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  Rostlinná výroba 

 

Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL Mořice hospodařilo v roce 2022 na  

1 258,99 ha orné půdy. 

Brzký nástup jara nám dovolil vstoupit do polních prací již v polovině února, kdy 

se začaly přihnojovat regeneračním hnojemím ozimy a chystat půdu pro zasetí 

ječmene jarního. Dobré vzejití těchto porostů mělo na svědomí příznivé počasí, 

které se však v dubnu a květnu změnilo na silný deficit srážek. Porosty a to 

především obiloviny trpěly i pod náporem hrabošů, které se v našem regionu 

vyskytují stále v kalamitním stavu. 

Samotné žňové práce díky tropickým dnům trvaly 10 dnů, kde se podařilo sklidit 

řepku ozimou, ječmen jarní, pšenici jarní a pšenici ozimou. Díky tropickým dnům 

byla značná část zrna poškozena přesycháním, které se pak projevilo negativně na 

HTS sklizeného obilí.  

Do podzimních prací jsme naopak vstoupili s neustálým deštěm v měsíci září, kdy 

jsme nemohli ošetřovat porosty řepky. Zákaz mořidel do řepky ozimé, který nás 

doprovází má proto za následek vyžrání děložních lístů pár dnů po setí. 

Tento podzim jsme zaseli pšenici ozimou pomocí GPS signálu a dokázali tak 

ušetřit značné množství osiva. 

Do osevního postupu jsme také zařadili ozimý ječmen a budeme vyhodnocovat, 

jaké výhody nám jeho pěstování přinese. 

Srážkově byl rok 2022 průměrný (468,4 mm/rok). 

 

Rostlinná výroba dosáhla v roce 2022 tržeb ve výši  46 907 tis. Kč. V roce 

2021 byly tržby ve výši  28 555  tis. Kč, což je nárůst 18352 tis. Kč. 

 
Plodina Plocha ha 

Rok 2022 

Výroba v t 

Rok 2022 

Výnos t/ha 

Rok 2022 

Výnos t/ha 

Rok 2021 

Rozdíl t/ha 

R.2022/2021 

Pšenice oz.  398,87 2718,57   6,82  8,09  -1,27 

Pšenice jarní    15,49   104,12  6,72  6,34   0,38 

Ječmen jar.  259,43 1877,65  7,24  7,54  -0,3 

Řepka oz.  185,50   771,68  4,16  4,02   0,14 

Kukuř.zrno   76,61   812,01   10,60  12,75 -2,15  

Cukrovka při 

16% dg.  

  69,92  4507,34  64,46  67,26 -2,8 

 

Realizační ceny:                        Kč/t                             Kč/t                                 Kč/t 

 K 31.12.2022 31.12.2021 Rozdíl 
Pšenice oz.  7047,9  5724,5  1323,4 

Pšenice jarní  0  5500  -5500 

Ječmen jarní  6542,9  4633,5  1909,4 

Řepka oz.  15500  11706,4  3793,6 

Kukuř. Zrno  7467,1  5937,3  1529,8  

Cukrovka  1210,2   874,4  335,8 



Živočišná výroba 
 

Živočišná výroba si udržela v roce 2022 vysoký chovatelský standart a dosáhla 

znovu dobrých naturálních výsledků. 

Průměrný stav dojnic činil 294 ks a brakace činila 35%, což je 104 ks. Z toho bylo 

20 ks krav v režimu úhynu a nutných porážek. 

Do mlékárny jsme dodali 2 093 979 lt mléka, tj. 7122 litrů na krávu za rok. 

Užitkovost za laktaci dosáhla v kontrolním roce 2022  7411 litrů na krávu, z toho 

užitkovost prvotelek činila 6913 lt. 

Všechno mléko bylo dodáno ve výběrové jakosti a průměrná realizační cena byla 

10,86 Kč/lt. To je o 2,30 Kč za 1 litr více než vloni, což s dodávkou vyšší o 42822 

litrů znamenalo zvýšení tržby o 5 193 tis. Kč. Celkem jsme utržili za mléko 

22 747 tis. Kč a dosáhli rekordní tržby v celé historii našeho podniku. 

Telat se narodilo 289 ks, z toho uhynulo 11 ks tzn. 3,8%. Odchov telat na 100 

krav tedy činil 95 ks. U telat do 8 měsíců pak z 287 naskladněných kusů uhynulo 

8 kusů, tedy 2,8%. 

V roce 2022 jsme na jatka dodali 156 ks býků ve váze 97 387 kg. Při výrazném 

nárůstu průměrné ceny hovězího masa z 47,67 Kč/kg v roce 2021 na 59,15 Kč/kg 

v roce 2022,  jsme dosáhli tržby 5 856 tis. Kč, což je o 2 534 tis. více než 

v loňském roce. 

