
  
 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI AGRO BÍLÁ A.S.                                   
O PODNIKATELSKÉM ZÁM ĚRU V ROCE 2017  

 
 
 

Vážení akcionáři, 
 
vše nasvědčuje tomu, že minimálně v oblasti produkce mléka dojde v roce 
2017 v porovnání s předchozím rokem ke snížení nepříznivých dopadů do 
hospodaření společnosti vyplývajících z nízkých realizačních cen, protože 
od začátku tohoto roku dochází k jejich postupnému růstu. Tímto by se 
výkupní ceny mléka mohly přiblížit k jeho výrobním nákladům.  Ke splnění 
tohoto předpokladu by měl přispět i interně vyšší důraz na tzv. 
„management stáda“, pomocí kterého by se měla zajistit vyšší efektivita 
krmné dávky. V ostatních možných oblastech realizace výrobních produktů 
společnosti AGRO Bílá a.s. jsou bohužel v roce 2017 velké otazníky a to 
díky situaci na trhu v otázce dalšího vývoje realizačních cen. To platí 
zejména u odbytu produkce obilí, u kterého zaznamenáváme v Evropě 
velký, z loňského roku přetrvávající, převis nabídky nad poptávkou. Díky 
velmi nepřehledné situaci na tureckém trhu, kam směřuje naprostá 
většina našich zvířat, to samé platí i pro nás v minulosti úspěšnou 
produkci a následnou efektivní realizaci živých zvířat. Výše uvedené 
skutečnosti budou mít patrně negativní vliv, resp. dopad, na stagnaci 
odbytových cen a v některých případech dokonce i na jejich pokles 
v porovnání s rokem 2016. U veškerých realizačních cen však existuje 
ještě jedna poměrně velká neznámá, která vyplývá z předpokládaného a 
očekávaného zpevnění kurzu koruny vůči EURu v důsledku uvolnění 
měnové politiky ČNB v dubnu tohoto roku. Protože všechny druhy 
realizačních cen společnosti jsou více či méně odvozeny od hodnoty 
koruny vůči EURu, dá se předpokládat, že v konečném důsledku mohou 
být tržby AGRO Bílá a.s. celkově nižší o 5 až 10% při stejných, tedy 
plánovaných, vstupních nákladech.  
 
V oblasti výroby chce společnost AGRO Bílá a.s. zachovat i v roce 2017 již 
v minulých obdobích zavedené postupy a přístupy. Tzn. mimo jiné 
v rostlinné výrobě pokračovat ve zvýšené intenzitě vstupů do pěstování 
jednotlivých plodin s cílem zajistit dosažení výnosů 40q/ha u řepky olejné 
a 60q/ha u obilovin. V živočišné výrobě je stanoven cíl minimálně udržet 
dosažený podíl této výroby na celkové produkci společnosti a dál 
pokračovat ve vyhledávání možností prodeje zástavových býčků, 
přebytečných jalovic i krav za co nejvýhodnější realizační ceny, a to 
především na zahraničních trzích. 
 



Pomocí dotačních titulů zamýšlí společnost v roce 2017 provést 
rekonstrukci a modernizaci přidružené výroby, dovybavit dojírnu o některé 
nejmodernější technologické prvky a zavést do praxe vyhledávající systém 
říjí u jalovic. V oblasti strojní kolové techniky společnost předpokládá 
rozšíření stávajícího strojního parku o nový kolový nakladač. Z důvodu 
zajištění dlouhodobé stability v podnikání AGRO Bílá a.s. bude vedení 
společnosti pokračovat i ve snaze postupného nakupování zemědělské 
půdy do majetku a.s. Na přelomu minulého a tohoto roku jsme v zájmu 
zkvalitnění péče o zvířata ustájené na Hradčanech pořídili, tak jak již bylo 
zmíněno ve Zprávě představenstva, krmný návěs Kamzík za pořizovací 
cenu 422 tis. Kč.  
 
Výše vyjmenované avizované investiční záměry a případné pořizování 
půdy do majetku společnosti zamýšlí AGRO BÍLÁ a.s. financovat 
především z cizích zdrojů. Získávání těchto finančních zdrojů je pro 
společnost v současné době mimořádně příznivé, a to nejen v důsledku 
současné výhodné situace na finančních trzích, ale i stavem, resp. 
strukturou, majetku akciové společnosti a strukturou jeho krytí. 
 
Stav financí, resp. provozního kapitálu, by se měl udržet na úrovni 
minulých období, tj. měl by bez potíží stačit na pokrytí veškerých 
provozních potřeb společnosti. 
 
Schválený Obchodní plán společnosti na rok 2017 potvrzuje, a to i přes 
veškeré výše uvedené negativní vlivy, dlouhodobý záměr vedení 
společnosti udržet trend ziskovosti a postupného navyšování objemu 
majetku. Cílem AGRO Bílá a.s. je v roce 2017 dosáhnout hospodářského 
výsledku minimálně ve výši 1 079 tis. Kč při celkových výkonech 67,6 mil. 
Kč. Na těchto číslech se podílí živočišná výroba svými výkony v objemu 
24,6 mil. Kč a hospodářským výsledkem -1,6 mil. Kč. Rostlinná výroba má 
naplánované výkony  v objemu  38.4  mil.  Kč  a  hospodářský výsledek 
6,5 mil. Kč. Přidružená výroba by podle plánu měla vyprodukovat výkony 
kolem 2,0 mil. Kč a její hospodářský výsledek je očekáván kolem 0,1 mil. 
Kč. Dopočet do celkových čísel společnosti tvoří plánovaná čísla za dílny a 
správu společnosti. 
 
 

 
 
 

V Bílé 22.5. 2017     Ing. Vladislav Volenec, MBA 
                 Předseda představenstva 


