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Vážení společníci, obchodní partneři, milí kolegové,
dovolte mi předložit Vám výroční zprávu společnosti EURO – Šarm spol. s r.o. za rok 2017, ve kterém jsme spolu s našimi 
obchodními partnery oslavili 25 let úspěšného působení na trhu a současně uzavřeli období, kdy jsme na trhu působili pod 
obchodní značkou EURO – Šarm. Za těchto 25 let jsme se vypracovali mezi nejvýznamnější distributory průmyslových 
chemikálií a chemických specialit v České Republice a věříme, že na tento úspěch navážeme i pod naší novou obchodní 
značkou OQEMA, kterou jsme od 1. 1. 2018 začali používat společně s ostatními společnostmi skupiny OVERLACK. K této 
změně nás vedla především skutečnost, že jsme jako skupina působili v Evropě pod mnoha různými obchodními značkami a 
byli jsme tak pro naše zákazníky a dodavatele méně čitelní. 
Skupina OQEMA se dnes řadí svým obratem překračujícím 17 miliard Kč mezi přední distributory chemických specialit, 
komodit a služeb v Evropě. Sdružuje více než 965 zaměstnanců v 17 zemích po celé Evropě a má k dispozici rozsáhlou síť 
kompetentních partnerů. Více než 27 000 zákazníků tak může profitovat z množství znalostí, řešení přizpůsobených 
zákazníkům a také z rozsáhlého portfolia nabízených produktů zahrnujících více než 12 000 sortimentních položek. Velice si 
ceníme i rostoucí řady renomovaných dodavatelů, kteří nám svěřují exkluzivní distribuci svých vysoce kvalitních produktů.
Podstatné je, že i pod novou obchodní značkou OQEMA budeme pokračovat v našem podnikání stejně jako dosud. Změníme 
pouze naše jméno, ale ne sami sebe a naše hodnoty. Tato změna vnějšího vystupování nám umožní posunout se ještě více 
dopředu v evropském směru. Přesto OQEMA stále zůstává rodinným podnikem a naše interní struktury i kontakty na naše 
pracovníky zůstávají stejné. Hlavním pilířem našeho úspěchu bude i nadále rozsáhlá síť spokojených zákazníků, pro které 
tvoříme naše služby s maximálním úsilím a důrazem na porozumění jejich potřebám.

Podnikatelský záměr
Našim hlavním podnikatelským záměrem je výroba a distribuce průmyslových chemikálií a chemických specialit pro zákazníky 
z oblasti průmyslu, zemědělství a obchodu. Naše konkurenční výhoda je postavena na poskytování komplexních služeb v 
oblasti dodávek chemikálií a na technické podpoře pro námi vybraná odvětví průmyslu, kterými jsou především: 

● výroba nátěrových hmot, lepidel a stavební chemie
● úprava pitné, užitkové a odpadní vody
● výroba kosmetiky, čisticích prostředků a spotřební chemie pro domácnosti
● farmaceutický průmysl
● potravinářský průmysl a výroba krmiv
● strojírenství a povrchová úprava kovů

Díky profesionálnímu týmu našich zaměstnanců s dlouholetými zkušenostmi, znalostí průmyslového trhu a prostředí 
jednotlivých průmyslových odvětví nabízíme nová inovativní řešení s přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

Tržní podíl a vývoj prodeje
V roce 2017 se nám podařilo navázat na úspěchy předchozího roku a spolu se zvýšením tržeb jsme navýšili i ziskovost 
společnosti nad rekordní úroveň dosaženou v minulém roce. Tento úspěch byl dosažen především díky velkému úsilí našich 
zaměstnanců, kteří opět prokázali své kvality, týmovou spolupráci a proaktivní přístup směrem k zákazníkům. Za to jim patří 
velký dík. 
 Ve srovnání s rokem 2016 vzrostly celkové tržby společnosti za rok 2017 o 11, 4% na 1 101,9 milionů Kč. Hospodářský výsledek 
společnosti dosáhl nejvyšší hodnoty v naší historii a to 37,491 mil. Kč před zdaněním. Zvýšila se i EBITDA, která v roce 2017 
činila 51,872 mil. Kč, což je o 3,315 mil. Kč více, než v roce předchozím.  
Za zvýšením ziskovosti společnosti stálo kromě příznivé ekonomické situace více faktorů. Jedním z nich byla bezesporu 
modernizace a navýšení skladové kapacity v centrálním skladu ve Slatiňanech, která nám umožnila optimalizovat nákup 
produktů podle situace na trhu a současně zefektivnit manipulaci se zbožím a jeho skladování. Díky tomu se nám podařilo 
výrazně navýšit tržby prodeje zboží z našich skladů a současně jeho ziskovost. V oblasti speciálních chemikálií jsme jako 
dlouholetý a spolehlivý distributor produktů společnosti Synthomer rozšířili naši obchodní spolupráci a od 1. 1. 2018 jsme se 
stali exklusivním distributorem disperzí Axilat a práškových polymerů Axilat, což vhodně doplnilo naše stávající portfolio pro 
zákazníky z oblasti průmyslových aplikací. 
Pozitivně se také projevila spolupráce v rámci skupiny OQEMA, kde nám sdílení informací v oblasti nákupu a také 
několikanásobně širší portfolio produktů umožňuje nacházet stále nové příležitosti k rozvoji prodeje a zlepšování služeb pro 
naše zákazníky.