Přírůstky na teletníku dosáhly výše 970g na kus a den, v kategorii jalovic 1020g 

na kus a den a u býků 1410g na kus a den.  

  

Celkově jsme za rok 2022 dosáhli rekordní tržby v živočišné výrobě ve výši  

32 344 tis. Kč. V roce 2021 byly tržby ve výši 23 402 tis. Kč, což je nárůst  o  

8 942  tis. Kč.    

 

Tržby (v tis.Kč) Rok 2022 Rok 2021 Rozdíl 
Dojnice - mléko  22747  17553 5194  

Dojnice – prodej 

dl.majetku 

  2491  1562 929 

Skot výkrm  5856  3322 2534 

Jalovice, telata  1250  965 285 

Celkem  32344  23402 8942 

 

 

Stavy zvířat k 31.12.2022 

Skupiny zvířat              Počet kusů 
Telata do 8 měsíců                   209 

Jalovice chovné                   127 

Jalovice VBJ                     33 

Býci                     97 

Dojnice                   295 

Celkem                761 



Ekonomika 

Rok 2022 se v historii Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL řadí mezi ty 

výrobně i ekonomicky nejúspěšnější. Kladný hospodářský výsledek byl již od počátku 

roku formován prodejem skladových zásob z roku 2021 a dále také rostoucí úrovní 

realizačních cen u všech obchodovaných komodit rostlinné i živočišné výroby. Podobně 

jako v minulém období, panovala i v roce 2022 snaha udržet větší část produkce 

rostlinné výroby na skladě pro prodej v roce 2023, s cílem zajistit dobrý ekonomický 

základ pro nadcházející složité období. 

Propad cen obilovin a olejnin o desítky procent, povinné vyčlenění desítek hektarů orné 

půdy do ne-produkce, snížení provozní podpory o miliony korun ročně či kalamitní 

přemnožení hraboše polního. To jsou některé ze zneklidňujících okolností, za kterých 

vstupuje české zemědělství a náš podnik do roku 2023. 

Z plánovaných investic a projektů se v roce 2022 podařilo zrealizovat mj. rekonstrukci 

napájecího systému stáje OMD na farmě Vrchoslavice či generální servis posklizňové 

linky a sušárny zrnin na farmě Mořice. V oblasti zemědělské techniky byly pořízeny: 

traktor John Deere 6250 R a cisterna pro převoz tekutých hnojiv Neptun 18. Připravena 

k realizaci v první polovině roku 2023 je střešní instalace FVE o výkonu 330 kWp 

s akumulací ve Vrchoslavicích či dodávka nakladače s teleskopicky výsuvným 

ramenem. Byly nakoupeny pozemky v souhrnné hodnotě přes 2 mil. Kč a současně 

vypořádány majetkoprávní vztahy k pozemkům pod farmou Mořice o souhrnné výměře 

cca 2 ha. 

K 31.12.2022 mělo Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL 249 členů. Průměrný 

počet pracovníků v roce 2022 činil 32 osob.  

Při celkových nákladech ve výši 74 164 tis. Kč a výnosech 92 256 tis. Kč byl dosažen 

hospodářský výsledek ve výši 18 092 tis. Kč. Po zúčtování odložené daně a daně 

z příjmu dosáhlo družstvo výsledku hospodaření po zdanění ve výši 14 655 tis. Kč. 

V roce 2021 jsme dosáhli účetního zisku ve výši 1 455 tis. Kč. 

Vybrané položky                                                       
 z ROZVAHY k 31.12.2022 (v tis. Kč)             Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2022 (v tis. Kč)            

Aktiva celkem                    162 877                                                                         

Z toho                                                             Tržby z prodeje výrobků a služeb   77258   

Dlouhodobý majetek             87783               Výkonová spotřeba                         60203              

Oběžná aktiva:                       71595                Osobní náklady                     21463  

- Pohled. dlouhodobé           0                Odpisy inv. majetku                          8383   

- Pohled. krátkodobé    10194                Ost. prov. výnosy                            14721             

- Peněžní prostředky      4771                Ost. prov. náklady                             4316 

Časové rozlišení                      3499                 Daň odložená                                      802                

Pasiva celkem                 162877                Daň splatná                                2635  

Vlastní kapitál                      117814 

Cizí zdroje:                             44321            

- Dlouhodobé závazky  14024 

- Krátkodobé závazky   30057  

Časové rozlišení                         742 

Výsledek hosp. po zdanění 14 655 tis. Kč 

                                                                                 Mgr. Dominik Vlč v.r. 

                                                                               předseda představenstva 


