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Zkratky 
EY, Znalec E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 161 90 581, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2483 

Fúze  plánovaná fúze sloučením družstva Morava, mlékařské odbytové družstvo, jako družstva zanikajícího s družstvem 
VIAMILK CZ družstvo jako družstvem nástupnickým 

Kč koruna česká 

Management Zadavatel, jeho zástupci nebo jimi pověřené osoby 

Morava, Zanikající družstvo Morava, mlékařské odbytové družstvo, se sídlem Nádražní 238/7, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov, IČO: 607 42 780, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Dr 2645 

Posudek, Znalecký Posudek tento znalecký posudek č. 2/2022 – znalecká zpráva o přezkoumání projektu fúze sloučením družstev VIAMILK CZ 
družstvo a Morava, mlékařské odbytové družstvo, s datem vydání 21. března 2022 

Projekt fúze projekt fúze vyhotovený ve smyslu ustanovení § 70 ve spojení s § 166 a násl. Zákona o přeměnách společně družstvy 
Viamilk a Morava 

Rozhodný den 1. ledna 2022 

Smlouva smlouva ze dne 24. července 2018 uzavřená mezi Zadavatelem a EY ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. ledna 2019 

Účel nezávislé přezkoumání projektu fúze vyhotoveného ve smyslu § 70 ve spojení s § 166 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů poskytnutého Zadavatelem a následné 
vyhotovení tohoto společného Posudku ve smyslu § 113 odst. 2 PřemZ pro účely plánované fúze družstev Viamilk 
a Morava 

Viamilk, Nástupnické družstvo VIAMILK CZ družstvo, se sídlem Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČO: 642 59 439, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Dr 337 

Zadavatel, Zúčastněná družstva společně Viamilk a Morava 

Zákon o přeměnách, PřemZ zákon č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění 
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1. Zadání 

1.1 Znalecká otázka 

Na základě smlouvy ze dne 24. července 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. ledna 2019 („Smlouva“) a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. 2 Nc 
1701/2022–14, ze dne 18. ledna 2022 (viz Příloha č. 2), jsme byli my, znalecká kancelář E & Y Valuations s.r.o., požádáni družstvy VIAMILK CZ 
družstvo   Morava, mlékařské odbytové družstvo, o poskytnutí znaleckých služeb a vypracování tohoto Znaleckého posudku za účelem zodpovězení následující 
znalecké otázky: 

• „Proveďte nezávislé přezkoumání projektu fúze vyhotoveného ve smyslu § 70 ve spojení s § 166 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů poskytnutého Zadavatelem.“ 

1.2 Předmět a účel vypracování Posudku 

Rozumíme, že Viamilk a Morava plánují fúzi sloučením družstva Morava, jako družstva zanikajícího, s družstvem Viamilk, jako družstvem nástupnickým. 

Předmětem Posudku je nezávislé přezkoumání projektu fúze vyhotoveného ve smyslu § 70 ve spojení s § 166 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“, nebo „PřemZ“) poskytnutého Zadavatelem. Znalecký posudek byl 
vyhotoven společně pro Zúčastněná družstva ve smyslu § 113 odst. 2 PřemZ (na základě § 167 odst. 1 se ustanovení § 113 až 116 na znaleckou zprávu o fúzi 
použiji obdobně) k 1. lednu 2022 pro účely plánované fúze družstev Viamilk a Morava („Účel“). 
 
Posudek byl zpracován výhradně pro stanovený Účel a nemůže být užit žádným jiným způsobem a k žádným jiným účelům, než je uvedeno výše či ve Smlouvě. 

1.3 Skutečnosti sdělené Zadavatelem  

Naše práce je založena výlučně na informacích a údajích poskytnutých Zadavatelem, jeho zástupci nebo jím pověřenými osobami („Management“), dále pak 
na veřejně dostupných informacích. 

