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1 ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 

1.1 Úvod 

 V roce 2010 se vedení společnosti zaměřilo na hledání úspor a zavádění opatření vedoucích 

ke stabilizaci a dalšímu rozvoji společnosti. Došlo k výměně managementu společnosti, 

k optimalizaci řídících procesů, kumulaci funkcí a omezení počtu řídících pracovníků. V průběhu 

roku došlo také k několika změnám ve sloţení představenstva.  

 Byly uskutečněny plánované investice, byla zlepšena rentabilita výroby i hospodářský 

výsledek oproti roku 2009.  

 Společnost v roce 2010 vykupovala vlastní akcie a připravovala se na zavedení nové IS 

Helios Orange. 

 
 Auditorem ověřený hospodářský výsledek podniku v tis. Kč za rok 2010: 

 

Hospodářský výsledek 2010 2009 Rozdíl 

Provozní výsledek hospodaření 12 228 6 478 +5 750 

Finanční výsledek hospodaření -1 640 -2 943 +1 303 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost 7 908 3 885 +4 023 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 606 -606 

Výsledek hospodaření za účetní období 7 908 4 491 +3 417 

Výsledek hospodaření před zdaněním 10 588 4 293 +6 295 

1.2 Celopodnikový plán roku 2010  

Celopodnikový plán včetně vnitropodnikového zúčtování byl sestaven takto:  

 

Celkové výnosy 367 500 tis. Kč 

Celkové náklady 356 841 tis. Kč 

Plánovaný zisk    10 659 tis. Kč 

 

Jedná se o plán bez vlivu změn nedokončené výroby, bez vlivu opravných poloţek, odloţené daně, 

odpisu pohledávek, přecenění zásob vlastní produkce, účetních rezerv a jsou v něm zahrnuty vzájemné 

obchody mezi středisky. Takto postavený plán a jeho vyhodnocování slouţí k jasnému formování cílů pro 

vedoucí divizí a není proto zatíţen vybranými účetními operacemi. 

  

Divize Plánovaný hospodářský výsledek v tis. Kč 

Divize zahradnické výroby   1 754 

Divize zemědělské výroby   2 293 

Divize průmyslová   8 024 

Divize ekonomicko-správní -1 412 

1.3 Dosaţené výsledky za rok 2010 dle metodiky pro plánování 

 

Podnik Tis. Kč Plnění plánu 

Celkové výnosy 368 186 100,2 % 

Celkové náklady 358 241 100,4 % 

Zisk     9 945   93,3 % 

 

 Zisk 9 945 tis. Kč, který je uvedený v tabulce  je vypočten podle metodiky pouţité při plánování. Je 

tedy bez dohadných poloţek, přecenění zásob vlastní produkce, účetních rezerv, odloţené daně a odpisů 

pohledávek.  
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Jednotlivé divize se na plnění plánu podílely takto: 

 

Divize Plán tis. Kč HV v tis. Kč v roce 2010 Rozdíl proti plánu tis. Kč 

Divize zahradnické výroby 1 754 -5 188 -6 942 

Divize zemědělské výroby 2 293 11 022 +8 729 

Divize průmyslová 8 024 7 235 -789 

Divize ekonomicko-správní -1 412 -3 124 -1 712 

1.3.1 Divize zahradnické výroby 

 Rok 2010 nebyl pro divizi zahradnické výroby příliš příznivý. Dlouhá zima spojená se 

sněhovou pokrývkou a silnými mrazy se nepříznivě projevila na ekonomice, v jarních měsících se 

nepodařilo uskutečnit plánovanou obrátkovost mladých rostlin, zejména packů. Dlouhá zima 

znamenala vysoké náklady na energie a posunutí poptávky o 3 týdny.  

 Výrobní zahrady nemohly vyrobit plánovaná mnoţství jednotlivých jarních kultur, protoţe 

první sledy mnoţení nebyly kvůli počasí včas expedovány. Z důvodu energetické náročnosti došlo 

prakticky k ukončení pěstování teplomilných rostlin a podstatnému omezení pěstování matečnic pro 

výrobu mladého materiálu, coţ se příznivě projeví i v ekonomice roku 2011.  

