
Zpráva představenstva AGRO Blatná a.s. 
pro řádnou valnou hromadu konanou dne 20. června 2016 

 
Vážení akcionáři, dámy a pánové, 
 

Hodnocený rok 2015, byl zemědělskou veřejností hodnocen rozporuplně. Dobré založení 
a přezimování porostů, průběh jara, který byl víceméně ideální dával předpoklad pro vysokou 
produkci RV. Výnosy řepky a obilí to víceméně i přes velmi suché a teplé léto potvrdily. Ceny 
těchto komodit se do konce roku pohybovaly na několikaletém průměru. Větší problémy přineslo 
velmi suché léto do produkce objemné píce, kukuřice a brambor. Zde výnosy byly velmi malé a 
někde to přineslo problémy s krmivovou základnou. U živočišné produkce docházelo v průběhu 
ruku k trvalému poklesu cen mléka ale i dalšímu poklesu cen vepřového masa. Ani sílící podpora 
MZe z daleka nestačí vyrovnat tento propad. 

Pro naši společnost byl rok 2015 velmi úspěšný. Dosáhli jsme několika nej. výsledků 
v historii a to především – nejvyšších celkových výnosů 769 889 tis. Kč 
                       - nejvyššího provozního výsledku hospodaření 18 341 tis. Kč. 
                       - největšího prodeje hnojiv 75 557 tun. 

Dobrých provozních i ekonomických výsledků dosáhly dceřiné společnosti AGRO a.s. 
Přeštice a ZZN Strakonice a.s., kde jsme s podílem větším jak 38% největší akcionáři. 

 
Činnost společnosti za rok 2015 jsem shrnul do následujících okruhů: 
 

 
1. Okruh majetkoprávní 

 
Základní jmění  společnosti 23 400 000,-- Kč tvoří kmenové akcie na jméno v listinné 

podobě a akcionářům byly vydány jako hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie.  
Žádný z akcionářů nevlastnil k 31.12.2015 více než 40 % akcií společnosti. 

Představenstvo společnosti pracovalo celý rok 2015 ve stejném složení jako v roce 2014. Všichni 
členové představenstva splňovali a splňují zákonem stanovené podmínky pro výkon funkce.  

 
Představenstvo se v hodnoceném roce sešlo na pěti zasedáních, při nichž se kromě 

pravidelné kontroly výsledků hospodaření, stavu a struktury pohledávek a hodnocení práce 
vedoucích pracovníků, zabývalo zejména koncepčními záležitostmi společnosti, řešením 
majetkových účastí a kontrolou hospodaření a stavu majetku ve společnostech AGRO akciová 
společnost Přeštice  a  ZZN Strakonice a.s. Dále se zabývalo plánem investic pro rok 2016 a 
kontrolovalo jeho plnění, projednávalo návrh a realizaci rozsáhlejších oprav a modernizací.  

 
2. Okruh podnikání 
 

Hlavním programem ve výrobním a obchodním zaměření společnosti je nákup, 
skladování a prodej průmyslových hnojiv. Co do objemu nákupu a prodeje hnojiv se naše 
společnost řadí mezi významné prodejce v ČR. 

V roce 2015 dosáhl prodej průmyslových a vápenatých hnojiv úrovně 75 557 tun za 384 

959 tis. Kč a představoval podíl 50 % z celkových tržeb za zboží a služby. 
 

Z celkového množství prodaných hnojiv bylo: 
 
 
 

 



Průmyslová hnojiva 
Rok 2015 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2014 

tuny tis. Kč tuny tis. Kč 

Tuhá 42 208 294 776 36 806 249 463 
Kapalná 11 996 77 470 13 573 82 081 
Vápenatá 21 353 12 713 16 905 10 350 
Celkem  75 557 384 959 67 284 341 894 

 
 
Na celkovém prodeji průmyslových hnojiv (tuhá, kapalná, vápenatá) se podíleli: 
 

Subjekt 
2015 2014 

tuny tis. Kč podíl v % tuny tis. Kč podíl v % 

Akcionáři 5 917 25 114 6,50 5 176 23 522 6,90 
Zahraničí 11 085 60 843 15,80 8 968 44 440 13,00 
Ostatní 58 555 299 002 77,70  53 140 273 932 80,10  
Celkem 75 557 384 959 100,00 67 284 341 894 100,00 

 
Z celkových 5 917 t prodaných průmyslových hnojiv akcionářům bylo 2 549  t vápenatých 

hnojiv (v roce 2014 to bylo 2 154 t). 
 
 
  Další důležitou součástí obchodní činnosti je obchodování s produkty rostlinné výroby.  

V roce 2015 bylo zobchodováno 29 344 tun obilí a řepky  za  194 191 tis. Kč. Podíl tržeb 
za obilí a řepku dosáhl 26 % z celkových tržeb za zboží a služby. 

Z celkového množství 29 344 tun komodit bylo v roce 2015 prodáno:    
 

Komodity v tunách 2015 2014 

řepka 11 046 10 286 
pšenice 9 577 5 700 
ječmen 4 139 581 
triticale 1 633 26 
oves 60 10 
kukuřice 426 443 
žito 0 0 
řepkový šrot 2 411 2 062 
sojový šrot 52 50 

 
Významnou součástí obchodní činnosti je i obchod s PHM. Za rok 2015 dosáhl prodej 

motorové nafty a benzinů jak přímými dodávkami konečnému spotřebiteli, tak prodejem ve 
vlastní čerpací stanici 144 611 tis. Kč (v roce 2014 to bylo 206 040 tis. Kč a v roce 2013 to bylo 
184 004 tis. Kč). Podíl obchodu PHM na celkových tržbách společnosti představuje  
19 %. 