Neprováděli jsme audit, marketingová ani podobná přezkoumání podkladů, které nám byly předány ze strany Managementu. Tyto podklady jsou v kompetenci 
odpovědných osob Zadavatele a v tomto smyslu na ně plně spoléháme. Neprovedli jsme posuzování právních aspektů Fúze.   

1.4 Limitace  

Všechny informace obsažené v tomto Posudku jsou důvěrné. Posudek nebo jakákoliv v něm obsažená informace nesmí být kopírovaná, distribuovaná, 
zpřístupněná nebo jinak použita pro jiné účely, než pro které byl vytvořen. Zpřístupnění tohoto Posudku třetím stranám se řídí Smlouvou mezi Zadavatelem 
a EY. Zároveň jsme si vědomi, že při daném Účelu může být Posudek založen ve Sbírce listin.  
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1.5 COVID-19 

Posudek je založen na převládajících ekonomických, tržních a politicko-ekonomických podmínkách k 31. prosinci 2021. Výskyt pandemie COVID-19 v roce 
2020 vedl k významné volatilitě a poklesu na globálních kapitálových trzích, což vedlo k značné nejistotě ohledně možných krátkodobých i dlouhodobých 
dopadů na globální ekonomiku. Potenciální dopady ve formě globální nebo regionální recese jsou nejisté a velmi obtížně predikovatelné. Celková nejistota 
spojená s budoucím vývojem světového hospodářství a kapitálových trhů může mít značně nepříznivý dopad na reálné / tržní hodnoty. V důsledku vyvíjející se 
situace kolem COVID-19 se tržní a ekonomické podmínky mohou během relativně krátké doby výrazně změnit. Možné hospodářské ani socio-ekonomické 
dopady týkající se COVID-19 jsme nehodnotili ani nikterak nekomentovali.  

Podotýkáme, že současná geopolitická nestabilita v souvislosti s válkou na Ukrajině, rozvíjející se ekonomické sankce a bezprecedentní inflační prostředí 
mohou mít potenciálně neočekávané, v současné době neznámé, významné a asymetrické dopady na globální ekonomiku, finanční trhy a následně na výhled, 
finanční prognózy a míru rizika jednotlivých podniků, což se nemusí plně odrazit v tomto Posudku.   
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2. Výčet podkladů 

Tento Posudek je založen na údajích a informacích poskytnutých:  

• Managementem a 

• na veřejně dostupných informacích. 

Při přípravě Posudku jsme se na tyto informace a podklady plně spoléhali a nijak jsme nepřezkoumávali jejich správnost nebo úplnost. Neprovedli jsme audit, 
marketingová ani podobná přezkoumání podkladů, které nám byly předány ze strany Managementu. Tyto podklady jsou v kompetenci Managementu a v tomto 
smyslu na ně plně spoléháme. V této souvislosti však podotýkáme, že jsme během našich znaleckých prací neidentifikovali žádné skutečnosti či informace, 
které by věrohodnost poskytnutých údajů zpochybnily. 

Posudek dále vychází i z veřejně dostupných informací a obsahuje mimo jiné obecné předpoklady právního, ekonomického a komerčního charakteru.  

Dostupné informace se vztahují k 31. prosinci 2021. Nepřihlíželi jsme k okolnostem po 31. prosinci 2021, pokud není v Posudku výslovně uvedeno jinak. 
Poslední informace byly získány dne 15. března 2022.  

Při zpracování Posudku jsme pracovali s podklady uvedenými dále. 

2.1 Podklady předložené Managementem 

• Auditované účetní závěrky družstev Viamilk a Morava k 31. prosinci 2020 a k 31. prosinci 2021; 

• Projekt fúze družstva Morava sloučením s družstvem Viamilk, ze dne 10. března 2022; 

• Zpráva o přeměně - Společná zpráva představenstev o fúzi, v pracovní verzi ze dne 8. března 2022. 

