Výroční zpráva
k účetnímu auditu za kalendářní rok 2015
Účetní jednotka:

Agrotest fyto, s.r.o.

Sídlo:

Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž

IČ / DIČ:

25328859 / CZ25328859

Registrace:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 25732
1. OBECNÉ ÚDAJE

Hlavní předmět činnosti:

výzkum v rostlinné produkci

Základní kapitál:

2.000.000,- Kč

Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát - viz příloha č. 1
Příloha k účetní závěrce - viz příloha č. 2
Firma nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
Firma nemá rozhodující nebo podstatný vliv na žádnou jinou účetní jednotku.
2. VÝROK AUDITORA
Účetní závěrku za rok 2015 ověřil auditor Ing. Pavel Hrbek, zapsaný v seznamu auditorů pod č.
1653, Organizační kancelář Praha, se sídlem Thámova 7, 186 00 Praha 8.
Dne 16.3.2016 podepsal auditor Zprávu o ověření roční účetní závěrky za rok 2015 s výrokem:

bez výhrad.
3. DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI
a) o minulém vývoji účetní jednotky:
V hodnoceném období nedošlo ke změně názvu firmy ani zapisovaného základního kapitálu,
nedošlo ani ke změně statutárních zástupců společnosti. Jednateli společnosti jsou Ing. Petr Míša, Ph.D.,
RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. a Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek. Členy dozorčí rady jsou RNDr. Tomáš
Spitzer, Ph.D., Ing. Roman Vrbíček a Eva Lecianová. Celá částka základního kapitálu je peněžně
splacena.
Společnost v současné době vede spor o úhradu dlužné částky se společností JET COMPANY,
s.r.o., je zastupována Advokátní kanceláří Roubal a Šrámek.
Společnost naplňuje statut “výzkumné organizace” v souladu se zák.č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků ..., a s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu,
vývoje a inovací (2014/C 198/01). Vede samostatné podvojné účetnictví s příslušným oddělením
hospodářských a nehospodářských činností.
Společnost v roce 2015 řešila již pátým rokem dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
z institucionálních zdrojů na VaVaI, poskytovaných Ministerstvem zemědělství ČR.

b) o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne:
Po konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, které by měnily skutečnosti uvedené pod
bodem 3.a) této výroční zprávy.
4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI
Společnost v předcházejícím roce 2015 dosáhla pozitivního hospodářského výsledku - zisku po
zdanění ve výši 11 tis. Kč.
Rok 2015 byl z hlediska rozsahu činnosti naplněn především řešením výše zmíněného
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace. Dále společnost (již od roku 2005) podávala
samostatně návrhy nových projektů. K lepšímu využití svého potenciálu a majetku a z důvodu tvorby
nové přidané hodnoty začala rozvíjet i další aktivity, které by v souladu s její zakladatelskou listinou
měly vytvářet vzrůstající potenciál k její dlouhodobé prosperitě.
Řešení dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace bylo hrazeno z institucionálních
zdrojů ČR na VaVaI. Další významnou část činnosti představovalo řešení výzkumných projektů
získaných na základě veřejných soutěží poskytovatelů (především MZe ČR, TA ČR, MŠMT). V roce
2015 bylo zahájeno řešení čtyř nových výzkumných projektů získaných ve veřejné soutěži Mze ČR.
Celkový objem tržeb z oblasti výzkumu s účelovou podporou byl přesto v roce 2015 o 1,98 mil Kč nižší
než v roce předchozím, především v důsledku řádného ukončení řešení projektu z OPVK.
Plánovaný objem tržeb z oblasti výzkumu s účelovou podporou pro rok 2016 je na úrovni roku
2015. Ve veřejné soutěži Mze ČR byl získán jeden nový projekt, spolu s mírným navýšením objemu
finančních prostředků na řešení stávajících projektů se podařilo také nahradit objem finančních
prostředků za dva řádně ukončené projekty u TA ČR. Pro stabilizaci výzkumné činnosti je důležitou
skutečností zachování objemu finančních prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace pro rok 2016.
Společnost v roce 2015 udržovala proces certifikace systému řízení jakosti a ekologického
managementu v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Pokračovala
platnost akreditované činnosti laboratorního zkoušení obilovin a výrobků z nich dle ČSN EN ISO
17025:2005, společnost úspěšně zvládla dozorovou návštěvu ČIA.
Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty.
Pro rok 2016 očekáváme podmínky, které by měly umožnit stabilizovanou činnost společnosti,
pokračuje ovšem trend rostoucích nároků na vklad vlastních či neveřejných zdrojů. Rozsah doplňkových
aktivit, které významnou měrou přispívají k udržení stabilizovaného hospodaření společnosti, by se měl
udržet na úrovni roku 2015. Pro zlepšení hospodářského výsledku proti roku 2015 jsou vyvíjena opatření
ve vztahu k nákladům.
5. VÝZKUM A VÝVOJ
Společnost vyvíjela v minulém roce 2015 následující aktivity v oblasti výzkumu a vývoje:
-

