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1. Úvod
Společnost OHD agro a.s. (dále jen společnost), předkládá výroční zprávu o finanční situaci, stavu
majetku a hospodaření v roce 2018.
Výsledky roku 2018 obstojí ve srovnání s rokem minulým, ten však byl oproti předchozím letům
2013 – 2016 podprůměrný. Jak všichni víte, v sezóně 2018 se sucho projevilo ještě hůře než v roce
předchozím. Právě u sladovnického ječmene byl propad nejen pokud se jedná o výnos, ale i
kvalitativní ukazatele byly díky dlouho trvajícímu suchu špatné. Přesto, že všechny sladovny kam
dodáváme nakonec své kvalitativní požadavky snížily, byl problém s plněním dříve uzavřených
smluv, za ceny uzavřené v zimě. Přesto se podařilo dodat o 1,495 tisíce tun sladovnického ječmene
více než v roce 2017.
Ještě podstatně horší situace byla v máku. Vzhledem k tomu, že většina ploch v naší oblasti se
zaorala a cena zboží se zněkolikanásobila, strávili jsme značnou část roku vyjednáváním o snížení
nasmlouvaných množství z důvodu neúrody. Dodali jsme o téměř 1,160 tisíce tun máku méně než v
roce předchozím. Přes veškerou snahu jsme museli některé smlouvy pokrýt tržně nakoupeným
zbožím. Pokud jde o pšenici, tam s kvalitativními ukazateli nebyl žádný problém. Dá se říci, že
každá pšenice byla potravina. Propad byl spíš v množství. OHD agro a.s. zobchodovalo o 5,166
tisíc tun méně než v loňském roce. O 906 tun méně bylo i kukuřice. Řepky jsme prodali o 4,692
tisíc tun více než v roce 2017.
Propad nastal v porovnání mezi roky 2017 a 2018 v hnojivech a chemii. Zde se obrat snížil u hnojiv
o 4,615 milionů Kč a u chemie o 12,232 milionů Kč. Propad v těchto komoditách byl v roce 2018
plošný a postihl téměř každou obchodní organizaci, která se těmito vstupy zabývá. Byl dán do
značné míry vývojem počasí. U chemie zvláště snížením potřeby fungicidů.
Obrat v roce 2018 byl 494,786 milionů Kč to je o 23,006 mil. Kč více než v roce minulém. Náklady
byly 493,185 mil. Kč, hrubý výnos před zdaněním 2,045 mil. Kč a po zdanění činil 1,601mil.Kč.
Předložená zpráva podává finančním ústavům a obchodním partnerům pohled na způsob
hospodaření společnosti, její zaměření a na výsledky, kterých v roce 2018 dosáhla.
Údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2018 společnosti OHD agro a.s. odpovídají skutečnosti,
žádné podstatné informace ve zprávě nebyly vynechány. Po rozvahovém dni nenastala žádná
významná událost, která by nějakým způsobem mohla ovlivnit hospodaření v roce 2018. Účetní
uzávěrka za rok 2018 byla ověřena auditorem a výrok auditora ve výroční zprávě odpovídá
skutečnosti.

Všem našim obchodním partnerům, kteří se podílí na činnosti a rozvoji naší společnosti OHD agro
a.s., děkujeme.
Ing. Libor Sedláček

Ing. Zdeněk Vykydal

2. Základní údaje o společnosti
Obchodní firma:

OHD agro a.s.

Sídlo společnosti:

Polkovice 198, 751 44, Polkovice

IČO:

26945304

DIČ:

CZ26945304

Právní forma: akciová společnost
Zapsána dne:

10. listopadu 2012, je pokračovatelem v podnikání obchodní firmy Odbytové
a hospodářské družstvo střední Morava, zapsané dne 27.11.2004.
Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku : Oddíl B, vložka 10378,
vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Základní kapitál:

2 000 000,-Kč

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona.
Veškeré dokumenty jsou uloženy v sídle akciové společnosti.
Základní uspořádání ve společnosti
- Vedení společnosti
Předseda představenstva

Ing. Zdeněk Vykydal

Místopředsedové představenstva

Ing. Josef Uchytil
Ing. Josef Hlavinka

Členové představenstva

Ing. Miroslav Cvek
Ing. Božik Severin

Prokura

Ing. Libor Sedláček

Dozorčí rada

Ing. Martin Smékal
Ing. Leo Štěpánek
Ing. Zdeněk Matyska

Účetní

Renata Heiderová

Počet akcionářů je 23.
Změny ve společnosti v roce 2018
V roce 2018 v orgánech společnosti žádné zásadní změny neproběhly.
Získané certifikáty
Společnost vlastní certifikát ISCC, který má uveden i na svých webových stránkách. Stále
spolupracujeme se společností EKO - KOM, se kterou jsme uzavřeli smlouvu o zpětném odběru a
využití odpadu z obalu a od nichž jsme obdrželi osvědčení o plnění povinností vyplývající ze
zákona o obalech.
Ing. Zdeněk Zmeškal má Osvědčení III. Stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na
ochranu rostlin podle §86 odst.2 zákona č. 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Petr Zmeškal, Mgr. Kateřina Petrová DiS. a paní Eva Hlavinková mají osvědčení II. a III. stupně o
odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle §86 odst.2 zákona č.
326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Údaje o základním kapitálu
Základní kapitál společnosti představuje 2 000 000, - Kč a je zcela splacen.