2.2 Zákony a jiné právní normy 

• Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a vyhláška č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti. 
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2.3 Použitá literatura a jiné podklady 

Znalec si opatřil kromě jiných následující informace a použil mimo jiné následující literaturu: 

• Duff & Phelps: Valuation Handbook – Industry Cost of Capital, Duff & Phelps LLC, Chicago, 2021, on-line verze; 

• Duff & Phelps: Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital, Duff & Phelps, 2021, on-line verze; 

• The International Valuation Standards Council – Mezinárodní standardy pro oceňování 2020; 

• Mařík M. a kol. – Metody oceňování podniku – proces ocenění, základní metody a postupy, 4. upravené a rozšířené vydání, Praha, Ekopress, 2018; 

• Mařík M. a kol. – Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy), 2. upravené vydání, Praha, Ekopress, 2018; 

• Quiry P., Le Fur Y., Salvi A., Dallochio M.: Corporate Finance – Theory and Practice. 4. vyd, Chichester, West Sussex, John Wiley & Sons, 2014; 

• Ross Stephen A., Westerfield Randolph W., Jaffe Jeffrey F. – Corporate Finance. 12. vyd., New York, McGraw-Hill/Irwin, 2018; 

• McKinsey & Company, Inc. – Valuation – Measuring and Managing the Value of Companies. 7. upravené vydání, 2020, on-line verze. 

• Odborné vyjádření EY v souvislosti s fúzí sloučením družstev VIAMILK CZ družstvo a Morava, mlékařské odbytové družstvo, ze dne 21. března 2022 
(„Odborné vyjádření“) 

2.4 Informace a dokumenty získané z veřejných zdrojů 

• Auditované účetní závěrky družstev Viamilk a Morava za finanční roky 2015 až 2019 sestavené na základě českých účetních předpisů, zveřejněné ve Sbírce 
listin. 

2.5 Další informační zdroje 

Znalec dále použil tyto informační zdroje a databáze: 

• S&P Capital IQ; 

• Refinitiv; 

• Oxford Economics; 



   

9 

 

• Kroll (dříve Duff & Phelps) 2021; 

• Interní databáze Znalce. 
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3. Nález 

3.1 Profil družstev Viamilk a Morava 

Základní informace o družstvu Viamilk
1
 

 
Obchodní firma:  VIAMILK CZ družstvo 

Právní forma:  družstvo 

IČO:   642 59 439 

Sídlo:   Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Datum zápisu do OR:  18. července 1995 

Rejstříkový soud:  Krajský soud v Hradci Králové 

Základní členský vklad:   1 000 Kč 

 
Družstvo Viamilk sdružuje producenty syrového mléka a jatečných zvířat z oblasti Královehradeckého a Pardubického kraje. Jedná se o největší odbytovou 
organizací vlastněnou zemědělskými podniky v oblasti východních Čech a jejím cílem je dosažení co nejlepších výkupních realizačních cen na trhu. Dále 
zastupuje členské podniky a prosazuje jejich ekonomické zájmy za účelem zlepšení jejich ekonomické prosperity a stability. Viamilk se také zabývá prodejem 
pohonných hmot, chemie, plynů, hnojiv, zvířat, konzerv, plachet či zemědělských plodin. 

V rámci své dodavatelské obchodní činnosti sdružuje poptávku po vstupních komoditách a poté nabízí dodávky komodit potřebných k zemědělské výrobě 
s využitím principu množstevních a distribučních slev.

 
 

Členské vklady aktivních členů družstva Viamilk činily k 31. prosinci 2021 dohromady 1 624 tis. Kč. Rozumíme, že na základě Odborného vyjádření dojde 
k navýšení dalších členských vkladů členům družstva Viamilk z rezervního odbytového fondu a investičního fondu. Členské vklady aktivních členu družstva 
Viamilk po kapitalizaci budou činit 49 379 tis. Kč. Celková aktiva Viamilk k 31. prosinci 2021 dosáhla 309 531 tis. Kč a vlastní kapitál byl 67 177 tis. Kč. Celkové 
tržby družstva za finanční rok 2021 byly 2 751 715 tis. Kč a hospodaření Viamilk v daném roce skončilo s čistým ziskem ve výši 6 730 tis. Kč. 

