
Zpráva kontrolní komise MOD MORAVA za rok 2018 

Výroční členská schůze Vyškov dne 26.6.2019 

 

Vážení členové odbytového družstva MORAVA, vážení hosté, dovolte mi seznámit Vás se 

zprávou kontrolní komise MOD Morava za rok 2018. 

Povinnost kontrolní komise, která vyplývá ze stanov, je provádět nejméně 1X za čtvrt roku 

kontrolní činnost. Členové KK se účastní pravidelných zasedání představenstva. 

Tato skutečnost je důvodem, proč v obecné rovině komise vyjadřuje mimo jiné i stanovisko 

hospodářské problematiky celého roku, která je koncentrována do zprávy představenstva.  

Budeme struční i k obsáhlé zprávě za rok 2018. Je věcná, obsahuje celý rozsah informací, 

které statutární orgán řešil. Tady může kontrolní komise odpovědně konstatovat, že veškerá 

jednání představenstva, a činnost ředitele byla vedena v souladu se stanovami, vnitřními 

předpisy družstva, vždy se zájmem vyhovět a hledat řešení, která členům družstva pomohou. 

K vlastní kontrolní činnosti za rok 2018 

Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2018 činí 2 646 tis. Kč. Na jednání představenstva se 

rozhodlo, že celá částka se převede na účet nerozdělený zisk. 

Kontrolní komise při ověřování správnosti rozhodných účetních údajů pracovala s těmito 

dokumenty:  

- zpráva nezávislého auditora, dopis auditora vedení, výroční zpráva družstva, výrok auditora 

o správnosti výroční zprávy, dále se zápisem inventarizační komise, pokladní knihou a 

pokladními doklady. 

Vlastní šetření kontrolní komise s obsahem použitých dokumentů, je v souladu s výrokem 

auditora, že účetní závěrka je poctivým odrazem aktiv, pasiv a finanční situace. Ke konci roku 

2018 byly výnosy, náklady, peněžní toky a výsledek hospodaření zaúčtovány v souladu 

s platnými účetními předpisy. 

Totožně s návrhem představenstva komise této členské schůzi navrhuje roční závěrku 

schválit a 2 646 tis. Kč zaúčtovat na účet nerozdělený zisk. 

Inventarizační komise ve složení Uchytil, Letošová, Hrazdirová, provedla fyzicky i dokladově 

kontrolu všech účtů. Každoročně mají stejný rozsah. Inventury byly provedeny k datu 

31.12.2018, každý účet má vyčíslenou hodnotu a inventární soupis. 

Inventarizační komise zápis o výsledku inventarizace, tak jak ukládá zákon 563/1991 Sb., 

podepsala a tuto formální povinnost včetně úplnosti zápisů jednotlivých účtů zkontrolovala 

v úplném složení kontrolní komise. 

Dvě finanční hodnoty z účtů:  na účtu v KB byl k tomuto dni 335 248, 61 Kč a stav finanční 

hotovosti činil 42 337 Kč. 

 



Členská základna: 

K 31.12.2018 bylo zaregistrováno 137 členů. 

K dnešnímu dni 151 členů. 

Členské povinnosti: 

Ty zásadní vyplývající ze stanov družstva, zejména týkající se práv, povinností člena, včetně 

obchodních smluvních vztahů jsme nezaznamenali. Konkrétní stížnost člena kontrolní komisi 

podána nebyla. 

Konstatujeme, že vedlejší obchodní činnost dosáhla zisku 1 202 797,- Kč, což je lepší výsledek 

než v roce 2017 o 123 317,- Kč. Vedlejší obchodní činnost zahrnuje například, nákup a prodej 

sójových a řepkových šrotů, phm, desinfekce a hygieny nebo mléčných výrobků. 

Zcela zásadní byla i  v loňském roce jednání o prohloubení spolupráce s Viamilkem. Kontrolní 

komise na svém jednání dne 21.11.2018 konané ve Vyškově schválila stanovisko KK 

k probíhající fúzi MORAVY a Viamilku. 

S tímto stanoviskem KK seznámila členy MORAVY, MOD na členské schůzi dne 28.11.2018 

konané vy Vyškově. KK si je plně vědoma, že  členská schůze na tomto jednání dala silný 

podnět představenstvu dále pokračovat v jednání o fúzi s Viamilkem a tuto fúzi dokončit. 

Přesto KK navrhuje znovu podrobně seznámit členskou základnu se všemi pozitivy či riziky 

předpokládané fúze. Potom bude jenom na nás, jak se s konečnou platností rozhodneme. 

Platební kázeň mlékáren je dobrá. V současné době se řeší pouze platební morálka Jogu. Je 

provedena zástava majetku. Konečným řešením je ukončení dodávek pokud nebudou 

dodržovat platební kázeň. 

Závěrem mi dovolte jménem kontrolní komise poděkovat za dobrou  spolupráci 

představenstvu, řediteli, ekonomkám a také Vám členům MOD Morava. 

Děkuji za pozornost 

 

 


