Z á p i s
z jednání představenstva MLECOOPu – odbytového družstva, konaného dne 26.07.2007 v Hradci Králové

Přítomni:	Ing. Sáňka, p. Pavlíček, Ing. Spremo,  Ing. Švec, Ing. Bulín, Ing. Lukášek,  Ing. Novák,  Ing. Dobšová,  Ing. Heřmanský, Ing. Žďárský, Ing. Sochr
Hosté:	Ing. Kratochvíl, p. Krofta, Ing. Strnad, Ing. Brabec, Ing. Hála, Ing. Kupka
Omluven:	p. Kupková, Ing. Potůček
Program:	Ing. Sáňka přivítal přítomné členy představenstva a kontrolní komise spolu s hosty – ředitele členských organizací. Seznámil přítomné s  programem schůze - nebylo připomínek. Dále přečetl  zápis a úkoly z minulého jednání, informoval o plnění stanovených úkolů. Informoval dále spolu s ředitelem družstva o situaci na trhu se syrovým kravským mlékem. Pro zlepšení vyjednávacích pozicí je dobré přistupovat k redistribuci mléka. Vyšší realizační ceny mléka je nutno požadovat i v důsledku zvyšování nákladovosti vzrůstem cen vstupů.  
 Ing. Kratochvíl při hodnocení situace na trhu s mlékem v ČR a EU zdůraznil narůstající ceny za mléko (zvyšování základní ceny, ale pokles obsahů tuku a bílkovin). Podal zprávu o kongresu EDF v Nitře a výsledcích šetření nákladovosti mléka v porovnání s ostatními státy. Objasnil také iniciativu EMB ve snaze prosazení vyšší nákupní ceny (40 EU centů/litr mléka). Informace ze společného jednání s čelními představiteli této organizace vyústilo v nástín další možné spolupráce a zapojení se českých farmářů do těchto iniciativ. Publikace tohoto seskupení naznačují možnost publicistiky i v Česku. Zástupci jednotlivých odbytových organizací podaly informace o výsledcích prodeje mléka za červen – rok 2007 a proběhlých jednáních i finančních tocích s výhledem růstu nákupních cen v následujících měsících s vizí dosažení cenové úrovně roku 2005. Diskuse o posuzování vzorků v důsledku struktury cenotvorby mlékáren vyústila v nutnost pokračování odběru kontrolních vzorků a jejich posouzení s dosahovanými hodnotami rozborů mlékáren i výsledky z dalších možných kontrolních pracovišť. Členové představenstva konstatují pozitivní kroky k dosažení cíle iniciativy -  Ing. Lukáška – při požadavku dosažení výše ceny za mléko optimální kvality. V diskusi byly
 vzpomenuty možnosti odbytu i ostatních komodit –  zemědělských producentů, vztahu k jednočleným odbytovým družstvům, jednoznačně byla odmítnuta novela transformačního zákona MZe jenž by způsobila rozvrat v zemědělské výrobě a v důsledku by přinesla nové křivdy. 
 Závěry:
projednat se zástupci dalších odbytových mlékařských organizací otázku možné spolupráce – členové představenstva ve svých regionech
jednat se společenstvím EMB o spolupráci pro navýšení nákupních cen v EU – Ing. Kratochvíl
nutná spolupráce zúčastněných členských organizacích při konstrukci nových  cenových dodatků u společných odběratelů s cílem pokrytí zvýšení nákladů – vstupů do zemědělské výroby vzhledem k vyčerpaným možnostem dosahování rentability výroby ve vlastních úsporách (s požadavkem realizace minimálně na úrovni roku 2005)
vyvolat jednání s ČSMSM o předpokladu navyšování nákupních cen mléka spolu s tržními cenami mlékárenských výrobků – Ing. Sáňka
psychologicky zapojit do objasňování navyšování cen i zástupce mlékáren – Ing. Kratochvíl
objasňovat situaci a získávat podporu poslanců a MZe – předseda + místopředsedové



                                                                                                                                                                                                    
                                                                                               Zapsal:   Ing. Kratochvíl Vlastimil


Příští jednání představenstva předběžně stanoveno na 13.09.2007 v 9.00 v Hradci Králové.