4. Zpráva představenstva o činnosti
Hlavní směry podnikání
Hlavní náplní činnosti společnosti je obchod a poskytovaní služeb.
- Obchodní činnost:


nákup a prodej komodit, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, osiv

- Poskytování služeb:


skladování a čištění komodit



laboratorní rozbory některých zemědělských komodit

Nákup a prodej komodit
Obrat v nákupu a prodeji zemědělských komodit oproti předcházejícímu roku vzrostl o více než
22 milionů korun. Vzhledem k tomu, že objem v měrných jednotkách je přibližně stejný, ke
zvýšenému obratu vedly vyšší realizační ceny. Rok 2018 byl v prozatimní historii OHD agro a.s.
zcela vyjimečný, jak kolísáním cen, tak sníženými výnosy, mnohdy u některých dodavatelů až

propadem výroby nasmlouvaných komodit. Dlouhotrvající sucho ovlivnilo výnosy, kvalitu i
spotřebu vstupů. To se promítlo i do aktuálních cen komodit, které byly někdy až násobné oproti
uzavřeným smlouvám. Tyto se pak plnily velmi problematicky, jak z důvodů neexistence komodit,
někdy však i neochoty dodavatelů smlouvy plnit. Pro příklad u máku jsme v roce 2018 dosáhli o
více než jeden milion vyššího obratu, než v roce 2017, při zobchodování polovičního množství.
Musím připomenout, že vývoj ceny máku byl i v roce 2017 podobný.
Při obchodu se sladovnickým ječmenem jsme v roce 2018 přistoupili k rozšíření počtu odběratelů.
Přes značné problémy s kvalitou a množstvím se nám z větší části podařilo splnit smlouvy a noví
partneři ( například Sladovna Bernard, a.s.), by měli s námi spolupracovat i v dalších letech. K
tomuto nás vedou rostoucí požadavky a čím dál méně odhadnutelné chování našeho tradičního
partnera sladoven SOUFFLET AGRO a.s..
Kvalitě pšenice toto sucho spíše prospělo, tedy kromě výnosu. Cena pšenice je však ovlivňována
mnoha vlivy, z nichž jedním je úroda v Rusku, na Ukrajině a v Kazachstánu a toto je velmi obtížné
předpokládat. V každém případě, této ceně z našeho hlediska neprospívá zlepšená infrastruktura
výše uvedených států.
Řepka, která byla, nebo ještě stále je, stabilizačním faktorem zemědělství, se též začíná chovat
nevypočitatelně vzhledem k možnostem bezcelního dovozu olejů do unie.
ROK 2018:

Zboží ( vybrané )

Prodej / t

Ječmen

29 179,22

Pšenice

15 393,081

Kukuřice

333,76

Mák

1 346,423

Řepka

9 082,388

Celkem

56 586,142

Prodej hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiva
Zboží ( vybrané )
Hnojiva t

Prodej / Kč
1 979,79 / 13 223 548,-

Hnojiva ks

79,00 / 1 026 025,40

Hnojiva L

510,00 / 55 172,-

Chemie L

40 161,50 / 25 269 219,88

Chemie kg

2 466,10 / 3 622 419,79

Chemie ks

188,00 / 207 011,47

Služby
Pokud jde o poskytování služeb, jedná se zde hlavně o zprostředkování čištění zboží, jeho
skladování a podobně. Dále se jedná o rozbory ve vlastní laboratoři, kde děláme základní rozbory u
obilnin, včetně pádového čísla. V roce 2017 bylo představenstvem schváleno zpoplatnění služeb
laboratoře a od sezóny 2018 je toto praktikováno a fakturováno našim klientům. Zpoplatněny jsou
komodity, které nejsou námi následně zobchodovány. Ceník služeb je umístěn v laboratoři a na
našich webových stránkách. Nejvíce jsou služby laboratoře samozřejmě využívány v období žní a
tato investice se ukazuje jako velmi užitečná. Pravidelně též děláme kruhové testy, abychom mohli
garantovat kvalitu rozborů a srovnáváme naše výsledky i s výsledky našich největších obchodních
partnerů (Heineken, Soufflet etc.)
Pokud jde o výši tržeb za služby bude u nás vždy ve službách převažovat doprava. Tuto však pouze
zprostředkováváme. V roce 2019 plánujeme pronájem čistící kapacity a bude se jednat převážně o
čištění máku a ječmene.
Investice
V roce 2018 nebyla uskutečněna žádná významnější investice.
Stav zaměstnanců a pracovně – právní vztahy
V naší společnosti zajišťuje činnost celkem 8 osob, přepočtený stav zaměstnanců k datu 31.12. 2018
činí 6 osob zaměstnaných na základě pracovní smlouvy a 2 osoby jsou ve smluvním vztahu na bázi
Smlouvy o sdružení ze dne 12.11.2012 a vzhledem k tomu, že se změnila legislativa k datu 1.1.2019
pro oblast daně z přidané hodnoty v rámci sdružení, na zasedání představenstva konaného
6.12.2018 v Polkovicích byl schválen dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružení, který řeší způsob
účtování DPH od 1.1.2019.
Následné skutečnosti
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly být promítnuty v
účetní závěrce roku 2018.

5. Statutární a dozorčí informace
Akciová společnost nemá většinového akcionáře ani ovládací osobu nebo osoby ve smyslu
ustanovení § 73 a následujících Zákona č. 90/2012 Sb.

Peněžité příjmy v tis.Kč
Odměny

Mzda z prac.
poměru

Náhrady

Naturální příjmy

Představenstvo

550.000,-

0

0

0

Dozorčí rada

219.976,-

0

0

0

6. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní
závěrky
Výroční zprávu a účetní závěrku zpracovala společnost OHD agro a.s., odpovědnými osobami jsou:
Ing. Libor Sedláček, prokura
Ing. Zdeněk Vykydal, předseda představenstva
Renata Heiderová, účetní
Účetní závěrku ověřil auditor:
Ing. Lubomír Pala s výrokem "bez výhrad"
Kozlovská 46/37
750 02, Přerov I – Město

7. Účetní závěrka od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Viz. samostatné přílohy.

