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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 2015. Rok 2015 byl dalším poměrně úspěšným rokem v historii 

společnosti. Rok byl ukončen výsledkem 6 744 111,- Kč před zdaněním. Výsledek po zdanění je 

tedy 5 299 731,- Kč při obratu 556 588 854,90 Kč. Objem v tunách byl většinou srovnatelný s 

předchozími roky. I když na realizaci obchodů bylo třeba vynaložit mnohem větší úsilí než v letech 

minulých. Toto vyplývá z přebytku nabídky nad poptávkou vzhledem k úrodám v uplynulých dvou 

letech. Spolu s nadbytkem produkce jdou ruku v ruce stoupající nároky na kvalitu. Dále stoupá 

počet pohledávek s delším prodlením splatnosti.     

 

Předložená zpráva podává finančním ústavům a obchodním partnerům pohled na způsob 

hospodaření společnosti, její zaměření a na výsledky, kterých v roce 2015 dosáhla. 

 

Údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2015 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 2015. Účetní 

uzávěrka za rok 2015 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. Jan Frys 

                                                                                              Ing. Zdeněk Matyska 

Účetní        Renata Heiderová 

 

Počet akcionářů je 23 

 

Základní kapitál společnosti představuje 2 000 000,- Kč a je zcela splacen. 

 

Změny ve společnosti v roce 2015 

V roce 2015 nedošlo ke změnám v orgánech společnosti ani ve vedoucích funkcích společnosti. 

Změnil se ovšem celkový počet zaměstnanců. Ing. Libor Sedláček a Ing. Zdeněk Zmeškal mají 

uzavřenu smlouvu jako fyzické osoby s OHD agro a.s. Dále máme 6 zaměstnanců na HPP. Zde 

došlo k nárůstu o 3 zaměstnance. Jedno místo vzniklo v souvislosti s nákupem laboratorních 

přístrojů a zahájení činnosti vlastní laboratoře. Na toto pracovní místo jsme využili dotačního titulu 

z úřadu práce. Zbývající dvě nová pracovní místa jsou zřízena na podporu a zvýšení obratu z 

obchodů. V souvislosti s novými pracovními místy byla nakoupena nová vozidla pro obchodníky a 

jak bylo zmíněno výše nákup laboratoře si vynutil vznik třetího HPP. 

 

Získané certifikáty 

Společnost vlastní certifikát ISCC, který má uveden i na svých webových stránkách. Zahájili jsme 

spolupráci 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 se zúčastní školení a získají  



Osvědčení II. Případně 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 v příštím roce. 

 

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 komodit se oproti předcházejícímu roku 2014 stejně jako zisk, mírně 

snížil. Objemy zobchodovaných komodit jsou oproti minulému roku téměř totožné. Ječmen, pšenice 

a mák jsou zcela stejné, u kukuřice a hnojiv došlo k mírnému poklesu. U řepky jsme se přiblížili k 

rekordu z roku 2013, to je 10,5 tisíc tun. Opět se prudce zvýšil obrat obchodu s chemií až na 49 

milionů korun.  Největší podíl na zisku má ječmen sladovnický. Potom se zhruba stejným podílem 

navazuje pšenice, mák, řepka a pak ostatní komodity. Následuje tabulka, která blíže specifikuje 

objemy výše jmenovaných komodit. 

 

Zboží  Prodej / t 

Ječmen  28 421, 502 

Pšenice  21 959, 658 

Kukuřice      608, 130 

Mák   1 675, 900 

Řepka           10 520, 882 

Celkem            63 186, 072 

 

 

 



 

 

Prodej hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a osiva 

Zboží  Prodej / Kč 

Hnojiva t  4554, 84 / 36 619 031 

Hnojiva ks  144 / 1 229 741 

Hnojiva L  340 / 81 108 

Chemie L  59 002, 5 / 43 416 422 

Chemie kg  4703,7 / 5 126 007 

Chemie ks  79/ 581 781 

 

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 zatím děláme základní 

rozbory u obilnin, včetně pádového čísla. V příštím roce chceme ke stávajícímu vybavení pořídit i 

mechanické rozbory. Pokud jde o výši tržeb za služby bude u nás vždy ve službách převažovat 

doprava. Tuto však  pouze zprostředkováváme. 

 

Investice 

V roce 2015 nastala obnova vozidel naší společnosti za dvě vyřazená vozidla byla nakoupena dvě 

nová. Dále bylo nakoupeno zařízení laboratoře vč. přístrojů na rozbory vzorků v částce 1,537 tis. 

Kč. 

 

Stav zaměstnanců a pracovně – právní vztahy 

V naší společnosti zajišťuje činnost celkem 8 osob, přepočtený stav zaměstnanců k datu 31.12. 

2015 činí 6 osob zaměstnaných na základě pracovní smlouvy a  2 osoby jsou ve smluvním vztahu 

na bázi smlouvy o sdružení. 

 

Následné skutečnosti 

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly být promítnuty v 

účetní závěrce roku 2015. 

 

 

 

 



 

 

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 0 300 000 0 0 

Dozorčí rada 0 119 976 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. 2015 do 31. 12.2015 

Viz. samostatné přílohy. 

 

 