 Vývoj ekonomiky i naturálních ukazatelů vyţadoval od vedení společnosti silnější tlak na 

řídící pracovníky i na zkvalitnění organizace práce. Během roku došlo k výměně některých řídících 

pracovníků na zahradnické divizi s cílem zlepšení ekonomiky, organizace práce a rozšíření 

obchodní činnosti.  

1.3.2 Divize zemědělské výroby 

Zelárna 
 Zelárna pěstovala zelí na 20 ha honů v areálu střediska v Brněnských Ivanovicích a bylo zde opět 

dosaţeno velmi dobrých naturálních i ekonomických výsledků.  Z pěstované plochy bylo sklizeno celkem 1 

408 t o průměrném hektarovém výnosu 70,4 tun. Za rok 2010 bylo vyexpedováno 1 070 820 kg kysaného 

zelí, průměrná realizační cena byla dosaţena ve výši 12,89 Kč za 1 kg.  

 

Rostlinná výroba 

Rostlinná výroba obhospodařovala v roce 2010 celkem 1 465,42 ha orné půdy. V této výměře je 

započteno i 20 ha zelí stř. 070.  

Pro rostlinnou výrobu byl rok 2010 v podstatě příznivý. Napadlo dostatečné mnoţství sráţek, 

zejména v první polovině roku, a proto bylo dosaţeno velmi dobrých hektarových výnosů, které byly ještě 

kopírovány dobrými realizačními cenami.  

Sráţky ovšem pokračovaly i v letních měsících, a to mělo negativní vliv na sklizeň a zejména na 

přípravu půdy pro další setí. Z důvodu podmáčení pozemků se vůbec nepodařilo sklidit 40 ha obilovin. I přes 

tyto problémy dosáhla rostlinná výroba velmi dobrých ekonomických výsledků. 

 V září 2010 došlo k organizační změně a to ke sloučení zelárny, rostlinné a ţivočišné výroby pod 

jednoho vedoucího zemědělské divize. Hlavními důvody reorganizace řízení je sníţení počtu řídících 

pracovníků a zvýšení produktivity práce. 

 

Struktura rostlinné výroby v roce 2010 

Plodina Výměra osevu 

v ha 

Výnos 2009 

t/ha 

Výnos 2010 

t/ha 

Realizační cena 

v roce 2010 Kč/t 

pšenice ozimá 617,01 4,19 5,72 3 932 

ječmen jarní 438,63 3,52 4,11 3 567 

řepka ozimá 188,32 3,49 3,31 6 985 

slunečnice 94,84 2,86 2,59 6 632 

kukuřice na zrno 18,33 8,82 9,02 3 247 

kukuřice na siláţ  31,49 31,73 34,66 - 

pšenice jarní 28,25  4,26 3 000 
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Ţivočišná výroba 

Ţivočišná výroba dosáhla velmi dobrých naturálních i ekonomických výsledků a po letech se dostala 

opět do černých čísel, jak ve výkrmu skotu, tak ve výkrmu prasat.  

 

Struktura ţivočišné výroby  v roce 2010  

Komodita Produkce v t Uţitkovost kg/kd Konverze kg/kg Realizační cena Kč/kg 

Prasata 192,0 0,82 3,14 27,35 

Býci 54,1 1,15 2,38 31,50 

 

1.3.3 Divize průmyslová 

 Tato divize byla opět stabilizujícím prvkem ekonomiky společnosti celého podniku, i kdyţ v roce 

2010 se těţká mechanizace potýkala s neplánovanou odstávkou výroby v cihelnách. Slévárna zaznamenala 

oţivení poptávky na trhu, coţ se příznivě projevilo v její ekonomice. 

 

Těţká mechanizace 
 Středisko těţké mechanizace plánovalo v roce 2010 zisk ve výši 6 200 tis. Kč. Plánovaný 

hospodářský výsledek středisko nesplnilo a dosáhlo skutečnosti 5 122 tis. Kč, coţ je plnění plánu na 82,6 %. 

