
 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI AGRO BÍLÁ A.S.       
ZA ROK 2018                                                                                                

pro řádnou valnou hromadu konanou dne 21.6. 2019  

 

Vážení akcionáři, vážené dámy a vážení pánové, 

Minulý rok, tj. rok 2018, byl jako celek významně poznamenán 
mimořádným dlouhodobým suchem, resp. nedostatkem srážek, které 
jsme zaznamenali prakticky po celé vegetační období. To se nemohlo 
neodrazit nejen ve výkonnosti a ve výsledcích rostlinné výroby i živočišné 
výroby, ale i v ekonomických výsledcích celé společnosti. 

V rostlinné výrobě jsme již od začátku dubna zaznamenali výrazný nárůst 
průměrných denních teplot oproti minulým létům a již projevující se 
nedostatek vláhy v půdě. Prvním hmatatelným příznakem nastupujících 
potíží byly mj. nižší objemy květnových senáží v porovnání s objemy 
dosahovanými v minulých letech. Rostliny byly vystavovány stále více 
narůstajícímu stresu, což se projevilo v hustotě porostu u řepky i obilovin. 
Mimořádně teplé a suché počasí mělo výrazný dopad i na jařiny, a to 
zejména v případě hrachu. Důkazem mimořádného sucha byl obecně nižší 
výskyt plevele v porostech i houbových chorob, což se jako jediné 
pozitivum projevilo v nižší spotřebě ochranných látek. Absence srážek 
přetrvala až do přelomu září a října. Tato skutečnost měla až fatální dopad 
do obnovování zásob senáže, protože tzv. druhá seč se provedla zhruba 
ve výši 10% obvyklých objemů a třetí seč se nerealizovala vůbec. Těžká 
situace nastala i v oblasti siláží, a to zejména v její kvalitě. Přes nižší, ale 
přesto relativně uspokojivou úroveň škrobu v kukuřici, obsah sušiny byl 
mimořádně vysoký, protože dosahoval úrovně 45 až 52%. To vše 
samozřejmě mělo ve svém důsledku kvalitativní, ale i ekonomický dopad 
do krmných dávek pro dobytek. K tomu se vrátím ještě v pasáži o 
živočišné výrobě.  

Nepříznivý průběh počasí způsobil nejen pokles tržeb v rostlinné výrobě, 
ale i snížení obvyklého stavu zásob produkce k 31.12. 2018. Výše 
uvedené se projevilo i v plnění hospodářské plánu. Oproti plánovanému 
zisku rostlinné výroby ve výši 4.105 tis. Kč jsme dosáhli zisku pouze ve 
výši 836 tis. Kč bez dotací na plochu.  S dotacemi na plochu a greeningem 
byl dosažen hospodářský výsledek ve výši 6.863 tis. Kč. V oblasti 
výnosů/ha jsme zaznamenali čistý výnos u řepky ve výši 24,44 q/ha (pro 
porovnání rok předtím jsme dosáhli výnosu 33,21 q/ha, dva roky předtím 
35,8 q/ha a tři roky předtím jsme dosáhli výnosu dokonce ve výši 42,8 



q/ha). U obilovin, konkrétně u pšenice, činil čistý výnos 49,6 q/ha (rok 
předtím 68,76 q/ha, dva roky předtím 73,0 q/ha). U ječmene byl dosažen 
čistý výnos 47,9 q/ha (rok předtím 75,3 q/ha). Pokles výnosů jsme 
zaznamenali i u žita, kdy byl dosažen čistý výnos 44,1 q/ha (rok předtím 
61,73 q/ha). U technických plodin jsme evidovali výnos lupiny pouze ve 
výši 14,3 q/ha. Výrazný propad ve výnosech jsme zaznamenali u hrachu, 
kdy oproti výnosu 50 q/ha v roce 2017 jsme vloni dosáhli výnosu pouze 
27,3 q/ha. V souhrnu řečeno, v rámci rostlinné výroby jsme u žádné 
pěstované plodiny nedosáhli ani průměrných výnosových hodnot. 