 

 

 
1

 http://viamilkcz.cz/ 
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Základní informace o družstvu Morava 
 
Obchodní firma:  Morava, mlékařské odbytové družstvo 

Právní forma:  družstvo 

IČO:   607 42 780 

Sídlo:   Nádražní 238/7, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 

Datum zápisu do OR:  30. března 1995 

Rejstříkový soud:  Krajský soud v Brně 

Základní členský vklad:   1 000 Kč 

 
Družstvo Morava je společenstvím právnických a fyzických osob založeným producenty syrového kravského mléka za účelem podnikání a zajišťování zejména 
hospodářských potřeb jeho členů. Hlavním předmětem činnosti je nákup syrového kravského mléka od zemědělských podniků a samostatně hospodařících 
rolníků a jeho přeprodej do jednotlivých mlékáren. Morava také obchoduje s dalšími komoditami, jako jsou konzervanty, dezinfekce, hygiena, silážní plachty 
a vaky. 

Mezi cíle jeho činnosti patří zejména zajištění odbytu produkce členů družstva, posílení vlivu producentů mléka v tržní vertikále, posílení stability výroby mléka 
a zajištění dlouhodobé perspektivy jeho členů a optimalizace produkčních nákladů. 

Členské vklady družstva Morava činily k 31. prosinci 2021 dohromady 33 458 tis. Kč. Celková aktiva družstva Morava k 31. prosinci 2021 dosáhla 462 642 tis. 
Kč a vlastní kapitál byl 50 709 tis. Kč. Celkové tržby družstva za finanční rok 2021 byly 3 642 241 tis. Kč a hospodaření družstva Morava v daném roce skončilo 
s čistým ziskem ve výši 5 971 tis. Kč. 

3.2 Základní informace o Fúzi 

Projekt Fúze („Projekt fúze“) byl vyhotovený ve smyslu ustanovení § 70 ve spojení s § 166 a násl. Zákona o přeměnách společně družstvy Viamilk a Morava 
(dohromady jako „Zúčastněná družstva“). 
 
Identifikace Zúčastněných družstev 
 
Zúčastněnými družstvy na Fúzi ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 Zákona o přeměnách je Morava jakožto zanikající družstvo („Zanikající družstvo“) a Viamilk 
jakožto nástupnické družstvo („Nástupnické družstvo“). Zúčastněná družstva nejsou majetkově propojená.  
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Rozhodný den 
 
Dle pokynů Zadavatele byl rozhodný den Fúze stanoven na 1. ledna 2022 („Rozhodný den“). Od Zadavatele rozumíme, že k  tomuto rozhodnému datu byl 
rovněž zpracován Projekt fúze.  
 
Od Rozhodného dne se jednání Zanikajícího družstva považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnického družstva. Právní účinky 
Fúze nastanou dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku a k tomuto okamžiku dojde k přechodu veškerého jmění (majetku a dluhů) a práv a povinností 
Zanikajícího družstva, včetně práv a povinností ze smluvních, pracovněprávních a dalších právních vztahů, na Nástupnické družstvo, nestanoví-li zákon jinak. 
 
Projekt fúze  
 
Projekt fúze byl oběma Zúčastněnými družstvy, která se účastní zamýšlené Fúze sloučením, podepsán dne 10. března 2022 a bude předmětem hlasování 
a rozhodnutí na členských schůzích Zanikajícího družstva i Nástupnického družstva. 
 
Na základě Projektu fúze bude provedena fúze Zúčastněných družstev formou sloučení tak, že dojde k zániku Zanikajícího družstva a k přechodu jeho jmění 
na Nástupnické družstvo. Nástupnické družstvo vstoupí do právního postavení Zanikajícího družstva, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, a to s účinností ke dni 
zápisu Fúze do obchodního rejstříku. 
 
