ZAS Bečváry a. s.

Podnikatelský záměr na r. 2021
V roce 2021 počítáme s rentabilitou rostlinné výroby podpořené rentabilitou výroby
mléka. Spoléháme se i na dotace na úrovni roku 2020. Výsledek hospodaření je plánován ve
výši 2 001 tis. Kč. Plánované tržby za podnik ve výši 269 411 tis. Kč jsou nižší o 6 milionů
Kč tj. 98 % r. 2020. Plánovaná spotřeba nakoupeného materiálu je 103 790 tis. Kč, tj. 92 % r.
2020. Náklady fakturované jsou plánovány v částce 267 410 tis. Kč tj. 101 % loňského roky.
V rostlinné výrobě budeme hospodařit na výměře 4 354 ha orné půdy. Ozimé
obiloviny, zastoupené pšenicí a ječmenem, jsou pěstovány na celkové výměře 1 786 ha.
Výroba ozimé pšenice na 1 686 ha oseta z 60 % na Bečvárecku, z 24 % na polích Zásmuk,
Barchovic a Horních Krut a zbytek na polích Stříbrné Skalice. Výroba je plánována v objemu
10 455 tun s průměrným výnosem 6,2 t/ha. Oproti skutečnosti r. 2020 je výroba nižší o 1 832
tun. U prodeje 13 161 tun se má dosáhnout průměrné realizační ceny 4 024,- Kč/t.
U ječmene ozimého na 100 ha, zasetého ze 70 % v oblasti Bečvár, se plánuje výnos 6,2 t/ha.
Z celkové výroby 620 tun se plánuje 604 tun prodat s cenou 3 000,- Kč/t.
Výroba obilovin 14 244 tun na 53 % o. p., tj. 2 316 ha, je mimo ozimů, zastoupená na výměře
342 ha v oblasti Bečvárecké sladovnickým ječmenem s průměrným výnosem 6,2 t/ha.
Celkové množství 2 120 tun se má prodat s průměrnou cenou 4 800,- Kč/t.
Na výměře 20 ha je plánován osev pšenice jarní seťové s výnosem 6,2 t/ha. Na 168 ha bude
zaseta pšenice jarní potravinářská s výnosem 5,5 t/ha.
U zrnové kukuřice na 156 ha chceme dosáhnout výnos 8 t/ha. Část zásob ze sklizně r. 2020
– 720 tun bude prodána za cenu 4 000 Kč/t a 1 000 tun sklizených v běžném roce je určena
k prodeji s cenou 4 000 Kč/t.
Realizace obilí a zrnové kukuřice v celkovém objemu 19 075 tun a v tržbách 77 082 tis. Kč je
vyšší o 833 t a nižší o 0,5 milionů Kč než v roce předchozím.
Osev řepky ozimé na 557 ha je v letošním roce situován ze 33 % na polích Bečváreckých,
v oblasti Stříbrné Skalice 43% a zbytek na polích v okolí Horních Krut. Celá výroba 1 950 t s
výnosem 3,5 t/ha se plánuje prodat za průměrnou realizační cenu 9 700,- Kč/t, což má přinést
v tržbách 18 912 Kč.
Plocha cukrovky s plánovanými 55 ha klasické a 394 ha convisové s výnosem 74 t/ha,
představuje vyrobené množství 33 226 tun. Spolu s prodanou cukrovkou z roku 2020 jsou
plánovány tržby s průměrnou cenou 810,- Kč/t na úrovni 32,2 milionů Kč, což je o 5,9
miliony Kč více než v roce předchozím.
Letos je poprvé v plánu zasít sóju na 65,59 ha s plánovaným výnosem 3 t/ha. Celková
produkce 197 t bude pro potřeby ŽV.
Z ostatních okopanin pro prodej v drobném se na 5 ha budou pěstovat brambory a na 3 ha
krmná řepa.