Středisko se věnovalo těţbě štěrkopísků ve vlastní pískovně v Hrušovanech u Brna, těţbě štěrkopísků pro 

firmu Lasselsberger v Ledcích a pro cihlářský průmysl těţilo surovinu ve firmách Wienerberger  Novosedly 

a HELUZ  Hevlín. 

 Ekonomika střediska byla negativně ovlivněna neplánovanou dvouměsíční odstávkou ve výrobním 

závodě v Hevlíně, tříměsíční neplánovanou odstávkou ve výrobním závodě Novosedly, nárůstem ceny nafty 

a po celý rok byl niţší odbyt v pískovně. Přesto se pracovníci střediska s nepříznivými okolnostmi vyrovnali.  

Roční těţba veškerého materiálu v pískovně Hrušovany dosáhla objemu 91 tis. m
3
. Pro externího 

partnera v pískovně Ledce jsme v roce 2010 vytěţili 201 tis. m
3
 štěrkopísků. Pro cihlářský průmysl stř. 340 

vytěţilo a dopravilo k technologiím 323 tis. m
3
 suroviny. 

Dobrému výsledku střediska pomohlo důsledné sniţování všech nákladů; naopak nepříznivě se 

projevil vývoj cen nafty, došlo k navýšení ceny na 23,46 Kč/l, coţ je nárůst o 18,82 %. 

I přes tyto problémy bylo středisko opět stabilizačním prvkem naší společnosti.  

 

Slévárna přesného lití 

 Jiţ od začátku roku 2010 se na slévárně příznivě projevilo mírné oţivení ekonomiky spojené 

s ústupem krize a podařilo se naplnit výrobu dostatečným mnoţstvím zakázek. Tento trend pokračoval do 

poloviny roku, kdy došlo k poklesu poptávky a k omezení výroby z důvodu platební nekázně některých 

odběratelů. 

 Představenstvo společnosti muselo na tyto problémy operativně reagovat a od listopadu 2010 i na 

průmyslové divizi byla provedena organizační změna a těţká mechanizace a slévárna je řízena přímo jedním 

vedoucím.   

 Při srovnání s rokem 2009 došlo v roce 2010 k zvýšení trţeb o 4 mil. Kč a k nárůstu zisku o 3.7 mil. 

Kč.  V roce 2010 slévárna dosáhla zisku 2.1 mil. Kč a svůj plán splnila. 

1.3.4 Divize ekonomicko-správní 

Všechna oddělení ekonomického útvaru a útvaru ředitele  zajišťovala sluţby pro výrobní střediska 

v roce 2010 bez větších problémů. Ekonomický útvar zajišťoval pro celý podnik účetní, mzdové a daňové 

agendy. Marketingové oddělení zajistilo mimo jiné i účast podniku na dvou mezinárodních zahradnických 

veletrzích Flora Bratislava a Zelený svět v Brně. Řádně byla vedena agenda bezpečnosti práce, poţární 

ochrany, ochrany ţivotního prostředí, styk s akcionáři a vlastníky pozemků, právní agenda, investice a 

zahraniční obchod. 

Od října 2010 zahájili pracovníci divize přípravné práce na přechodu na nový informační a účetní 

systém Helios Orange. Implementace je prováděna ve spolupráci s dodavatelskou firmou Inmedias, a. s. 

Rozpočet divize byl naplánován ztrátový ve výši – 1 412 tis. Kč. Vytvořením účetních rezerv na 

nevyplacené nájemné za uţívání pozemků se ztráta prohloubila na -3 124 tis. Kč. 
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1.4 Investiční činnost v roce 2010 

V roce 2010 investovala naše společnost do pořízení nového hmotného majetku celkem 8 718 tis. Kč 

z toho: 

budovy a stavby  3 394 tis. Kč 

stroje a příslušenství  1 209 tis. Kč 

pozemky   4 115 tis. Kč 

 

1.5 Cíle pro další období 

Je důleţité identifikovat moţná rizika vývoje společnosti a investovat s důrazem na ekonomickou 

návratnost s přihlédnutím k provozním potřebám jednotlivých středisek. Společnost bude investovat do 

výkupu pozemků, modernizace strojového parku, informačních technologií, vzdělání zaměstnanců a 

reklamy. 

