
  
 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI AGRO BÍLÁ A.S.                                   
O PODNIKATELSKÉM ZÁM ĚRU V ROCE 2018  

 
 
 

Vážení akcionáři, 
 
ve schváleném Obchodním plánu 2018 jsou zahrnuty předpokládané 
negativní předpoklady, resp. trendy, v obchodní oblasti, se kterými se 
společnost bude muset patrně v roce 2018 vyrovnávat. Nejvážnější 
hrozbou pro dosažení pozitivního hospodářského výsledku bude další 
vývoj realizačních cen za produkci mléka a řepky olejné. Do 
hospodářského výsledku společnosti se negativně projeví i zvýšený nárůst 
osobních nákladů vyvolaný společenskými okolnostmi, popřípadě nárůst 
úroků a poplatků z nově čerpaných úvěrů určených na předpokládané 
kontinuálně pokračující nákupy pozemků do vlastnictví společnosti či 
avizované navýšení úrokových sazeb u již vyčerpaných úvěrů z titulu 
obnovení nových fixačních období. Již první měsíce roku 2018 potvrdily 
výchozí předpoklady negativního vývoje uvedené výše a to především 
v oblasti realizačních cen mléka. K datu zpracování této zprávy 
v porovnání s listopadem roku 2017 klesly ceny o více jak 1,- Kč/litr 
mléka. Významný pokles cen jsme zaznamenali i u výkupu zástavových 
býčků a to o cca 15,- Kč/kg živé váhy. Stejně tak i u řepky olejné došlo 
významnému poklesu odbytových cen, kdy současná cena na trhu u nové 
sklizně je takřka o 2.000,- Kč/tunu nižší než v minulém roce. Do úrovní 
realizačních cen všech námi produkovaných komodit se pravděpodobně 
negativně projeví i pokračující zpevňování kurzu české koruny vůči EURu. 
 
V oblasti výroby chce společnost AGRO Bílá a.s. zachovat i v roce 2018 již 
zavedené postupy a přístupy. Tzn. mimo jiné v rostlinné výrobě 
pokračovat ve zvýšené intenzitě vstupů do pěstování jednotlivých plodin 
s cílem zajistit dosažení výnosů 37 q/ha u řepky, 60 q/ha u obilovin a 
zopakovat výnos u hrachu ve výši 50 q/ha. Nově se chceme více zaměřit 
na péči o trvalé travní porosty s cílem zvýšit intenzitu výroby na 
vybraných pozemcích a navýšit kvalitu senáží. V živočišné výrobě je 
stanoven cíl minimálně udržet dosažený podíl této výroby na celkovém 
obratu společnosti a dál pokračovat ve vyhledávání možností prodeje 
zástavových býčků, přebytečných jalovic i krav za co nejvýhodnější 
realizační ceny především na zahraničních trzích. 

 
Pomocí dotačních titulů zamýšlíme v roce 2018 dokončit rekonstrukci 
objektu přidružené výroby a modernizaci jejího strojního vybavení a 
zrealizovat dovybavení dojírny o některé nejmodernější technologické 
prvky a to zejména v oblasti získávání a zpracování přesnějších informací 



o pohybových aktivitách dojnic. Z vlastních zdrojů si společnost již 
v průběhu tohoto roku pořídila nový shrnovač píce zn. Krone SWADRO TS 
680 za 492 tis Kč. Pokud to finanční situace dovolí, dalším naším záměrem 
je v tomto roce pořízení nového výdejního stojanu PHM či úprava vnitřních 
prostor objektu na Hradčanech, ve kterém chováme zástavové býčky 
s cílem navýšit produktivitu práce, snížit mzdové náklady spojené s touto 
výrobou a navýšit počet odchovaných býčků a následně i tržby spojené 
s tímto odchovem. 

 
Přes výše uvedené společnost v roce 2018 nepředpokládá ve struktuře 
majetku ani ve struktuře jeho krytí významné negativní dopady. Tzn., že 
mj. provozní kapitál vygenerovaný v tomto období by měl pokrýt veškeré 
provozní potřeby společnosti 

 
Schválený Obchodní plán společnosti na rok 2018 potvrzuje dlouhodobý 
záměr vedení společnosti udržet trend ziskovosti a postupného navyšování 
objemu majetku. Cílem AGRO Bílá a.s. je v roce 2018, a to i přes veškeré 
negativní tendence a vlivy uvedené v úvodu této zprávy, dosáhnout 
kladného hospodářského výsledku minimálně ve výši 231 tis. Kč při 
celkových výkonech 62,1 mil. Kč a celkových tržbách 40,5 mil. Kč. Na 
těchto číslech se podílí živočišná výroba svými plánovanými výkony 
v objemu 23,5 mil. Kč a tržbami ve výši 23,0 mil. Kč, rostlinná výroba 
včetně pomocné výroby výkony v objemu 35.5 mil. Kč a tržbami 
v hodnotě 15,0 mil. Kč a přidružená výroba výkony a tržbami kolem 2,0 
mil. Dopočet do celkových výkonů společnosti tvoří plánovaná čísla za 
dílny a správu společnosti. 
 
 

 
 
 

V Bílé 14.5. 2018     Ing. Vladislav Volenec, MBA 
                 Předseda představenstva 