Dceřiná společnost
OQEMA, s. r.o., Slovensko
Naše dceřiná společnost OQEMA, s. r.o. ze Slovenska dosáhla v roce 2017 růstu obratu o 11% proti roku 2016, když celkové 
tržby dosáhly částky 9 076 tis. EUR. Přes tento pozitivní vývoj tržeb skončila společnost v roce 2017 ve ztrátě 72 tis. EUR. Hlavní 
vinu na tomto výsledku má spor s finančním úřadem, který neuznal nárok na vrácení DPH za vývoz zboží, celková částka 
zaúčtovaná v souvislosti s tímto případem je ve výši 177 tis. EUR. V současné době probíhá soudní spor s cílem navrácení této 
částky zpět.

Úvodní slovo generálního ředitele
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Investice v roce 2017
Hlavní investice v roce 2017 směřovaly do realizace III. etapy rekonstrukce centrálního skladu ve Slatiňanech, kde jsme 
dokončili novou halu pro umístění prázdných přepravních obalů a rovněž halu pro skladování hotových výrobků v přepravních 
obalech, která je z části vytápěná a bude sloužit k uskladnění produktů vyžadující vyšší teplotu skladování. 
V rámci zvýšení bezpečnosti skladování jsme do skladu ve Slatiňanech pořídili dvě nové nádrže na kyselinu sírovou a nahradili 
tak dosluhující starou nádrž. Ve skladu v Plzni byl pak zrekonstruován kompletní potrubní rozvod na kyselinu dusičnou.
V oblasti životního prostředí jsme pokračovali v přípravě projektu „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-
Šarm, sklad Plzeň-jižní část“ na jehož základě byl požádán SFŽP o poskytnutí finanční podpory z Operačního programu Životní 
prostředí na staré ekologické zátěže. Projekt má za cíl odstranit nebo alespoň minimalizovat zdravotní a ekologická rizika ve 
skladu v Plzni vzniklá v minulosti v důsledku znečištění horninového prostředí a podzemních vod zejména chlorovanými 
alifatickými uhlovodíky.
V oblasti prevence bezpečnosti práce jsme po absolvovaném školení první pomoci pořídili do skladu ve Slatiňanech 
defibrilátor. 

Vzdělávání zaměstnanců
I uplynulém roce společnost kladla velký důraz na úroveň znalostí svých pracovníků. Již několikátým rokem v řadě se zvýšil 
počet hodin školení zaměstnanců, letos zaměřených vedle standardní chemické legislativy, ochrany životního prostředí a 
prevence závažných havárií, zvláště na společenskou odpovědnost, etický kodex a odborné znalosti prodejních segmentů. 

Ochrana životního prostředí a Integrovaný systém řízení (ISŘ)
Ve společnosti je zaveden integrovaný systém řízení, jehož hlavním a stálým cílem je trvalé zlepšování procesů, zvláště pak 
uspokojování potřeb zákazníků dodávkami odpovídající kvality, ochrana životního prostředí a zvyšování bezpečnosti práce.
V loňském roce jsme úspěšně prošli kontrolními audity certifikovaných systémů kvality (dle ČSN ISO 9001:2009) a životního 
prostředí (dle ČSN ISO 14001:2005) ze strany certifikačního orgánu bez nálezu neshod.
Úspěšně jsme obhájili systém správné výrobní praxe pro výrobu peroxidu vodíku farmaceutického pro další tři roky.
Bez neshody jsme také byli vyhodnoceni v rámci dozorového a dohledového auditu v oblasti distribuce krmiv systému GMP+.
Integrovaný systém byl pak v průběhu celého roku monitorován interními audity a v jeho rámci prověření kvality strategických 
surovin a hodnocení jejich dodavatelů byly provedeny dodavatelské audity.
Jako každoročně byl náš systém také prověřen těmi nejpřísnějšími auditory – našimi zákazníky. Ve všech případech pak byl 
náš systém vyhodnocen jako způsobilý.
Z výsledků kontrol a auditů byla průběžně zaváděna nápravná opatření, která vedla dále ke zlepšení zavedeného systému.        
                     