V době mezi vyhotovením Projektu fúze a jeho schválením členskou schůzí Nástupnického družstva dojde k navýšení dalších členských vkladů členům družstva 
Viamilk z rezervního odbytového fondu a investičního fondu o částku celkem ve výši 47.755.040,- Kč (po sražení daně z příjmu 15 % dle stanoviska Generálního 
finančního ředitelství č.j.: 80158/21/7100-40110-12742, tj. 56.182.400,- Kč (potřebné kapitálové fondy celkem) – 8.427.360,- Kč (daň z příjmu) = 47.755.040,- 
Kč). Tato částka byla stanovena na základě kvalifikovaného odhadu EY dle Odborného vyjádření. 
 
Dle Projektu fúze zůstávají členské vklady členů Zúčastněných družstev nezměněny. Výměnný poměr vkladů členů Zanikajícího družstva je stanoven na 1:1, 
jak Znalec odůvodňuje dále v tomto Posudku. Tento poměr je platný pouze tehdy, pokud dojde k navýšení dalších členských vkladů u družstva Viamilk, jak je 
popsáno výše.  
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3.3 Postup Znalce  

Postup Znalce při práci s informačními zdroji a daty 

Znalec pro účely vypracování tohoto Posudku postupoval při získání informací pro zodpovězení znalecké otázky následovně:  

• Výběr informačních zdrojů a získání dat – Znalec zvolil informační zdroje s ohledem na jejich věrohodnost a relevanci ve vztahu k stanovené znalecké 
otázce. Za účelem vypracování Posudku Znalec čerpal data z více informačních zdrojů.  

• Zpracování dat – Znalec ověřil, že získaná data jsou vhodná a použitelná pro daný Účel.  

• Analýza dat – Znalec provedl analýzu dat, na jejímž základě je možné zformulovat závěr Znaleckého posudku pomocí jednoznačné odpovědi na zadanou 
znaleckou otázku.  
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3.4 Výčet dat použitých Znalcem při zpracování Posudku 

Tento Posudek je založen především na následujících informačních zdrojích a poskytnutých datech:  

• Management – informace k Fúzi a finanční výsledky družstev Viamilk a Morava k 31. prosinci 2021. 

• Veřejné zdroje – informace zveřejněné ve Sbírce listin a v dalších veřejných databázích. 

Detailnější popis informací a jejich zdrojů použitých při přípravě Posudku je k dispozici v kapitole s názvem Výčet podkladů.  
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4. Posudek 

4.1 Přezkum Projektu fúze 

Projekt fúze jsme pro Zúčastněná družstva přezkoumali v souladu s § 114 PřemZ analogicky. Tento paragraf upravuje obsah znalecké zprávy o fúzi a uvádí pět 
konkrétních bodů, kterým se má znalecká zpráva věnovat. Jednotlivé body naší analýzy jsou rozepsány níže. 

 
1. Výměnný poměr a případné doplatky 

Dle § 114 písm. a) PřemZ se ve znalecké zprávě o fúzi uvede „stanovisko znalce pro fúzi k tomu, zda výměnný poměr s případnými doplatky je vhodný 
a odůvodněný“. Výměnný poměr je v Projektu fúze stanoven tak, aby se při fúzi výše členských vkladů a další majetkové účasti u žádného člena zúčastněného 
družstva již neměnily. V Projektu fúze dále také uvedeno následující: 

• Výše základního členského vkladu žádného z členů Zanikajícího družstva ani žádného z členů Nástupnického družstva se po účinnosti fúze nemění. 
Základní členský vklad všech členů Nástupnického družstva po přeměně bude činit 1 000 Kč. 

• Výše dalšího členského vkladu se u žádného z členů Zanikajícího družstva ani žádného z členů Nástupnického družstva po účinnosti Fúze nemění za 
předpokladu, že před Fúzi dojde k navýšení dalších členských vkladů družstva Viamilk z rezervních fondů. 