Jak jsem uvedl již v úvodu, nepříznivé počasí se projevilo negativně i do 
zhoršených hospodářských výsledků v živočišné výrobě. Přestože 
v porovnání s předchozím rokem se celkové tržby za mléko i dodávky 
mléka při dosažení mírně lepší tržnosti mléka podařilo udržet na podobné 
úrovni, zvedla se nákladovost výroby mléka. Zvýšená nákladovost byla 
způsobena celkovým nedostatkem senáže i siláže a její kvalitou. Z tohoto 
důvodu se musela poměrně často upravovat velikost i struktura krmné 
dávky s negativním dopadem do nákladů. Protože v živočišné výrobě není 
vše jenom o ceně krmné dávky, chtěl bych nyní uvést i některé další dílčí 
výrobní ukazatele. Průměrná cena mléka v roce 2018, za kterou jsme 
realizovali námi vyrobené mléko, byla 8,78 Kč/l, což byla o 0,11 Kč/l vyšší 
cena než v předchozím roce. To ve svém důsledku znamenalo, že za 
dodávky mléka ve výši 98,5 % v porovnání s předchozím rokem jsme 
dosáhli takřka totožných tržeb při meziročně sníženému počtu krmných 
dnů o 3367. Podařilo se mírně navýšit počet prodaných zástavových 
býčků, který byl oproti předešlému roku vyšší o 7 kusů, tedy celkem 
233Ks, při celkovém průměrném přírůstku 1,28 kg/kus/den a celkové 
tržbě za jejich prodej ve výši 3.775 tis. Kč. Přesto tyto tržby díky změněné 
situaci na trhu a v důsledku toho snížených odbytových cen za kg živé 
váhy došlo meziročně k poklesu tržeb za prodej zástavových býčku o 275 
tis. Kč. Průměrný stav dojnic na VKK v Bílé byl v porovnání s předchozím 
rokem o 2 kusy vyšší a činil 340 kusů. Průměrná užitkovost se ustálila na 
hodnotě 18,45 l/ks, přičemž celková roční užitkovost dosáhla hodnoty 
6734 l/ks, což bylo o 143 l/ks méně než v roce 2017. V porovnání 
s minulým rokem výrazně nižším přínosem do celkového výsledku byla i 
tržba 448 tis. Kč za prodej šestnácti vysokobřezích jalovic při průměrné 
ceně 28.000 Kč/ks. V roce 2017 jsme prodali o 4 ks vysoko březích jalovic 
více při ceně o 12.500 Kč/ks vyšší. V součtu výše uvedeného musíme 
konstatovat, že i v oblasti živočišné výroby jsme v porovnání s minulým 
rokem dosáhli nižších tržeb i hospodářského výsledku. 

Pokud to vezmeme z pohledu celofiremního, tak na celkových tržbách 
společnosti v objemu 38,31 mil. Kč, které byly o 1,73 mil. Kč nižší než 
v předchozím roce, se rostlinná výroba podílela 31,7%. Podíl tržeb 
živočišné výroby činil 61,6%, z toho tržby za prodej mléka 50,0 % a 
prodej telat a jalovic 11,6%. Zbývajících 6,7% z celkových tržeb bylo 



tvořeno tržbami z přidružené výroby ve výši 5,6% a prodejem služeb v 
objemu 1,1%. 

Důležité pro stabilitu společnosti bylo i to, že v pronájmu půdy se 
neobjevily žádné zásadní problémy s tím, že jsme pokračovali v procesu 
výkupu zemědělské půdy, kdy jsme získali do vlastnictví společnosti 
dalších 8 ha půdy. Celková výměra vlastní půdy tak vzrostla na 128 ha. 
Důležité je vlastnění certifikátu jakosti mléka Q CZ, který je podmínkou 
pro čerpání některých titulů dotací do živočišné výroby. Důležitým 
vzkazem pro okolí je, že AGRO Bílá a.s. zůstala i v roce 2018 solidním 
obchodním partnerem plnícím si své obchodní závazky a fungující jako 
stabilní zaměstnavatel zaměstnávající k 31.12.2018 evidenčně 39 
zaměstnanců. 

Pozitivně se do hospodářského výsledku společnosti v roce 2018 projevily 
získané dotace v celkové výši 13,88 mil. Kč. Z toho dotace na plochu 
(SAPS včetně Greeningu) činily cca 6,03 mil. Kč a dotace do živočišné 
výroby 2,94 mil. Kč.  

