
Zpráva představenstva AGRO Blatná a.s. o podnikatelské  činnosti společnosti 
a stavu jejího majetku za rok 2019. 

 
Vážení akcionáři, dámy a pánové, 
 
V souladu s ustanovením §436, odstavec 2 zákona o obchodních korporacích a stanovami 
společnosti vám předkládá představenstvo společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti 
a stavu jejího majetku za rok 2019. 
 

Činnost společnosti za rok 2019 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.  
V roce 2019 získala společnost IMOBA, a.s. podíl na základním kapitálu a hlasovacích 

právech 44,98 %, nevykonává však vůči společnosti AGRO Blatná a.s. žádnou ekonomickou 
činnost. Představenstvo společnosti pracovalo celý rok 2019 ve stejném složení jako v roce 2018. 
Všichni členové představenstva splňovali a splňují zákonem stanovené podmínky pro výkon 
funkce.  

 
Představenstvo se v hodnoceném roce sešlo na sedmi 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 2019 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 2019 dosáhl prodej průmyslových a vápenatých hnojiv úrovně 66 214 tun za  
291 756 tis. Kč a představoval podíl 39 % z celkových tržeb za zboží a služby. 

 
Z celkového množství prodaných hnojiv bylo: 

 

Průmyslová hnojiva Rok 2019 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2018 

tuny tis. Kč tuny tis. Kč 
Tuhá 36 573 214 901 63 261 298 549 
Kapalná 13 117  66 154 13 294  58 451 
Vápenatá 16 524   10 701 15 947   9 901 
Celkem  66 214 291 756 92 502 366 901 

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



Subjekt 
2019 2018 

tuny tis. Kč podíl v % tuny tis. Kč podíl v % 
Akcionáři 5 571 24 008 8,23 6 712 21 683 5,91 
Zahraničí 5 853 26 812 9,19 21 905 84 014 22,90 
Ostatní 54 790 240 936 82,58  63 885 261 204 71,19  
Celkem 66 214 291 756 100,00 92 502 366 901 100,00 

 
Z celkových 5 571 t prodaných průmyslových hnojiv akcionářům bylo 2 049  t vápenatých 

hnojiv (v roce 2018 to bylo 6 712 t průmyslových hnojiv a z toho 3 188 t vápenatých hnojiv). 
 
 
  Další důležitou součástí obchodní činnosti je obchodování s produkty rostlinné výroby.  

V roce 2019 bylo zobchodováno 35 993 tun obilí a řepky za 231 435 tis. Kč. Podíl tržeb za 
obilí a řepku dosáhl 31 % z celkových tržeb za zboží a služby. 

Z celkového množství 35 993 tun komodit bylo v roce 2019 prodáno:    
 

Komodity v tunách 2019 2018 

řepka 12 674 11 863 
pšenice 10 482 10 603 
ječmen 2 576 3 151 
triticale 491 496 
oves 5 996 3 160 
kukuřice 58 0 
žito 295 103 
řepkový šrot extrahov. 2 331 3 016 
řepkový šrot extrud. 723 1 114 

 
Významnou součástí obchodní činnosti je i obchod s PHM. Za rok 2019 dosáhl prodej 

motorové nafty a benzinů jak přímými dodávkami konečnému spotřebiteli, tak prodejem ve vlastní 
čerpací stanici 183 315 tis. Kč (v roce 2018 to bylo 176 328 tis. Kč). Podíl obchodu PHM na 
celkových tržbách společnosti představuje 24 %. 

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. 

V oblasti služeb dosáhly tržby výše 21 549 tis. Kč s podílem téměř 3 % na celkových 
tržbách za zboží a služby a v oblasti prodeje agrochemických prostředků dosáhly tržby výše  
19 880 tis. Kč s podílem téměř 3 % na celkových tržbách za zboží a služby. 

 
Naše společnost je držitelem certifikátu udržitelnosti biopaliv ISCC EU, standartu bez 

GMO a standartu bezpečnosti dopravy a skladování krmiv. 
 
 
 
 

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 a oprav majetku. 



