
Vážení akcionáři, 

 

Dovolte mi, abych Vás seznámil s hospodařením naší akciové společnosti za rok 

2014. 

Naše společnost v současnosti obhospodařuje ve 13-ti katastrech 1.370 ha zem. 

půdy. Z toho je  944 ha orné 

                          426 ha luk a pastvin. 

Oproti minulému roku došlo k dalšímu snížení výměry o 34 ha. Byly vydány 

pozemky soukromníkům – p. Barešovi 8 ha, p. Škvorovi z Teplýšovic 44 ha a 

panu Šenkovi 14 ha. Vždy se jednalo o ukončené nájemní smlouvy, které nám 

vlastníci neobnovili ačkoliv jsme zvýšili nájemné od 1.1.2013 na 2.000,- Kč/ha 

plus daň z nemovitosti u digitalizovaných katastrů. Prostřednictvím Rabbitu 

jsme odkoupili 205 ha zem. půdy. Na základě nabídky z Divišova jsme 

shromáždili téměř 50 ha zem. půdy (odkupem nebo nájmem) a od letošního jara 

v Divišově hospodaříme (na 34 ha osetých jarní pšenicí). 

 

Na nájemném za pozemky bylo v roce 2014 vyplaceno 2.996.973,- Kč. 

 

     V současnosti ve společnosti pracuje 16 stálých zaměstnanců a 1 je 

zaměstnán na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti.  

 

Společnost se zabývá rostlinou i živočišnou výrobou. 

 

RV 

 

 V roce 2013-2014 byly pěstovány tyto plodiny: 

 

- pšenice ozimá ……………….230 ha ………….výnos 7,3 t/ha 

- ječmen ozimý ………………. 101 ha …………výnos 8 t/ha 

- žito ozimé …………………...  60 ha ………….výnos 7,6 t/ha 

- pšenice jarní…………………..38 ha…………..výnos 5,6 t/ha 

 

obiloviny celkem – průměrný výnos 7,36 t/ha – jde o nejvyšší výnos v historii 

 

 

     -    řepka ozimá ………………..172 ha ………………………výnos 3,68 t/ha 

- jetel inkarnát ………………. 32 ha ..(poškození kroupy)….výnos 0,2 t/ha 

- kostřava rákosovitá …………19 ha ……………………... výnos 0,83 t/ha 

- mák ………………………….87 ha ……………………...výnos 1,31 t/ha 

- kukuřice siláž ……………… 37 ha ……………………....výnos 38,2 t/ha 

- čirok ……………………….. 55 ha ……………………….výnos 22 t/ha 
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Rok 2013-2014 byl pro RV velice příznivý. Plodiny velice dobře vzrostly, dobře 

přezimovaly a počasí až do žní nám přálo. Po celou vegetaci bylo dostatek 

srážek. Těsně přede žněmi nám kroupy poškodily celou výměru jetele inkarnátu. 

( tedy 32 ha ). 

Náhrada od pojišťovny činila 400.000,-Kč, což v přepočtu na výnos je 0,65 t/ha. 

Když to připočteme ke sklizni, tak jetel dal výnos 0,85 t/ha. 

Velkým problémem, který neustále narůstá, jsou škody od divokých prasat. 

Škody od prasat, ale navíc i od daňků, nás ročně připraví o 1,5-2 mil. Kč.(včetně 

nepřímých škod – poruchy strojů). 

 

Sklizeň z luk a pastvin byla též rekordní. Ze dvou sečí bylo vyrobeno 180 t sena 

a 5.660 t senáže. Část produkce senáží byla prodána do Ratměřic – celkem 2.395 

t za 850 Kč/t. 

 

Naše společnost stále investuje do zůrodňování půdy. V roce 2014 jsme 

aplikovali 5.500 t chlévské mrvy a 6.000 t prasečí kejdy ze Soběhrd. 

Každoročně aplikujeme na část pozemků dolomitický vápenec, čímž zlepšujeme 

hodnotu pH půdy. 