• Výše další majetkové účasti se u žádného člena Zanikajícího družstva ani žádného z členů Nástupnického družstva se nemění. 

U žádného člena Zanikajícího družstva se nemění členský vklad ani další majetková účast a nedochází ke snížení reálné hodnoty podílu jednotlivých členů 
družstva. Reálná hodnota členských vkladů Nástupnické společnosti po Fúzi odpovídá reálné hodnotě členských vkladů Morava a Viamilk. Žádný člen 
Zanikajícího družstva tedy nemá právo na doplatek na dorovnání a nestanoví se tak ani jeho výše ani pravidla pro jeho výplatu.  

Výměnný poměr 1:1 vkladů členů Zanikajícího družstva lze vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše dle názoru Znalce považovat za vhodný a odůvodněný 
ve smyslu § 70 odst. 2 Zákona o přeměnách. 

 
2. Metoda stanovení výměnného poměru 

Dle § 114 písm. b) PřemZ se ve znalecké zprávě o fúzi uvede „údaj, podle jaké metody nebo jakých metod byl stanoven výměnný poměr“. 

Výměnný poměr byl stanoven dle účetních hodnot základních kapitálů jednotlivých družstev, jelikož odpovídají poměru tržních hodnot jmění Zúčastněných 
družstev. Provedli jsme ocenění Zúčastněných družstev a odhad jejich tržní hodnoty (bližší informace a naše závěry jsou obsaženy v dokumentu Odborné 
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vyjádření ze dne 21. března 2022). Výměnný poměr nemá žádný vliv na hodnotu členských vkladů družstevníků, jelikož členské vklady družstevníků žádného 
ze Zúčastněných družstev se nezmění. 

 
3. Přiměřenost metod stanovení výměnného poměru 

Dle § 114 písm. c) PřemZ se ve znalecké zprávě o fúzi uvede „vyjádření, zda tato metoda nebo tyto metody jsou pro daný případ přiměřené“. 

Metoda stanovení výměnného poměru je dle Znalce přiměřená vzhledem ke skutečnosti, že členské vklady družstevníků zúčastněných družstev nejsou nijak 
zvýšeny, ani sníženy v důsledku Fúze. Zároveň Znalec upozorňuje, že účetní hodnota členských vkladů družstevníků družstva Morava zůstane nezměněna a 
současně účetní hodnota členských vkladů družstevníků družstva Viamilk bude před Fúzi navýšena tak, aby odpovídala poměru tržních hodnot jednotlivých 
družstev (blíže popsáno v Odborném vyjádření). 

 
4. Aplikace více metod stanovení výměnného poměru 

Dle § 114 písm. d) PřemZ se ve znalecké zprávě o fúzi uvede „údaj, jakých výměnných poměrů by se dosáhlo při použití každé z metod, jestliže bylo použito 
více metod; současně se uvede stanovisko k tomu, jaká váha byla přiznána jednotlivým metodám při stanovení výměnného poměru“. 

Za daných okolností byla použita jediná vhodná a odůvodněná metoda stanovení výměnného poměru. Žádné váhy nebyly uvažovány. 

 
5. Zvláštní obtíže 

Dle § 114 písm. e) PřemZ se ve znalecké zprávě o rozdělení uvede, „zda a jaké zvláštní obtíže se vyskytly při oceňování“. 

Při ocenění se žádné obtíže nevyskytly. Při přezkumu Projektu fúze se taktéž žádné potíže nevyskytly.  
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5. Odůvodnění 

Úkolem Znalce bylo nezávislé přezkoumání Projektu fúze a vyhotovení tohoto společného Posudku ve smyslu § 113 odst. 2 PřemZ. Při přezkumu Projektu 
fúze jsme postupovali na základě bodů uvedených v § 114 PřemZ. Znalec dospěl k těmto závěrům: 

• Výměnný poměr je vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše vhodný a odůvodněný. Žádnému družstevníku Zanikajícího družstva ani Nástupnického 
družstva tak nebude vyplácen žádný doplatek, za předpokladu, že před schválením Fúze dojde ke navýšení dalších členských vkladů u Viamilk. 