Velkým rizikem pro společnost je vzrůstající cena energetických vstupů. Proto se vedení podniku 

zaměří na další vyhledávání energetických úspor. 

Vedení si dále vytyčilo za cíl důsledné uplatňování mzdových motivačních nástrojů a kvalifikované 

obsazení jednotlivých úrovní řízení. 

1.6 Činnost představenstva 

Představenstvo AGRO Brno-Tuřany, a.s. se v roce 2010  sešlo  cekem 13x,  z toho 10x na řádném 

zasedání a 3x na mimořádném zasedání. Dvě zasedání představenstva byla společná s dozorčí radou. 

Na svých řádných zasedáních představenstvo pravidelně hodnotilo vývoj hospodaření a plnění plánů 

jednotlivých středisek a schvalovalo  potřebná opatření. 

Představenstvo na svých zasedáních projednávalo a schvalovalo veškeré výkupy a prodeje pozemků 

a dalších případných nemovitostí a schvalovalo mimořádné investice, které nebyly ve schváleném plánu 

investic a jejichţ jednotlivá cena převyšovala částku 500 tis. Kč. 

Kontrola plnění přijatých usnesení byla prováděna vţdy na nejbliţším následujícím zasedání 

představenstva, které se uskutečnilo po uplynutí stanoveného termínu ke splnění usnesení. 

 

Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům podniku za kvalitně odvedenou práci a obchodním 

partnerům za spolupráci v roce 2010. 
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2 OBECNÉ ÚDAJE 

2.1 Popis účetní jednotky 

Podnik: AGRO Brno-Tuřany, a.s., Dvorecká 363/31, 620 00 Brno 

IČO: 47912961 

DIČ: CZ47912961 

RG.: B 1006 OR u KS Brno 

Vznik: 24.2.1993 

2.2 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více neţ 20% 

Jihomoravská zemědělská, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mariánské nám. 78, PSČ  686 01, IČO 

28339479, vlastní akcie v celkové nominální hodnotě 218.925.000,00 Kč, coţ činí 83,10% základního 

kapitálu AGRO Brno-Tuřany, a.s. Jihomoravská zemědělská, a.s. se stala, tímto odkupem, ovládající osobou 

společnosti AGRO Brno-Tuřany, a.s. ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku.  

2.3 Změny a dodatky provedené v účetním období Obchodního rejstříku 

členové představenstva k 1. 1. 2010 

předseda:  Ing. Jaroslav Hunkes  

místopředseda: Ing. Jiří Krejčí   

členové:  Ing. Jan Mach (ročník narození 1943) 

   Ing. Vinohradský Karel 

 

členové představenstva od 24. 2. 2010 

 

předseda:  Ing. Pavel Soukop   

místopředseda: Ing. Jiří Krejčí   

členové:  Ing. Jan Mach (ročník narození 1943) 

   Ing. Jaroslav Hunkes 

 

členové představenstva od 7. 9. 2010 

 

předseda:  Ing. Pavel Soukop  

místopředseda: Ing. Jiří Hunkes  

členové:  Ing. Jan Mach (ročník narození 1943) 

   Pavel Blaţek 

2.4 Organizační struktura účetní jednotky a její změny v uplynulém účetním období 

Organizační struktury charakterizuje organizační schéma jako součást vnitřních směrnic účetní 

jednotky. V uplynulém účetním období nedošlo k zásadním změnám. Organizační struktura společnosti je 

uvedena v závěru výroční zprávy. 

