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Zpráva statutárního ředitele o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015

Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři naší společnosti,

Předkládám Vám zprávu o hospodaření společnosti CIZ- AGRO, a.s. za rok 2015.
Toto hospodářské období je ovlivněno ekonomickými trendy nejen v České republice, ale 
hlavně v Evropě, jejíž jsme součástí. Stejně tak i politickým děním ve světě. Pokračující 
ekonomické recese, kdy pomalý ekonomický růst je jednou z příčin poklesu nejen cen námi 
produkovaných komodit, ale i energií a paliv má negativní vliv na odbyt našich produktů. 
Ruské sankce, které zastavili pohyb potravinářských produktů a zemědělských komodit na 
tento významný trh prohlubují špatný odbyt a další pokles cen. Rekordně nízko byly v tomto 
roce a jsou stále i ceny ropy a energií, které zpětně působí nezájem o zemědělské komodity  
,jako je řepka a obiloviny, které se zčásti používají i jako bioalternativa paliv, jedná se hlavně 
o bioetanol či metylester řepkového oleje. Ztížený je i odbyt živočišných produktů, hlavně 
vepřového masa a mléka, což jsou naše nejvýznamnější komodity, jejichž produkcí se naše 
společnost zabývá. Zde se opět projevují ruské a evropské sankce, které zastavili pohyb zboží 
z Evropy  do Ruska. Významným faktorem je také zrušení mléčných kvot v Evropě, které 
bylo dlouho připravováno a jehož zrušení přišlo v nejméně vhodnou dobu, tedy v období, kdy 
je mléka na trhu přetlak.  Tyto vlivy stojí za snížením našich tržeb v uplynulém roce, protože 
došlo k významnému poklesu cen, který bohužel trvá i v tomto období. Ruku v v ruce 
s poklesem cen jde i ztížený odbyt. I přes nízké ceny je velmi složité uplatnit zboží na trhu, 
protože poptávka po zemědělských komoditách je na neobvykle nízké úrovni . Pro naši 
společnost to znamenalo konkrétně to, že se loni nepodařilo prodat prakticky celou úrodu 
nahého ovsa a přeskladňujeme ho do letošního roku. Tento jev doposud nikdy nenastal, vždy 
jsme do dalších žní veškeré naše produkty rostlinné výroby prodali a měli jsme prázdné 
sklady, až na nutnou rezervu krmného obilí, potřebnou pro překlenutí krmného fondu pro 
vlastní zvířata do příští sklizně. Zajímavostí a paradoxem loňského roku je v této souvislosti 
sucho, které nás všechny postihlo. Příchod sucha byl pozvolný a jarní vláha stačila k tomu, 
aby byla dosažená poměrně slušná sklizeň obilovin a řepky a to nejen u nás, ale plošně v celé 
republice. Byly samozřejmě rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, kdy právě u nás, kde máme 
srážkový stín, byly už i obiloviny suchem postiženy více než v jiných oblastech. Příznivý 
průběh srážek před žněmi, tedy  prakticky bez deště, měl vliv na kvalitu a rychlost sklizně a 
také nebylo nutné vynakládat náklady na sušení zrnin. Kvalita obilovin v loňské roce je 
plošně v celé republice mimořádná a to právě díky suchému počasí v době sklizně. Podstatně 
hůře se sucho ale podepsalo na produkci objemných krmiv. Byla rekordně nízká sklizeň 
travních a jetelových senáží a také sena. Rovněž výnosy silážní kukuřice byly katastrofální a 
pohybovaly se na úrovni 40 % předloňské skutečnosti. Naší jediným pozitivem v bilanci siláží
a senáží byly pouze rezervy z předchozího roku, protože bez nich bychom nebyli schopni 
uživit ani skot a nemohli bychom dodat ani potřebné množství vstupů pro bioplynovou 
stanici. Zemědělství je v tomto směru skutečně ojedinělým odvětvím, které díky velké 
závislosti na počasí a jiných vnějších vlivech musí vytvářet významné rezervy, aby bylo 
schopno překonat krizové roky. Loňský průběh počasí a problémy s odbytem nás v tomto roce
přinutili ke změnám v osevním postupu, kdy jsme museli navýšit výměry jak kukuřice, tak i 
jetelů, abychom byli schopni vyrobit dostatečné zásoby. To jak se to podaří, dnes zatím ještě 
vůbec nevíme, protože i při zvýšené výměře krmných plodin bude na jejich celkovou 
produkci mít počasí největší vliv.. Navíc je i dnes zřejmé, že díky nižší osevní ploše obilovin, 
tedy tržních plodin a stále klesající ceně musíme v letošním roce očekávat oproti loňsku nižší 
tržby. Dá se předpokládat, že potíže s nedostatkem vláhy mohou mít trvalejší charakter a 
potom bude náš osevní postup na to reagovat v dlouhodobém horizontu. Tedy v případě, že 
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budeme chtít udržet stávající rozměr živočišné výroby, bude nutné navýšit plochy krmných 
plodin, hlavně jetelů.