• Metoda stanovení výměnného poměru se zakládá na součtu členských vkladů Zúčastněných družstev tak, aby členský vklady jednotlivých družstevníků 
zůstaly nezměněné. Vypočtený výměnný poměr nemá žádný vliv na hodnotu členských vkladů Zúčastněných družstev.  

• Metoda stanovení výměnného poměru je přiměřená vzhledem ke skutečnosti, že členský vklady jednotlivých družstevníků nebudou nijak zvýšeny, ani 
sníženy v důsledku Fúze, za předpokladu, že před schválením Fúze dojde ke navýšení členských vkladů u Viamilk. 

• Při ocenění se žádné obtíže nevyskytly. Při přezkumu Projektu fúze se taktéž žádné potíže nevyskytly. 
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6. Závěrečné shrnutí 

Tento Znalecký posudek byl vypracován Znalcem za účelem zodpovězení následující znalecké otázky:  

• „Proveďte nezávislé přezkoumání projektu fúze vyhotoveného ve smyslu § 70 ve spojení s § 166 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů poskytnutého Zadavatelem. 

V souladu se znaleckou otázkou provedl Znalec přezkoumání Projektu fúze, stanovil vhodný a odůvodněný výměnný poměr podle platných českých předpisů 
a odůvodnil náležitosti stanovené zejména v § 114 PřemZ. 

 
 

Na základě našeho zadání, podkladů a vlastních analýz uvedených v tomto Posudku přezkoumal Znalec skutečnosti, které jsou předmětem 
ověření znalcem pro vypracování znalecké zprávy o fúzi dle PřemZ. 
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7. Přílohy 

7.1 Příloha č. 1: Prohlášení o nezávislosti Znalce 

Čestné prohlášení 

Znalec pro účely tohoto Posudku prohlašuje, že není personálně ani finančně závislý na družstvech Viamilk a Morava či jejich zaměstnancích a že není vůči 
výše uvedeným subjektům v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ani nezastává kontrolní anebo manažerské funkce. Znalec dále prohlašuje, že 
veškeré úkony související s vypracováním tohoto Posudku provedl objektivně a nezávisle a v souladu s veškerými odbornými a etickými standardy relevantními 
pro znaleckou profesi. Odměna Znalce není žádným způsobem závislá na obsahu Posudku ani na závěrech, které z něj lze vyvozovat.  
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Zdroj: Krajský soud v Hradci Králové 

7.2 Příloha č. 2: Usnesení soudu o jmenování Znalce 
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7.3 Příloha č. 3: Projekt fúze 
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7.4 Příloha č. 4: Výpis z obchodního rejstříku – Morava 
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7.5 Příloha č. 5: Výpis z obchodního rejstříku – Viamilk 
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8. Ostatní náležitosti posudku 
 

8.1 Osoby podílející se na zpracování Posudku 
 
Na zpracování posudku se podíleli a vysvětlení jsou připraveni podat: 

• Marek Jindra, SaT Partner 

• Boris Mišun, SaT Director 

Na zpracování všech kapitol posudku se dále podíleli: 

• Tomáš Voplakal, SaT Senior Manager 

• Olena Sich, SaT Senior Consultant 

• Alena Zabalueva, SaT Consultant 

• Vojtěch Jeřábek, SaT Consultant 

8.2 Informace k odměně Znalce za zpracování Posudku 

Za vypracování Znaleckého posudku byla sjednána smluvní odměna, která byla stanovena ve Smlouvě a před započetím výkonu znalecké činnosti. Výše 
smluvní odměny není závislá na závěrech stanovených v rámci Znaleckého posudku. 
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