řešila 14 výzkumných zakázek poskytovatele MZe ČR, z toho 2 jako příjemcekoordinátor

-

řešila 3 projekty Technologické agentury ČR, z toho 1 jako příjemce - koordinátor

-

řešila 1 projekt Centrum kompetence Technologické agentury ČR

V souladu s uvedeným objem tržeb z oblasti výzkumu s účelovou podporou v roce 2015 klesl o 1,98

mil. Kč, kladného hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout v důsledku rozvoje doplňkových
aktivit.
Na podporu vyšší tvorby přidané hodnoty společnost nadále iniciuje na výzkum navazující
doplňkovou činnost. Na přelomu roku 2009 a 2010 rozvinutá aktivita MSD má rovněž charakter posílení
informatizace zemědělství prostřednictvím internetové aplikace. Projekt je již v plné realizaci, činnost
pokrývá většinu významných pěstitelských oblastí ČR.
V roce 2013 získali vlastní poradci firmy akreditaci u Mze ČR v podoblasti „Rostlinolékařství“.
Společnost je od prosince 2012 pověřeným pracovištěm ke konání základních kurzů pro nakládání
s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb. a tuto činnost také
aktivně provádí.
6. ŠLECHTĚNÍ
Společnost registrovala v roce 2014 odrůdu bezpluchého jarního ječmene AF Cesar. Osiva odrůd
Fabian (dvouřadý ozimý ječmen, registrace v roce 2012) a AF Lucius (bezpluchý jarní ječmen,
registrace v roce 2009) jsou do oběhu uváděna na základě uzavřených licenčních smluv. Dalšími
úspěchy jsou přiznané autorské podíly na odrůdách ozimé pšenice Skorpion (genotyp s modrým
aleuronem zrna) a PS Karkulka (genotyp s červeným perikarpem).
7. AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V rámci certifikovaného systému řízení podle norem ISO 9001 a 14001 má společnost zpracován v
rámci společenství program EMS. Jeho plnění je periodicky kontrolováno v rámci přezkoumání celého
systému.
8. INFORMACE O PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Společnost zaměstnávala v roce 2015 celkem 40 přepočtených pracovníků. I v roce 2015 byla ve
společenství uzavřena výrazně inovovaná kolektivní smlouva. Reflektovala aktuální vývoj české
legislativy a pracovního práva.
V roce 2015 byla uplatňována praxe benefitů, zaměřených na obnovu pracovních sil, prevenci
zdraví, další vzdělávání a sportovně-kulturní vyžití zaměstnanců. Systém byl kolektivem pracovníků
využíván co do rozsahu narůstajícím způsobem. Nadále je uplatňována praxe podnikových finančních
půjček na bytové účely.
Ve společnosti není řešen žádný pracovně-právní spor.
V Kroměříži dne 16.3.2016
Podpis statutárního zástupce:
Ing. Petr Míša, Ph.D.
Jednatel

