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I. Základní údaje o společnosti 

 
Obchodní jméno:  Morava, mlékařské odbytové družstvo 
Sídlo:    Vyškov, Sokolská 130/1, 682 01 
 
IČ:    60742780 
DIČ:    CZ60742780 
 
Právní forma:   družstvo 
Společnost byla zapsána dne 30. března 1995, Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2645 
 
Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského  

zákona 
 
Základní členský vklad:      1 000,- Kč 
Základní kapitál:  125 000,- Kč 

 

I.1. Změny v obchodním rejstříku 
V roce 2019 byla provedena změna v obchodním rejstříku – zrušení funkce prokuristy. 
 

I.2. Změny v organizační a obchodní struktuře společnosti 
V roce 2019 byl ukončen pracovní poměr s Ing. Vlastimilem Kratochvílem jako prokuristou družstva. Do 
funkce ředitele družstva byl jmenován Ing. Pavel Všetička. 
 
 

II. Statutární a kontrolní orgány společnosti 

Představenstvo: 

předseda představenstva: 
Ing. Oldřich Žďárský, 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 Žák, 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. 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  Žamberk 
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 05  Uherské Hradiště 
Den vzniku funkce: 20. června 2017 
Den vzniku členství: 20 června 2017 
 
 

Kontrolní komise: 

předseda kontrolní komise: 
Ing. Josef Uchytil, dat. nar. 4. července 1956 
1. Máje 771, Morkovice  768 33  Morkovice - Slížany 
Den vzniku funkce: 20. června 2017 
Den vzniku členství: 20 června 2017 

člen kontrolní komise: 
Ing. Jaroslav Dvořák, dat. nar. 3. dubna 1954 
č.p. 63, 594 44  Kněževes 
Den vzniku funkce: 20. června 2017 
Den vzniku členství: 20 června 2017 

člen kontrolní komise: 
Ing. Pavla Hrazdirová, dat. nar. 2. prosince 1964 
nám. Míru 672, 679 63  Velké Opatovice 
Den vzniku funkce: 20. června 2017 
Den vzniku členství: 20 června 2017 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

II.1. Odměny statutárních a správních orgánů 
Členové představenstva, kontrolní komise a správních orgánů pobírali v roce 2019 odměny na základě 
smlouvy o výkonu funkce. Odměny byly vypláceny v souladu s rozhodnutím představenstva družstva. 
Celkový objem vyplacených odměn činil 1 354 tis. Kč.  
 
 
 

III. Roční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2019 

V roce 2019 dosáhlo družstvo obratu ve výši 3 358 935 tis. Kč. Tento obrat je z podstatné části tvořen 
obchodem se syrovým kravským mlékem. V daném roce bylo zobchodováno 374 492 tis. litrů mléka (tj. 
denní dodávka 1 026 tis. litrů) s roční průměrnou cenou 8,94 Kč/l. Mléko bylo dodáváno do mlékáren 
v ČR, menší část byla distribuována do Německa a na Slovensko.  

V předcházejícím roce (2018) činila roční dodávka mléka celkem 341 151 tis. litrů s průměrnou 
realizační cenou 8,68 Kč/l. Roční nárůst objemu dodávek tedy činil 33 341 tis. litrů. Průměrná cena se 
navýšila o 0,26 Kč/l. 

Výsledkem hospodaření družstva je účetní ztráta ve výši – 14 116 tis. Kč. Tato ztráta je způsobena 
tvorbou opravné položky ve výši 21 565 tis. Kč na pohledávky za mlékárnou YOG s.r.o., Bojkovice.  

 

IV. Ostatní údaje dle § 21 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví 

a) Skutečnosti, které nastaly po konci rozvahového dne a mají vliv na rok 2020 
- žádné 
 

b) Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje 
- žádné 

 
c) Pořizovaní vlastních obchodních podílů 

- žádné 
 

d) Organizační složka v zahraničí 
- žádná 

 
e) Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 

- společnost nevykazovala žádné aktivity v této oblasti 
 

f) Pracovně právní vztahy 
– k rozvahovému dni byly v trvalém pracovním poměru 3 zaměstnanci 
 

g) Významné události po datu účetní závěrky 
- nenastaly 

 

V. Předpokládaný vývoj v roce 2020 

Celý mléčný sektor bude postižen dopady COVID 19.  Jeho důsledkem mimo jiné bude pokles spotřeby 
mléčných výrobků. Povinné uzavření obchodů, venkovních trhů, restaurací a dalších pohostinských 
zařízení také pozastavilo fungování v odvětví pohostinství, které vedlo k významným změnám ve 
struktuře poptávky po mléku a mléčných výrobcích. Poptávka spotřebitelů se posunula směrem 
k základním potravinám na úkor speciálních mléčných výrobků. Aktuální spotřeba mléčných produktů 
v pohostinství a ve stravování je na úrovni 10–20 %, v závislosti na daném typu mléčného produktu. 



 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem je prudký pokles poptávky po některých mléčných výrobcích. Nárůst spotřeby některých 
mléčných výrobků v maloobchodním sektoru nekompenzoval pokles poptávky v pohostinství a 
servírování. To ponese pokles výkupních cen mléka. Bude otázkou, jaký to bude mít dopad na samotné 
producenty. Jelikož produkce mléka je jak finančně, tak časově (dlouhý biologický cyklus) náročná, lze 
se domnívat, že pro rok 2020 to nebude mít negativní vliv na členskou základnu, tedy počet krav, a tedy 
produkci mléka. Lze si představit, že produkce může v důsledku řešení levnějších náhražek složek 
v krmné dávce o něco klesnout. To by mohlo být jen v řádu % a ne ze dne na den.   

Zůstává otázkou, jaký dopad to bude mít na jednotlivé mlékárny, resp. na jejich platební schopnost. 
Zde lze obráceně čekat, že bude větší zájem producentů o vstup do odbytového družstva, které jim 
zajistí odbyt. Proto z tohoto pohledu nevidíme, že by mělo v MOD MORAVA dojít k nějakým zásadním 
posunům v množství zobchodovaného mléka. 

V říjnu 2019 vydal Úřad pro hospodářkou soutěž své Rozhodnutí, ve kterém sdělil: “Po zhodnocení 
všech skutečností, zejména s ohledem na výše uvedené výsledky šetření, dospěl Úřad k závěru, 
že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, 
a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 a 5 zákona tak, 
jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává“. 
Tedy že nemá žádné připomínky k plánované fúzi s mlékařským odbytovým družstvem VIAMILK CZ 
družstvo se sídlem v Hradci Králové. Na základě této skutečnosti, je pokračováno v přípravě fúze. 
U obou družstev proběhli tzv. křížové audity. Probíhá příprava stanov sloučeného subjektu 
a ve spolupráci s Ernst & Young se pracuje na tzv. výměnném podílu. U MOD MORAVA je potřeba 
dořešit pohledávky za YOG. Je představa obou družstev, že by rozhodným dnem fúze měl být jako 
nejpozdější datum a to 31.12 2020.     

 

Ve Vyškově dne 29.4.2020 

 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 
         Ing. Oldřich Žďárský                                  Ing. Jaroslav Vaňous        
    předseda představenstva                                 místopředseda představenstva  

  
 
 

 

 