V tomto programovém období  tedy 2014 – 2020  ministerstvo zemědělství přesová podpory ,
které dříve byly poskytovány ve velkém rozsahu na plochy obhospodařovaných pozemků do 
živočišné výroby, do speciálních odvětví jako je vinařství, ovocnářství, zelinářství, ale i do 
různých oblastí agroenviromentálních činností, například ekologické zemědělství. Jsou rovněž
podporovány více než dosud jednotlivé rizikové komodity, které se hůře uplatňují na trhu a 
jsou pracné jako je výroba mléka, chov prasat , pěstování chmele, konzumních brambor a 
jiné. Dochází tedy v případě, že zemědělci zvládnou plnit podmínky jednotlivých opatření a 
jejich administraci k navýšení dotačních příjmů. To na jedné straně může částečně 
kompenzovat výpadky výroby, či snížené tržby v důsledku poklesu cen, ale na druhé straně je 
to velmi riziková část příjmů. Riziko spočívá ve složitosti  podmínek, které musí příjemce 
dotace plnit a v komplikované administrativě, kdy i malá porušení mohou znamenat sankce a 
ztrátu příjmů. Navíc je stále zemědělská politika velmi nestabilní a nejednotná ve svých 
prioritách do budoucna, takže představuje pro zemědělce, který se na něco zaměří riziko, zda 
to co je nyní podporováno a žádáno bude platit i za několik let. Záměry při podnikání 
v zemědělství přitom musejí být dlouhodobé, protože počáteční investice jsou vysoké a 
návratnost pomalá.
 Co se týká našich investic v roce 2015, zrealizovali jsme  nebo spíše dokončili stavbu haly 
pro telata a vybudovali jsme zpevněné plochy v areálu chovu skotu. Současně jsme i vytvořili 
záměr na rekonstrukci stáje suchostojných dojnic, která právě probíhá. Vybudovali jsme také 
zařízení na separaci digestátu z bioplynové stanice, který společnost kupuje a používá ho ke 
hnojení zemědělských pozemků. Pro tento úče, tedy pro hnojení polí separovaným 
digestátem, tedy fugátem, což je digestát zbavený zhruba pěti procent hrubé sušiny, jsme 
pořídili aplikační zařízení. Výsledný produkt separace digestátu – fugát má průměrně 4-5 % 
jemné sušiny a je tedy poměrně dobře čerpatelný. Původní digestát mě 8-10 % hrubé sušiny a 
při jeho vyvážení cisternami docházelo k ucpávání hadicových aplikátorů cisteren. Tato 
aplikace byla náročná na dopravní náklady a při pojezdu cisterny po pozemcích docházelo 
k jejich velkému utužování, což mělo za následek ztíženou přípravu půdy a také ji 
prodražovalo. Koupili jsme zařízení, které pomocí výkonného čerpadla dopravuje 
vysokotlakými pružnými hadicemi fugát přímo ze skladovacích nádrží na pozemky. Na 
hadice je na pozemcích napojen speciální aplikátor tažený traktorem, který zajišťuje přesnou a
rovnoměrnou aplikaci hnojivé tekutiny na pozemku. Separátor hrubé sušiny je naistalovaný 
přímo do technologie  bioplynové stanice a byl nutným doplňkem, který snížil sušinu 
původního digestátu.  tím byla umožněna jeho čerpatelnost  na velkou vzdálenost. Aplikační 
hadicový systém umožňuje aplikovat fugát v kratším termínu než cisterny a při vyšší vlhkosti 
pozemků. Vyžaduje ovšem nejen kvalifikovanou obsluhu, ale i promyšlený systém tras pro 
položení hadic v kombinaci s osevním postupem. Smyslem našeho podnikání je vytvářet 
dlouhodobě takovou strukturu výroby a technického vybavení, která bude schopna efektivně 
zajišťovat zemědělskou výrobu a bude šetrná jak půdnímu fondu a zvířatům, tak k našemu 
okolí . Důležité je také, že zvýšení technické úrovně zlepšuje i pracovní podmínky lidí ve 
výrobě. Zároveň na ně ale klade i stále vyšší nároky, hlavně na úroveň znalostí a dovedností
Nyní vás seznámím s výsledky středisek a následně vše shrnu řečí účtů a čísel a vzájemných 
vztahů  v účetní závěrce a ve zprávě auditora o účetní závěrce.

V Cizkrajově dne 21.5.2016  
                                                                Jaroslav Pokorný, statutární ředitel
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