Výsledky RV byly v loňském roce nejlepší v celé historii podniku od jeho 

vzniku v roce 1953. Skutečně rekordní byl výnos máku 13,1 q/ha. Tržba z 1 ha 

máku byla 55.020 Kč. 

Investice vložená do půdy v minulých letech se v loni vrátila ve vysokých 

výnosech. 

 

Rostlinná výroba vytvořila zisk 2 442 304,- Kč. 
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ŽV 

 

Chováme masný skot plemen Simentál a Charolein s uzavřeným obratem stáda. 

Tyto plemena vzájemně křížíme. Dále vykrmujeme nakoupené černé býčky (14-

ti denní ze Struhařova). Doplňkovým odvětvím ŽV je výkrm prasat. 

 

Stavy zvířat k 31,12.2014 

 

Krávy            195 Ks  - 2 stáje v Třemošnici 

Jalovice           72 Ks  - přístřešek Choratice 

Masní býci    126 ks  - OMD Ostředek 

Černí býci     248 ks  - OMD Ostředek + kravín Choratice 

Plemenní býci  8  ks  - Třemošnice 

Skot celkem ……………648 Ks- zvýšení oproti  o …………6 ks. 

 

Výkrm prasat – 3 turnusy po 600 ks – Ostředek ( prodali se 4 turnusy ) 

 – o průměrném přírůstku 0,8 kg/ krmný den 

 

     Telení masných krav začalo v zimovišti v Třemošnici v půlce ledna. Telení 

probíhá pod neustálým dohledem 24 hod. denně. Ze 197 krav se otelilo 196 

krav. 

Odchovali jsme  185 telat  z toho 94 Býčků a 91 jaloviček. Ztráty na telatech 

byly 5,5 %. 

Pásli jsme od 1. dubna do 15 října. Býci z pastvy přešli do býkárny do Ostředka,  

jalovice do přístřešku v Choraticích. V prosinci se nám podařilo prodat  75 ks 

jalovic do Chovservisu o průměrné váze 264 kg za průměrnou cenu 12.167,- 

Kč/ks 

 

Průměrný přírůstek u býků 1,2 kg, průměrný věk porážky 22 měsíců. 

 

Největší objem prodeje u skotu byli masní býci. Bylo prodáno 78 ks. o průměrné 

váze 755 kg, celkem za 3.021.000,- Kč. Je to v průměru 38.730,- Kč za ks. Za l 

kg živé váhy to činí 50,- Kč.  95% býků bylo prodáno do TORO Hlavečník, 

který je výhradním dodavatelem hovězího masa do prodejního řetězce Globus. 

V minulých letech došlo k redukci chovu krav ( ze 330 ks na 195 krav ) a 

přestavbě stájí v Choraticích na výkrm černých býků. V loňském roce došlo 

k prvním prodejům býků Holštýnského plemene. Bylo prodáno 75 ks o 

průměrné váze 666 kg celkem za 2.190.819,- Kč, do Poličky a Netvořic. 

 

Krav bylo prodáno 14 ks za průměrnou cenu 12.930,- Kč do Netvořic. 
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Největší objem prodejů v ŽV jsou prasata. Loni bylo prodáno 2.336 ks ve 4 

turnusech za 8.654.287,- Kč o průměrné váze v živém 110 kg., za  33,71 Kč/kg . 

( 4 turnusy - protože se jeden prodal začátkem roku, ale výkrm byl v roce 2013 ) 

 

Ekonomika chovu skotu je špatná. Tento chov je ve ztrátě ve výši -3.180.216,-

Kč. Na ztrátě se nejvíc podílely krávy – částkou -2.725.489,- Kč, ale ani ostatní 

kategorie nebyly ziskové. Oproti minulému roku jsme snížili ztrátu o 

1.973.000,- Kč. (odpis krav a budov) 

 

 

 

 

Investice 

 

 

V roce 2014 bylo zakoupené starší rozmetadlo na chlévskou mrvu RMA 10 

v hodnotě 91.000,- Kč a vozík za osobní auto za cenu 21.000,- Kč. 