Pro rok 2018 se intenzivně připravujeme na recertifikaci ISO systému dle revidovaných norem a recertifikaci systému GMP+. 
Pro následující rok to nebude jediná naše obhajoba certifikovaného systému – v rámci dobrovolného programu v chemickém 
průmyslu ResposibleCare pro oblast životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, nás čeká obhajoba osvědčení a v oblasti 
prevence závažných havárií pak budou naše zařazená střediska podrobena integrované kontrole ze strany státních autorit.
Věříme, že díky odpovědnému přístupu a činnosti všech našich pracovníků k zavedeným hodnotám v rámci integrovaného 
systému řízení bude rok 2018 v oblasti recertifikací stejně úspěšný jako všechny předešlé a že tak budeme moci zajistit 
kvalitní spolupráci pro všechny zainteresované strany.

Předpokládaný vývoj a strategie v roce 2018
V roce 2018 očekáváme pokračující pozitivní vývoj hospodaření a našeho podnikání. Naši pozornost budeme věnovat dalšímu 
hledání nových příležitostí k rozvoji prodeje a zlepšování služeb pro naše zákazníky. Budeme dále prohlubovat přínosnou 
spolupráci v rámci skupiny OQEMA. Zahájíme realizaci projektu „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-
Šarm, sklad Plzeň-jižní část“. 
 

Ing. Oldřich Zahradník

V Šenově dne 14. 2. 2018          Generální ředitel OQEMA, s r.o.

Úvodní slovo generálního ředitele
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Základní údaje společnosti

Název: OQEMA, s.r.o.

Sídlo: Těšínská 222, 739 34 Šenov

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Seznam osob (fyzických, právnických) s více než 20% podílem na základním kapitálu:

OQEMA  AG

Ing. Oldřich Zahradník

Předmět činnosti:

– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

– výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce 
hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karconogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
a prodej chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

– výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, 
senzibilizující

Datum vzniku: 31. 7. 1995, zápis do obchodního rejstříku pod značkou C 38395

Vedení firmy: Generální ředitel Ing. Oldřich Zahradník

Finanční ředitel Ing. Marcela Šmigalová

Investiční ředitel Luboš Hadrava

Provozní ředitel Ing. Alena Hadravová

Vedoucí nákupu Ing. Libuše Čebišová

Vedoucí prodeje Ing. Jan Jedlička

IT manažer Ing. Petr Podlesný

Marketingový manažer Ing. Petr Špinler

Počet zaměstnanců: k 31.12.2017 98 zaměstnanců

Členové staturárních orgánů: Ing. Oldřich Zahradník, Heinrich Eickmann

Podíl na základním jmění jiných společností:

70 % OQEMA, s.r.o.

100 % PPD CHEMICALS s.r.o.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

HV před zdaněním -15 230 3 537 7 949 7 649 5 813 33 207 33 577 37 491

Daň z příjmů - 345 1 751 1 556 1 056 5 605 6 286 5 743

HV po zdanění -15 230 3 192 6 198 6 093 4 757 27 602 27 291 31 748

Hospodářský výsledek za období 2010 - 2017

Průměrný počet zaměstnanců za období 2010 - 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Celkem 25 99 98 93 93 94 96 98

(v tisících Kč)
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Struktura aktiv a pasiv k 31.12.2017
(v tisících Kč)

AKTIVA PASIVA

Pohledávky za ups. vl. jmění 0 Vlastní kapitál 264 030

Dlouhodobý majetek 222 737 Rezervy 0

Zásoby 81 808 Dlouhodobé závazky 111 000

Pohledávky 172 023 Krátkodobé závazky 121 851

Finanční majetek 16 833 Časové rozlíšení 0

Časové rozlišení 3 480

CELKEM 496 881 CELKEM 496 881

Pasiva

Aktiva

Pohledávky za ups. v. jmění / Stock 
Subscriptions Receivables

Dlouhodobý majetek / Fixed Assets

Zásoby / Inventory

Pohledávky / Receivables

Finanční majetek

Časové rozlišení

Vlastní kapitál / Equity

Rezervy / Reserves

Dlouhodobé závazky / Long-term 
Obligations

Krátkodobé závazky / Short-term 
Obligations

Časové rozlišení
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Vývoj obratu za období 2010 - 2017
(v milionech Kč)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tržby za zboží 86,55 915,27 952,86 935,09 454,22 402,48 368,64 384,63