Celková hodnota nově pořízených investic v roce 2019 činila 21 131 598 Kč. Mezi 
nejvýznamnější investice patří výstavba víceúčelové haly ve Lnářích, která slouží jako sklad 
CHOP, pytlovaných hnojiv včetně sociálního zázemí za 8 511 251Kč, pořízení NA, návěsu 
s posuvnou podlahou a cisternového návěsu celkem za 5.5 mil. Kč. Další významnou investicí je 
traktor Fastrac a rozmetadlo Bredal pro rozmetání vápenatých hnojiv za 6,75 mil. Kč. 

Společnost  také vynaložila finanční prostředky ve výši 0,56 mil. Kč na opravy majetku. 
 
 

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

Ukazatel 2019    tis. Kč 2018    tis. Kč 2019/2018 

Celkové výnosy 782 608 810 204 96,59 

Celkové náklady 743 010 799 724 92,91 

Obchodní marže 39 465 29 652 133,09 

Přidaná hodnota 44 411 30 767 144,35 

Provozní hospodářský výsledek 10 206 14 276 71,49 

Finanční výsledek hospodaření 31 353 -1 501 -2 088,81 

Výsledek hosp. za úč.období 39 598 10 480 377,84 
 
 

Ukazatel 2019    tis. Kč 2018    tis. Kč 2019/2018 

Aktiva celkem 488 765 489 987 99,75 

Stálá aktiva 207 176 218 833 94,67 

Oběžná aktiva 280 383 270 535 103,64 

Ostatní aktiva 1206 619 194,83 

Pasiva celkem 488 765 489 987 99,75 

Vlastní kapitál 252 123 237 574 106,12 

Cizí zdroje 236 594 252 352 93,76 

    z toho úvěry celkem 176 972 138 897 127,41 

Ostatní pasiva 48 61 78,69 
 
 
 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  
53 872,-- Kč (v roce 2018  50 760,-- Kč). K navýšení podílu v letošním roce došlo z důvodu 
vyplacení dividend od dceřiné společnosti ZZN Strakonice a.s. a také AGRO, akciová společnost 
Přeštice.  (31 281 tis. Kč + 362 tis. Kč) 



Ve finanční oblasti má společnost trvale nastavenou velmi dobrou spolupráci s financujícími 
bankami. Tato skutečnost umožňuje společnosti hradit veškeré závazky vůči obchodním parterům 
i zaměstnancům ve stanovených termínech.  

 
Trvalým cílem představenstva společnosti, managementu společnosti a taktéž zaměstnanců je 

snaha o trvalé udržení dobrého jména společnosti a dosažení všech plánovaných cílů. 
 
Na základě uvedených skutečností představenstvo doporučuje valné hromadě schválit účetní 

závěrku za rok 2019 a předkládá návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019. 
  
 

Položka Částka 
Výsledek hospodaření  r. 2019 39 597 588,92 

Dividendy 9 400 000,00 

Tantiemy 400 000,00 

Tvorba  statutárních fondů 200 000,00 

Nerozdělený zisk minulého roku 29 597 588,92 
 
 

Dle vyjádření auditorů společnosti Ing. Václava Motejzíka a Ing. Jana Motejzíka, ze dne 
3. 3. 2020 podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k  31. 12. 2019 a 
nákladů  a  výnosů  a  výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 
v souladu s českými účetními předpisy. 

 
Závěrem zprávy představenstva bych rád zmínil, že AGRO Blatná a.s., hodlá i v roce 2020 

nadále  provozovat své tradiční činnosti a přispívat k rozvoji moderní zemědělské výroby v našem 
regionu. V oblasti skladování a prodeje hnojiv a CHOP je naším cílem udržení  dosahovaného 
podílu na regionálním trhu. V oblasti obchodu se zemědělskými komoditami a pohonnými 
hmotami budeme usilovat o rozšíření spolupráce zejména s dlouhodobými partnery. Objem 
poskytovaných služeb chceme udržet na úrovni minulých let a věnovat pozornost zlepšování 
kvality a včasnosti jejich poskytování. 

V oblasti investiční bude postupováno podle schváleného investičního plánu. Největší 
investicí bude výstavba nové jímky na odpadní vody s následným využitím vody pro postřikovou 
jíchu.  

 
  Děkuji Vám za pozornost 
 
 
 

       
  Lnáře 7. 5. 2020          Ing. Josef Choura    
                                               předseda představenstva 
 


