
PILOTNI
.'Vl{f lt-fi.vÁ'

o.l\rr.

PROTEKT

,,PRoČ CHoVAT rrarÉČNÝ sKoT . IAK pŘEŽÍT..

Na spo|ečném iednání představenstva a kontro|ní komise Moravy, MoD 18'7.2012 došlo k rozhodnutí
aktivizovat družstvo, a to ve směru pomoci zajištění dlouhodobé eknomické prosperity č|enů při výrobě
mléka. K h|avnímu pos|ání družstva, zajištění odbytu m|éka, tedy poskytnout členům v rámci č|enswí další
sIužbu.

K nap|nění tohoto úko|u vznikl proiekt

,,PRoČ cHovAT MLÉČuÝ sKoT - tAK pŘrŽír.
,jehož cílem je ve spektru souvisejících otázek dané problematiky pomoci č|enům Moravy, MoD a tím si
stabi|izovat objem m|éka. Zároveň je snaha být rozhodujícím hráčem na trhu s m|ékem v čn tj. být atraktívní
pro další prvov'ýrobce m|éka.

Proiekt ie č|qěn dle iednotlivÝch druhú činností:

1. odbyt mléka členů Moravy, MoD
z. obchodní činnost č|enů a Moravy, MoD
3. odborné s|užby pro č|eny Moravy, MoD
4' Semináře pro č|eny Moravy, MoD
5. Pi|otní projekt na zrnýšení rentabi|ity uÍroby m|éka

6' Aktivní spolupráce s odborníky či odbornými firmamí
7. Komunikace se členy Moravy, MoD

1.*mť.:.":,branýmimlékárnamiizahraničnímisgarancí

odběru m|éka a odpovídající ceny i úhrady.
. Provést přeregistraci u SZIF na organizaci producentů'

Být členem MLECooPu - o. d. či podobných organizací podporující společný odbyt
mléka.

' Zvýšení denní dodávky od č|enů na míl. |itrů.

2. obchodní činnost Moraw, MoD se členv družsfua
r Udržet a dál rozvíjet obchod se stávajícími komoditami (nafta, dezinfekční prostředky apod.) a

zapojit více č|enů.
. Rozšířit nabídku o doplňky krmiv'
l Rozvíjet obchod s veterinárnímí |éčivy'
r Rozšířit nabídku o inseminační dávky.

Ve všech rniše uvedených obchodních aktivitách se snažit výběrem dosáhnout v'ýhodnor't cenu

pro členy. Peněžní toky těchto činností by by|y zajišťovány z m|éka takto obchodujících č|enů.
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Bezplatné odbarné oorodenstvi odborných služeb
t Morava, M0D by pro své členy zajišťovaIa bezp|atné poradensWí v oblasti:

o Analýzy chovu

o Kva|ity m|éka

o VeterinárníkonzuItace

odborné seminóře
r Morava, MoD by pořádala pravidelně pro své č|eny a jejich management odborné semináře

s nás|edujícími okruhy témat:

o Ekonomika výroby m|éka

o Výroby krmiv v návaznosti na strukturu výroby

o Maxirná|ní produkce m|éka z ha objemných krmiv

o obrat stáda

o Výživa a nák|ady na krmení

o Zdravotní stav stáda a dopady do ekonomiky výroby mléka

o Veterinární péče z poh|edu prevence a dopadů do ekonomiky

o Genetika a šlechtění
Pilotní proiekt. Zvýšení r-entabiliV vÝrobv mlékd.

l U 3-5 č|enů Moravy, MoDv roce2012-2013 rea|izovatvespo|upráci sWSVerměřovice, s.

r. o. a za odborného dohledu vÚŽv unrineves vrlše uvedený program, jehož obecné závěry by

byly anonymně prezentovány č|enům Moravy, M0D.
. Zahájení projektu započne letos v září.

6. Aktivní swlupróce
r Navázat aktíVně spo|upráci s odborníky a odbornými organizacemi za úče|em využití jejich

zkušeností ve prospěch č|enů Moravy, MoD'
r Hledat možnosti napojení zahraniční spo|upráce s obdobnými seskupeními jako je Morava,

MOD.

7. Komunikoce se čIenv
l Za účelem |epší vzájemné komunika a navázání kontaktu mezi č|eny a Moravou, MoD tak

realizovat:

o Měsíční zpravodaj od srpna 2012

o Zřídit v|astní webové stránky a udržovat je v aktivním stavu

K zajištění úspěšné rea|izace výše popsaného projektu ,,PRoč cHoVAT MLÉčNÝ sKoT * JAK PŘEŽíT" ie třeba
provést masivní cí|enou a dlouhodobou osvětu srrých členů na všech úrovních řízení.

]ednó se o dlouhodobý proiekt minimólně do konce roku 2ot5.
Je třeba minimáIně čwttletně provódět vyhodnocování plnění projektu.
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,ng. oldřich žďórský - předseda představensva

Ve Vyškově, dne 75. srpna 2072
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lng. }an Maloch - předseda kontro|ní komise
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lng. Pavel Sáňka - čIen představenstva