Tržby za vlastní 
výrobky

20,78 19,66 16,01 22,44 582,99 634,54 612,3 704,81

Tržby celkem 107,33 934,93 968,87 957,53 1 037,21 1 037,02 980,94 1 089,44

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vlastní kapitál 152 048 156 044 163 069 170 970 177 271 206 726 234 867 264 030

Základní kapitál 105 500 105 500 105 500 105 500 105 500 105 500 105 500 105 500

Vlastní a základní kapitál za období 2010 - 2017
(v tisících Kč)
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Kopie účetní závěrky společnosti je přílohou Výroční zprávy a je v rozsahu:

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017
Výkaz zisku a ztrát v druhovém členění v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017
Příloha v účetní závěrce za rok 2017
Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2017  do 31. 12. 2017
Přehled o peněžních tocích za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

Účetní závěrka společnosti
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Kontakty

Sídlo společnosti OQEMA, s.r.o. Těšínská 222, 739 34 Šenov

Telefon +420 597 485 910

Fax +420 596 831 102

Webová adresa http://www.oqema.cz

E-mail oqema@oqema.cz

Twitter @EuroSarm

GPS souřadnice 49°47'26.8"N 18°23'40.8"E

Centrální sklad Slatiňany Vítězství 251, 538 21 Slatiňany

Telefon +420 469 777 774

Fax +420 469 777 700

GPS souřadnice 49°55'12.8"N 15°49'36.9"E

Sklad Šenov Těšínská 222, 739 34 Šenov

Telefon +420 597 485 919

Fax +420 597 485 900

GPS souřadnice 49°47'23.6"N 18°23'39.6"E

Sklad Plzeň Velenická 230/91, 326 00 Plzeň

Telefon +420 376 944 442

Fax +420 376 944 440

GPS souřadnice 49°43'23.2"N 13°25'07.0"E

Sklad (výroba) Sokolov Tovární 2093, 356 80 Sokolov

Telefon +420 354 777 991

Fax +420 354 777 990

GPS souřadnice 50°10'52.4"N 12°40'05.1"E

Zastoupení pro Slovensko OQEMA, s.r.o.

Telefon +421 465 420 778

Telefon +421 465 420 779

Fax +421 465 420 780

Webová adresa http://www.oqema.sk

E-mail oqema@oqema.sk
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2017
 podle §82 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích

I.
1. Obchodní společnosti OQEMA, s.r.o., IČ 639 88 186, sídlem Šenov, Těšínská 222, PSČ 739 34 zapsaná v obchodním 
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 38395 (dále jen „Společnost“), je povinna vypracovat za účetní 
období roku 2017 tedy od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (dále jen „účetní období“), zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou, a ovládanou osobou a ostatními osobami, které jsou ovládány stejnou ovládající osobou (dále jen „Propojené osoby“), 
a to v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

2. Společnost je součástí podnikatelského seskupení (koncernu) společnosti OQEMA AG, se sídlem Schloß Straße 39, 
Korshenbroich, Spolková republika Německo (dále jen „Ovládající osoba“), ve kterém existují následující vztahy mezi 
Společností a Ovládající osobou a dále vztahy mezi Společností a Propojenými osobami, které jsou uvedeny v této zprávě. 
Ovládající společnost je většinovým společníkem Společnosti, když vlastní podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 
73,9336%.

II.
V účetním období roku 2017 měla Společnost vztahy s těmito Propojenými osobami:

Společnost  Sídlo Podíl Ovládající osoby na 
hlasovacích právech

OQEMA GmbH Aachener Straße 258

41061 Mönchengladbach 

Spolková republika Německo

100%

OQEMA AG Schloß Straße 39

41352  Korshenbroich 

Spolková republika Německo

100%

OQEMA, s.r.o. Kalinčiaka 5 

Prievidza 971 01

Slovensko 

51,74% 

OQEMA LTD Winston House, Carterton 

Oxford OX18 3EZ

Velká Británie

100%

OQEMA Sp.z o.o. Leczka 3a, 

95-035 Ozorkóv

Polsko 

100% 

OQEMA UAB S. Daukanto g.

LT-69376 Kazlu Rudos m.

Litva 

100% 

Quaron E.P.E. Ymittou 6 Palatio

17564 Athens

Řecko

100%

OQEMA RO s.r.l. Str.Gheorghe Doja nr.17 ap.4

Targu Mures Mures

Rumunsko

100%
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Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Společnost  Sídlo Podíl Ovládající osoby na hlasovacích 
právech

Novochem Trading and Service 

Co.Ltd.