Ostatní činnost spočívá zejména v poskytování služeb v rostlinné výrobě a to v aplikaci 
kapalných a tuhých průmyslových hnojiv, statkových a vápenatých hnojiv, v chemické ochraně 
rostlin a dále v nákladní dopravě. 

Z dlouhodobého hlediska vidíme perspektivu v aplikaci kapalných hnojiv a chemické 
ochraně, dále v dopravě a to hlavně pro vlastní potřebu (dovoz a rozvoz hnojiv, doprava obilí a 



řepky). Do těchto činností směřuje většina investic na doplnění a modernizaci strojového parku.  
V oblasti služeb dosáhly tržby výše 25 000 tis. Kč s podílem 3 % na celkových tržbách za 

zboží a služby. 
 

3. Okruh investic 
 
 Vzhledem k tomu, že jedním z předpokladů trvalé úspěšnosti společnosti je i dobrá 

materiálně technická základna, věnuje naše společnost velkou pozornost plánování a realizaci 
investiční činnosti.  

 
 Hlavní investice roku 2015 byly: 
- nákladní automobil Volvo, Tatra 
- návěs cisternový na PHM a DAM 
- rozmetadlo průmyslových hnojiv 
- osobní automobil  
 

Celková hodnota pořízeného hmotného majetku činila 13 053 tis. Kč.   
 

 
4. Okruh ekonomiky 
 
Z ekonomických dat, která jsou obsahem výroční zprávy, jsou uvedena pouze rozhodující: 
 

Ukazatel 2015    tis. Kč 2014    tis. Kč 
index 

2015/2014 

Celkové výnosy 769 889 753 348 102,20 

Celkové náklady 757 508 742 862 101,97 

Obchodní marže 36 320 32 774 110,82 

Přidaná hodnota 50 852 43 986 115,61 

Provozní hospodářský výsledek 18 341 16 211 113,14 

Finanční výsledek hospodaření -3 112 -2 829 110,00 

Výsledek hospodaření za úč.období 12 381 10 486 118,07 
 

Ukazatel 2015    tis. Kč 2014    tis. Kč 
index 

2015/2014 

Aktiva celkem 477 877 432 497 110,49 

Dlouhodobý majetek 199 688 187 581 106,45 

Oběžná aktiva 277 914 243 909 113,94 

Ostatní aktiva 275 1 007 27,31 

Pasiva celkem 477 877 432 497 110,49 

Vlastní kapitál 191 381 171 097 111,86 

Cizí zdroje 286 400 261 397 109,57 

    z toho úvěry celkem 168 958 130 000 129,97 

Ostatní pasiva 96 3 3 200,00 



 Celkový stav majetku společnosti je dobrý. Nemovitosti jsou v dobrém stavu, pravidelně 
udržované. V majetku společnosti neexistuje majetek, který nelze dočasně užívat z důvodu 
nesplnění zákonných norem a předpisů – bezpečnostních, hygienických, požárních či stavebních. 
Neexistuje neopravitelný majetek a ani majetek, který je nevyužívaný a u něhož není jasné jeho 
další použití a možnost prodeje za minimální účetní zůstatkovou cenu.  

 Společnost neeviduje žádné významné nevymahatelné pohledávky. V majetku společnosti 
nejsou vlastní akcie. 

Podíl vlastního kapitálu připadajícího na jednu akcii o nominální hodnotě 5 000,-- Kč je  
40 893,-- Kč (r. 2014   36 559,-- Kč). K navýšení podílu v posledních letech došlo především 
v důsledku vytvořeného hospodářské výsledku a dále v důsledku přecenění akcií metodou 
ekvivalence a to u akcií společnosti ZZN Strakonice a.s. a AGRO, akciová společnost Přeštice.   

 
Vážení akcionáři,  

 
 představenstvo při zvážení současné ekonomické situace a očekávaných trendech 

v zemědělství navrhuje následující rozdělení zisku: 
 

Položka Částka 

Výsledek hospodaření  r. 2015 12 381 111,72 
Nerozdělený zisk minulých let 9 511 111,72 
Dividendy 2 340 000,00 
Tantiemy 400 000,00 
Tvorba  statutárních fondů 130 000,00 

 
 

Dle vyjádření auditorů společnosti Ing. Václava Motejzíka a Ing. Jana Motejzíka, ze dne  
19. 2. 2016 podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti AGRO Blatná 
a.s. k  31. 12. 2015 a nákladů  a  výnosů  a  výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 
končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy. 

 
Závěrem zprávy představenstva bych se rád zmínil, že cílem společnosti AGRO Blatná 

a.s. je i nadále provozovat své tradiční činnosti a podílet se na rozvoji moderní zemědělské 
výroby v našem regionu.  

V oblasti nákupu, skladování a prodeje průmyslových hnojiv je hlavním úkolem rozšíření 
podílu na trhu a udržení si vysokého kreditu u zákazníků z pohledu sortimentu, logistiky a 
financování.  

V oblasti obchodu s komoditami rostlinné produkce je snahou společnosti udržení 
dosaženého podílu na regionálním trhu. 

Objem poskytovaných služeb chceme i z důvodů investování do nákupu nové techniky 
rozšířit a dále se zaměřit na kvalitu a včasnost jejich poskytování.  

Ve finanční oblasti se společnost zaměří na efektivní využívání bankovních úvěrů a 
posílení finanční stability.  

V oblasti investiční bude postupováno podle schváleného plánu investic. Je zaměřen 
hlavně na pořízení dopravní techniky a obnovu stávající aplikační techniky.  

Ve finančních investicích nepřipravujeme žádné zásadní investice.  
 
  Děkuji Vám za pozornost 
 

       
  Lnáře 5. 5. 2016          Ing. Josef Choura    
                                               předseda představenstva 