2.5 Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 31. 12. 2010 

členové představenstva od 7. 9. 2010 

 

předseda:  Ing. Pavel Soukop  

místopředseda: Ing. Jiří Hunkes  

členové:  Ing. Jan Mach (ročník narození 1943) 

   Pavel Blaţek 
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členové dozorčí rady po volbách na valné hromadě 1.10.2009 

 
předseda : Ing. Aleš Hodina 

místopředseda:  Ing. Jan Mach  (ročník narození 1970) 

členové:  Ing. František Dočekal 

   Ing. Jiří Lengál 

   Václav Šik 

   Mgr. Ing. Antonín Továrek  

2.6 Průměrný počet zaměstnanců během účetního období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 214 

3 HISTORIE A SOUČASNOST SPOLEČNOSTI 

Společnost AGRO Brno – Tuřany, a.s. byla zaloţena v r. 1993 při procesu transformace zemědělských 

druţstev a své činnosti provozuje převáţně na jihovýchodním okraji Brna a dále katastrech obcí Hrušovany u 

Brna, Novosedly a Hevlín. Ve snaze o rozloţení rizik a dlouhodobou stabilitu je kladen důraz diverzifikaci 

výroby, společnost je rozdělena do čtyř divizí a od svého vzniku se zabývá zahradnickou výrobou, 

zemědělskou výrobou, těţbou štěrkopísků, zemními pracemi a slévárenstvím. 

AGRO Brno–Tuřany, a.s. během své existence získala celou řadu ocenění a zlatých medailí na 

mezinárodních zahradnických výstavách, je nositelem různých ocenění a certifikátů kvality svých výrobků.  

4 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŢ PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE 

 Majoritní akcionář společnost Jihomoravská zemědělská, a. s. učinil v souladu s ust. § 183a 

obchodního zákoníku veřejný návrh smlouvy na koupi akcií společnosti s návrhem protiplnění 350,-- Kč za 

jednu akcii. Představenstvo a dozorčí rada přijaly na svém společném zasedání 17. 12. 2010 souhlasné 

stanovisko s tímto veřejným návrhem a nabízenou cenu shledali přiměřenou. 

5 VÝDAJE NA OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE 

 
 Společnost nevynaloţila v roce 2010 v oblasti výzkumu a vývoje ţádné výdaje.  

6 INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ 

 
 Podle rozhodnutí mimořádné valné hromady konané 1.10.2009 společnost AGRO Brno-Tuřany, a.s. 

uskutečnila výkup vlastních akcií za cenu 25% nominální hodnoty akcií. Výsledkem výkupu v roce 2010 je, 

ţe společnost nyní vlastní 4123 ks akcií v celkové nominální hodnotě 4 123 000, -- Kč, 463 ks akcií 

v celkové nominální hodnotě 4 630 000,-- Kč a 16 ks akcií v celkové nominální hodnotě 1 600 000,--Kč. 

Celková nominální hodnota činí 10 353 000,-- Kč a v účetnictví je vedena v účtové skupině 252 v pořizovací 

ceně 2 725 816,-- Kč. 

7 VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI V ROCE 2010 

 
 Úplná účetní závěrka k 31. 12. 2010 včetně výroku auditora je přílohou této zprávy. 

8 INFORMACE POŢADOVANÉ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
 Nejsou informace, jejichţ zveřejnění vyţaduje zvláštní právní předpis. 

9 ORGANIZAČNÍ SLOŢKY V ZAHRANIČÍ 

 
 Společnost AGRO Brno-Tuřany, a.s. nemá organizační sloţku v zahraničí. 
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10 AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Společnost pobírá zemědělské dotace a je zavázána hospodařit podle zásad správné zemědělské 

praxe s ohledem na ţivotní prostředí. Pobírání dotací je podmíněno dodrţováním podmínek „cross 

complience“, které obsahují zásady pro ochranu ţivotního prostředí. 

 Firma dále vyčlenila pracovníka, který se stará o odpadové hospodářství a nakládání s obaly. 

11 PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY 

 Společnost nemá uzavřenou kolektivní smlouvu. Pracovní smlouvy se zaměstnanci se řídí 

zákoníkem práce a interním mzdovým předpisem. 

12 PŘÍLOHY 

 Organizační struktura 

 Účetní závěrka 

 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 

 Výrok auditora k výroční zprávě 

 Výrok auditora k řádné účetní závěrce 

 Výrok dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 
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Příloha č. 1 – Organizační struktura 

 
 


