu sestavení účetní závěrky se majetek a závazky v cizí měně přepočítávají 

kursem ČNB a jako realizované kursové zisky nebo ztráty se účtují do nákladů či výnosů.  

 

 

 



Účtování nákladů a výnosů 

 

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímţ časově a věcně souvisejí.  

 

Daň z příjmů 

 

Splatná daň z příjmů se počítá za pomocí platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 

sníţeného o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. 

Druţstvo dále účtuje o odloţené dani vznikající v důsledku vykázané daňové ztráty nebo zaúčtování 

dalších poloţek (daňově neuznatelné opravné poloţky, rezervy apod.). Pokud je odloţenou daní 

závazek, účtuje se vţdy, pokud je odloţenou daní pohledávka, účtuje se jen v souladu se zásadou 

opatrnosti. 

 

 

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

 
1.    DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK  
 

Druţstvo nevlastní 

 

2.   DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 
 

 

DHM (tis. Kč) budovy 

 a stavby 

movité 

věci 

ostatní 

DHM 

pozemky pořízení 

DHM 

celkem 

pořizovací cena 

k 31.12.2017 
 2.073    2.073 

Přírůstky       

Úbytky  19    19 

k 31.12.2018 
 2054    2054 

Oprávky 

k 31.12.2017 
 643    643 

Odpisy  621    621 

Vyřazení  19    19 

k 31.12.2018 
 1.245    1.245 

účetní zůstatkové ceny 

k 31.12.2017 
 1.430    1.430 

Zálohy       

k 31.12.2018 
 809    809 

Zálohy       



3. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 
 

Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle smluv je v účetní jednotce stanovena na 30dnů. 

 

Pohledávky po lhůtě splatnosti více neţ 180 účetní jednotka nevykazuje.  

 

 

4. VLASTNÍ  KAPITÁL 

 
Přehled změn na účtech vlastního kapitálu : 

tis. Kč 2018 2017 

základní kapitál 125 125 

Změny základního kapitálu 28.783  

Emisní aţio   

rezervní fond   

kapitálové fondy  5.822 

ostatní fondy ze zisku 5.990 13 

nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) 397 -3.149 

hospodářský výsledek 2.646 3.544 

celkem vlastní kapitál 37.941 6.355 

 

Základní kapitál 

 

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku činí 125 tis. Kč a skládá se ze 125 základních 

členských vkladů o nominální hodnotě 1.000,- Kč. V roce 2018 došlo na základě změny stanov ke 

změně základního kapitálu. 

 

 

Kapitálové fondy 

 

Kapitálové fondy jsou tvořeny členskými vklady. 

 

 

5.    KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

 
Obvyklá doba splatnosti závazků dle smluv činí 30dnů. 

Závazky po lhůtě splatnosti více neţ 180 účetní jednotka nevykazuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

 
Výpočet ročních daní (tis. Kč) 

DPFO 2018 2017 

zisk (ztráta) před zdaněním 3.313 4.364 

připočitatelné poloţky  (+) 237 163 

odpočitatelné poloţky  (-)   

základ daně (daňová ztráta) 3550 4.527 

odečet daňové ztráty (-) podle §34 odst.1 zák. o daních z příjmů  -164 

odečet podle §34 odst.10 zák. o daních z příjmů -40  

odečet ostatních poloţek (-)   

základ daně z příjmů 3510 4.363 

sazba daně  19% 19% 

slevy a zápočty daně   

daňová povinnost celkem 667 819 

 

 

7. VÝNOSY BĚŽNÉHO ROKU 
 

Hlavním předmětem činnosti druţstva je nákup syrového kravského mléka od jeho producentů - členů 

druţstva a jeho přímý prodej do mlékáren. 

 

 

8.  OSOBNÍ NÁKLADY 

 
Průměrný počet zaměstnanců druţstva a souvisejících osobních nákladů (tis. Kč): 

 

 2018 2017 

zaměstnanci 

celkem 

vedoucí 

pracovníci 

Zaměstnanci 

celkem 

vedoucí 

pracovníci 

průměrný počet 2  2  

hrubé mzdy 948  1.486  

odměny členům stat. orgánu 1.497  747  

sociální zabezp. 949  848  

sociální náklady 37  39  

celkem – osobní náklady 3.431  3.120  

 

 

 

 

 