 

 

 

Ještě pár slov o podniku jako celku. V loňském roce byly navýšeny tržby o 

8.000.000,- Kč ze 34.000.000,- Kč na 42.000.000,- Kč. Na tom se podílí RV 

velkými výnosy, zejména mák na kterém se utržilo téměř 5.000.000,- Kč, ale i 

první prodeje černých býků. 

 

Dobrý rok 2014 ozdravil i ekonomiku podniku, vytvořil se zisk ve výši 

1.433.000,- Kč. Došlo ke snížení cizích zdrojů o více jak 4.000.000,- Kč. 

 

  

Podrobné ekonomické údaje budou uvedeny v roční účetní uzávěrce. 
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Plán pro rok 2015 

 

RV 

 

Pro letošní sklizeň bylo loni na podzim zaseto:    ………………….výnos 

- řepka ozimá                 182 ha …………………………………. 3,8 t 

- ječmen ozimý              102 ha …………………………………. 6,5 t 

- žito                                 70 ha …………………………………. 6,5 t 

- pšenice ozimá              240 ha ………………………………….  6,5t 

- jetel inkarnát                  31 ha  ………………………………… 0,7 t 

- kostřava rákosovitá          5 ha (zastetá v r. 2012)……………… 1,0 t 

 

setí na jaře: 

- mák                                   96 ha …………………………………. 1,0 t 

- pšenice jarní                     34 ha ………………………………….. 3,5 t 

- oves                                  36 ha …………………………………...3,0 t 

- kukuřice zrno                    20 ha …………………………………10,0 t 

- kukuřice siláž                    89 ha …………………………………35,0 t 

 

Nižší plánované výnosy u jarních obilovin jsou z způsobené pozdním setím, 

špatným stavem polí v Divišově ( vybrakované a zaplevelené ) a u ovsa setím 

do rozoraných luk jako protierozní pruhy a pomoc při ochraně kukuřice před 

škodami od černé zvěře. 

 

Letošní mírná zima přála všem porostům, které jsou v dobrém stavu. 

Úspěšnost sklizně ovlivní srážky které jsou letos zatím na polovině loňského 

roku. 

Na jaře nám stát umožnil rozorat část zatravněných ploch, které byly do 

loňského roku vázány dotací. Naše společnost toho využila a rozorala celkem 

130 ha TTP na 4 katastrech. 

Rozorání podléhá přísným podmínkám které bylo nutno dodržet a né vše se 

rozorat mohlo. 

Větší část pozemků byla oseta kukuřicí pro vysoký datum zakládání porostu. 

V kukuřici byli založeny protierozní pásy oseté ovsem. 

Zbylou část cca 40 ha jsme zatím ponechaly v trávě a sklidily do senáže. 

nyní je budeme zaorávat a budou připraveni pro osev řepky ozimé. 
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ŽV 

 

Udržení stávajících stavů. 

 

Plán prodeje   - krávy …25… ks 

                      -  býci masní … 90… ks – přírůstek 1,3 kg 

                      -  býci černí   ...100.... ks – přírůstek 0,9 kg 

                      -  jalovice      … 60…. ks 

                      -  prasata       1.750…. ks – přírůstek 0,8 kg 

 

 

 

     investice: 

 

    - nákup nového traktoru 

    - pluhu 

    - kompaktoru 

    - diskleru 

 

   plánovaná investice je  4.300.000,- Kč 

 

 

 

 

    Plán ve finančním vyjádření: 

 

- TRŽBY: RV ………………………22,1 mil.Kč 

                         ŽV – prasata ……………  6,3 mil.Kč 

                              Skot ………………  6,7 mil.Kč    

                     Služby …………………..  1,0 mil.Kč 

                     Dotace                               12,5 mil.Kč 

 

Výnosy celkem   ……………………..  50,0 mil.Kč 

     Náklady celkem   ……………………  48,0 mil.Kč   

 

Zisk ………………………………….    2,0 mil.Kč  
 

Děkuji za pozornost 

 

 