Orczy u.6.

Budapest

Maďarsko

100%

OQEMA d.o.o. GMA JNA

Trzin

Slovinsko

100%

OQEMA EOOD Ring road str.467

Sofia

Bulharsko

100%

OQEMA Contract AG Rotzbergerstrasse7

Stansstad

Švýcarsko

100%

OQEMA Contract GmbH Neuheimer Str.37

Stuttgart

Spolková republika Německo

100%

OQEMA Rotterdam B.V. Rivium Oostlaan 45A

2909 LL Cpaelle aan den Ijssel

Nizozemí

100%

Chem&Pol Sp. z o.o. Lucka 18 M76

00-175 Warsawa

Polsko

100%



- 12 -

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

III.

1. Smlouvy a dohody s Ovládající osobou a Propojenými osobami v účetním období

a. Prodej materiálu a zboží; Společnost v postavení prodávajícího

b. Koupě materiálu a zboží; Společnost v postavení kupujícího

Smluvní strana Druh smlouvy/ počet Újma vzniklá Společnosti

OQEMA GmbH Kupní smlouva/ 4 Nevznikla

OQEMA UAB Kupní smlouva/ 9 Nevznikla

OQEMA, s.r.o. (SK) Rámcová kupní smlouva Nevznikla

OQEMA d.o.o. Kupní smlouva/ 2 Nevznikla

Quaron E.P.E. Kupní smlouva/ 5 Nevznikla

OQEMA RO SRL Kupní smlouva/4 Nevznikla

Novochem Trading and Service 

Co.Ltd.

Kupní smlouva/ 5 Nevznikla

OQEMA EOOD Kupní smlouva/ 1 Nevznikla

Smluvní strana Druh smlouvy / počet Újma vzniklá Společnosti

OQEMA GmbH Kupní smlouva/  183 Nevznikla

OQEMA, s.r.o Kupní smlouva/ 13 Nevznikla

OQEMA Sp.z o.o. Kupní smlouva/ 6 Nevznikla

Novochem Trading and Service 

Co.Ltd.

Kupní smlouva/ 4 Nevznikla

Chem&Pol Sp. z o.o. Kupní smlouva/ 2 Nevznikla

OQEMA Contract GmbH Kupní smlouva/ 4 Nevznikla

OQEMA LTD Kupní smlouva/ 7 Nevznikla

OQEMA Rotterdam B.V. Kupní smlouva/ 1 Nevznikla
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III.

c. Ostatní smlouvy, plnění

2. Plnění poskytnutá v účetním období ze smluv uzavřených v minulých účetních obdobích
Plnění, resp. protiplnění poskytnuté na základě výše uvedených smluv s propojenými osobami, nebylo v účetním období 
sjednáno.

3. Ostatní právní úkony uskutečněné ve prospěch propojených osob
V průběhu účetního období nebyly ve prospěch Ovládající osoby nebo Společnosti nebo Propojených osob učiněny žádné jiné 
právní úkony.

4. Ostatní opatření ve prospěch nebo na podnět Ovládající osoby, nebo Propojených osob
Společnost v průběhu účetního období nepřijala ani neuskutečnila žádná ostatní opatření, která by byla ve prospěch Ovládající 
osoby, Propojených osob, nebo na jejich podnět.

V Šenově dne 14. 2. 2018

Ing. Oldřich Zahradník, jednatel
                                                                                                    za OQEMA. s.r.o.

Smluvní strana Druh smlouvy/ počet Výše plnění pro Společnost

OQEMA, s.r.o (SK)

Společnost v roli příjemce podílu

Výplata podílu na zisku 567 tis. CZK

OQEMA, s.r.o. (SK)

Společnost jako poskytovatel 

Poskytnutá půjčka v období od 

20.11.2017 do 28.12.2017 

500 tis. EUR 

OQEMA, s.r.o. (SK)

Společnost úroky vyúčtovala

Vyúčtování úroků z půjčky 22 tis. CZK

OQEMA AG

Společnost v roli příjemce faktury

Vyrovnání v rámci podílu na náklady 

spojené s převzetím obchodu

6 tis. EUR

OQEMA Contract AG

Společnost v roli příjemce faktury

Úhrada části nákladů na obchod 109 tis. CZK 



- 14 -

Zpráva nezávislého auditora



- 15 -

Zpráva nezávislého auditora



- 16 -

Zpráva nezávislého auditora


















