Krmné plodiny, zastoupené na 302 ha vojtěškou jsou určeny pro výrobu 4 829 tun senáže a
120 tun sena. Celkové množství 17 477 tun kukuřičné siláže a 565 tun vlhkého kukuřičného
zrna do vaků se má vyrábět na 436 ha. Část kukuřičné siláže v objemu 9 539 tun je určena na
spotřebu do bioplynové stanice a zbývající množství pro chov skotu.

Hrubá zemědělská produkce rostlinné výroby 96 403 tis. Kč je o 5 % nižší než v roce 2020 a
tržby za výrobky RV v částce 131 163 tis. Kč jsou o 3 % vyšší než loni. V návaznosti na výše
uvedené skutečnosti je plánovaný zisk v rostlinné výrobě 8 632 tis. Kč.
V živočišné výrobě útvar chovu skotu plánuje kladný hospodářský výsledek ve výši
2 149 tis. Kč. Průměrné stavy skotu 1 351 ks jsou o 7 ks nad průměrem roku 2020. Od 658 ks
dojnic je plánována dodávka mléka 6 566 tis. litrů při průměrné realizační ceně 8,30 Kč/lt,
což představuje výnos 54 498 tis. Kč. Průměrná roční užitkovost 10 526 litrů na dojnici, tj.
28,84 lt/kus/den.
U 288 ks telat je plánována užitkovost 700 gramů na kus a den. U 330 ks mladého skotu 650
gramů /ks a den. Stav vysokobřezích jalovic je 75 ks.
Tržby za zvířata se plánují částkou 3 699 tis. Kč, s plněním na 122 % roku 2020. Jednotkové
realizační ceny u telat 40,- Kč/kg a 29,- Kč/kg u mladého skotu. U prodeje 70 ks VBJ je
plánována cena 37 000,- Kč/ks a u 189 ks brakovaných dojnic 15,- Kč/kg.
V útvaru chovu prasat je plánována ztráta 2 169 tis. Kč, v návaznosti na trvající
nízký přírůstek a nízkou realizační cenu bude provoz výkrmu prasat ukončen. V lednu bylo
nakoupeno posledních 200 ks selat za 207 tis. Kč. Přírůstek je plánován 821 gramů na kus a
den. Tržby činí 6 407 tis. Kč. Tržby z pronájmu stájí v Chotouchově jsou plánovány částkou
700 tis. Kč. Pronájem bude během roku také ukončen.
Útvar technických služeb napomáhá zabezpečovat chod jednotlivých výrobních
útvarů a plánované investice v podniku. Tvorba tržeb útvaru 24 993 tis. Z toho tržby za
elektrickou energii a dotaci v částce 16,2 milionů Kč.
V investiční oblasti plánujeme nákup strojů a vybavení ve výši 23 mil Kč:
 útvar ŽV: nákup přihrnovadla krmení, osobní automobil a mobilhaus.
 útvar RV: nákup sečky, radličkový podmítač, traktor Puma, prutové brány, odkup
kombajnu CASE a manipulátoru JCB, pronájem traktoru Case Puma 200 s možností
odkupu po 2 letech.
 útvar TS: nákup tabulových nůžek, WAP, lisu na hydraulické hadice a pásovou
brusku.
 středisko správy: kamerový systém, vrtaná studna.
Dle nabídek na odkup pozemků je vyčleněna částka 10 milionů Kč z úvěru. Splátky
investičních úvěrů v roce 2021 budou 19,6 milionů Kč.
V závodním stravování je plánován objem vydaných obědů do 19 500 ks.
Rozpočtová hodnota potravin je 30,- Kč/oběd, příspěvek na potraviny ze sociálního fondu
činí 15,45 Kč/oběd a příspěvek z nákladů je 33,64 Kč/oběd. Takto byl zkalkulován nulový
hospodářský výsledek a obrat výkonů je v částce 1 251 tis. Kč.
Rekreační zařízení Vilémov má přispět do výkonů částkou 20 tis. Kč. Nulový
hospodářský výsledek pokrývají tržby spolu s případným příspěvkem ze sociálního fondu.