V oblasti investic jsme v roce 2018 využitím dotačních titulů dokončili 
obnovu a rozšíření technologie v dojírně za 1,1 mil Kč, zmodernizovali 
jsme prostory přidružené výroby a vybavili ji novým výrobním zařízením 
v hodnotě cca 1 mil Kč. Z vlastních zdrojů jsme pořídili mj. nový shrnovač 
píce zn. KRONE Swadro za 490 tis. Kč a vybudovali nové kotce pro odchov 
býčků na Hradčanech. Z cizích zdrojů jsme pořídili do vlastního majetku již 
zmíněných 8 ha půdy. Z různých oprav vlastního majetku bych uvedl 
finančně nejnáročnější opravu traktoru JD 8230 v hodnotě 510 tis. Kč a 
kombajnu JD v hodnotě 330 tis. Kč. 

Přes pokračující výdaje do majetku společnosti se podařilo udržet závazky 
společnosti z obchodního styku na přijatelné úrovni. Ty jsou navíc kryty i 
přiměřenou výší pohledávek společnosti z obchodního styku. Konkrétně 
k 31.12. 2018 byly evidovány závazky z obchodního styku ve výši 3,82 
mil. Kč, z toho 30 dnů po lhůtě splatnosti v objemu 0,80 mil. Kč. Naproti 
tomu pohledávky z obchodního styku byly vykázány ve výši 2,43 mil. Kč a 
z toho 30 dnů po lhůtě splatnosti v objemu 0,24 mil. Kč. Jediným 
z minulosti přetrvávajícím větším problémem je pohledávka za firmou 
PLASTCOM, v současné době ve výši 6,47 mil. Kč, která je v insolvenci. 
Z této pohledávky bylo dosud v rámci probíhajícího insolvenčního řízení 
proplaceno 604 tis. Kč.  

Stav bankovních úvěrů k 31.12. 2018 činil 19,06 mil. Kč s tím, že jsme na 
úrocích zaplatili 564 tis. Kč. Proti tomu jsme k těmto úrokům přijali dotaci 
od PGRLF, která činila 11 tis. Kč. Tzn., že reálně jsme na úrocích zaplatili 
v roce 2018 553 tis. Kč. 



Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve společnosti v roce 2018 činil 
37,2 zaměstnanců, z toho 5 řídících pracovníků. Průměrná měsíční mzda 
se zvýšila oproti minulému roku o 1 566 Kč a ustálila se tak na úrovni 
24 351 Kč. 

K datu zpracování této Zprávy největším akcionářem společnosti je ZOD 
Brniště se svým podílem 48,54 %. Druhým nejvýznamnějším akcionářem 
je Ing. Hodina s podílem 18,62 %, zbytek do 100 % tvoří drobní akcionáři.  

Vážení akcionáři, 

přes veškerou snahu vedení společnosti i jejich zaměstnanců se v roce 
2018 nepodařilo zcela eliminovat nepříznivé dopady do hospodaření 
společnosti vyplývající z nepříznivého průběhu počasí, které přetrvávalo 
prakticky po celou část roku, která je pro zemědělce důležitá. Proto k naší 
lítosti musím konstatovat, že výsledek hospodaření naší společnosti za rok 
2018 vykázal ztrátu po zdanění ve výši –2 094 676,51 Kč. Tato ztráta 
musí být zapracována do rozvahy společnosti, a proto vám jménem 
představenstva předkládám v souladu se stanovami společnosti a obecně 
platnými právními předpisy ke schválení návrh na převedení celé 
vykázané ztráty ve výši –2 094 676,51 Kč na účet neuhrazená ztráta 
minulých let. 

Na závěr této zprávy bych rád ještě ocitoval Výrok auditora ze 

Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené 

k 31.12. 2018: „Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti 
AGRO Bílá a.s. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se 
skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 
31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o 
Společnosti jsou uvedeny v bodě 1.1 přílohy této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a 
pasiv Společnosti k 31.12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31.12. 2018 v souladu s českými účetními 
předpisy“. Tudíž výrok nezávislého auditora k řádné účetní závěrce 
k 31.12. 2018 je pro AGRO Bílá a.s. bez výhrad. 

 

V Bílé 20.5. 2019 

 

Ing. Vladislav Volenec, MBA  

předseda představenstva 


