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Výroční zpráva 2018

Úvodní slovo generálního ředitele
Vážení společníci, obchodní partneři, milí kolegové,
dovolte mi předložit Vám výroční zprávu společnosti OQEMA, s.r.o. za rok 2018, ve kterém jsme po 25 letech začali působit
na trhu pod novou obchodní značkou OQEMA společně s ostatními členy naší skupiny. Jsem rád, že nám naši zákazníci
zachovali přízeň a díky tomu se nám podařilo navázat na úspěchy předchozích let. Potvrdilo se tak, že za našimi úspěchy
nestojí jen naše dobré jméno, ale především odpovědná práce našich zaměstnanců a naše služby poskytované s maximálním
úsilím na základě znalosti zákazníků a jejich potřeb.
Podnikatelský záměr
Naším 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
Jsme součástí skupiny OQEMA, která patří mezi přední distributory průmyslových chemikálií, specialit a služeb v Evropě.
Sdružuje více než 965 zaměstnanců v 18 zemích Evropy a má k dispozici rozsáhlou síť kompetentních partnerů. Více
než 27 000 zákazníků tak může profitovat z množství znalostí, řešení přizpůsobených zákazníkům a z rozsáhlého portfolia
nabízených produktů zahrnujících více než 12 000 sortimentních položek.
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 2018 se nám podařilo navázat na úspěchy předchozího roku a spolu se zvýšením tržeb jsme udrželi velmi dobrou
ziskovost společnosti. Celkové tržby společnosti za rok 2018 dosáhly hodnoty 1 229 mil. Kč, což je nejvyšší hodnota v naší
26ti leté historii a ve srovnání s rokem 2017 tak bylo dosaženo růstu o 11%. Hospodářský výsledek společnosti před zdaněním
dosáhl hodnoty 32,703 mil. Kč, což je o 4,788 mil. Kč méně, než v roce 2017. Tento pokles byl způsoben vedle zvýšených
odpisů a nákladových úroků především zvýšením osobních nákladů v souvislosti se situací na trhu práce. EBITDA za rok 2018
činila 48,873 mil. Kč, což je o necelé 3 mil. Kč méně než v roce předchozím.
Pozitivní vliv na hospodářský výsledek mělo další navýšení tržeb prodeje zboží s vyšší přidanou hodnotou z našich skladů. Díky
investicím z minulých let do navýšení skladové kapacity v centrálním skladu ve Slatiňanech jsme mohli v době nedostatku
zboží na trhu držet vyšší skladové zásoby a pokrýt tak zvýšené poptávky zákazníků.
Kromě distribuce základních průmyslových chemikálií jsme nemalé úsilí věnovali rozvoji distribuce speciálních chemikálií, kde
spatřujeme potenciál budoucího růstu a možnosti rozšiřování nabídky našich služeb. Jako exklusivní distributor společnosti
Synthomer jsme úspěšně rozšířili prodej disperzí a práškových polymerů používaných v nátěrových a stavebních hmotách,
což přispělo ke zvýšení obratu společnosti a současně jsme si tím vytvořili prostor pro další rozvoj v segmentu průmyslových
aplikací v následujícím období.
V rámci skupiny OQEMA jsme společně prezentovali naše produkty a služby na vybraných veletrzích a kongresech. Naši
zákazníci a dodavatelé se s námi setkali na kongresu SEPAWA, klíčové události pro odvětví detergentů a čisticích prostředků.
Zúčastnili jsme se také mezinárodní výstavy věnované speciálním chemikáliím Chemspec Europe. V aktivní propagaci našich
služeb v oblasti distribuce speciálních chemikálií budeme pokračovat i v roce 2019.
Dceřiná společnost OQEMA, s.r.o., Slovensko
Naše dceřiná společnost OQEMA, s.r.o. ze Slovenska dosáhla v roce 2018 také výborných výsledků. Celkové tržby dosáhly
částky 12 051 tis. EUR, což je zvýšení obratu o 33% proti roku 2017. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl rekordní
hodnoty 282,6 tis. EUR, přičemž jeho výše byla pozitivně ovlivněna uznáním nároku na vrácení DPH za vývoz zboží z roku 2014
ve výši 137,8 tis. EUR, o němž se vedl soudní spor s finančním úřadem s pozitivním výsledkem pro naši stranu.
Investice v roce 2018
Hlavní investice v roce 2018 směřovaly především do přípravy projektové dokumentace nové administrativní budovy
ve Slatiňanech včetně vyřízení stavebního povolení a také do vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na výstavbu dalších etap modernizace centrálního skladu ve Slatiňanech.
V oblasti obchodu jsme dokončili implementaci nového systému řízení vztahů se zákazníky SAP/CRM.
Do našich skladů jsme pak pořídili novou manipulační techniku s ekologickým elektrickým pohonem splňující nejvyšší
standardy bezpečnosti práce.

-2-

Úvodní slovo generálního ředitele
V oblasti životního prostředí jsme zahájili realizaci projektu „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm,
sklad Plzeň-jižní část“. Cílem projektu je sanace staré ekologické zátěže areálu v Plzni a odstranění nebo alespoň minimalizace
zdravotních a ekologických rizik vzniklých v minulosti v důsledku znečištění horninového prostředí a podzemních vod zejména
chlorovanými alifatickými uhlovodíky. Financování projektu je zajištěno kromě vlastních zdrojů i z prostředků SFŽP
z Operačního programu Životní prostředí na staré ekologické zátěže.
V oblasti prevence bezpečnosti práce jsme, po absolvovaném školení první pomoci, pořídili do skladu ve Slatiňanech
defibrilátor.
Vzdělávání zaměstnanců
I v uplynulém roce společnost kladla velký důraz na úroveň znalostí svých pracovníků. Již několikátým rokem v řadě se zvýšil
počet hodin školení zaměstnanců zaměřených na chemickou legislativu, ochranu životního prostředí, prevenci závažných
havárií a jazykového vzdělávání.
Ve spolupráci se vzdělávací společností profesionálních záchranářů AZ-Medica Educa proběhl v rámci letní firemní akce
základní kurz první pomoci, kde se účastníci naučili, jak správně reagovat při selhání životních funkcí člověka a jak snadno
poskytnout neodkladnou první pomoc. Součástí kurzu byl i praktický nácvik poskytování první pomoci.
Ochrana životního prostředí a Integrovaný systém řízení (ISŘ)
K ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce přistupujeme velmi zodpovědně, neboť jsme si plně vědomi rizik spojených
s naší činností a považujeme proto tyto oblasti za klíčové pro udržitelnost a rozvoj našeho podnikání. Za posledních 7 let
investovala společnost více než 150 milionů korun do modernizace skladového zázemí, zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení
ochrany životního prostředí. Neodmyslitelnou součástí zodpovědného přístupu je i důsledná kontrola dodržování příslušné
legislativy při všech námi prováděných činnostech.
Společnost má zaveden integrovaný systém řízení, jehož hlavním a stálým cílem je trvalé zlepšování procesů, zvláště pak
zajištění dodávek zboží a služeb odpovídající kvality v daném čase dle potřeb našich zákazníků, ochrana životního prostředí
a zvyšování bezpečnosti práce. V roce 2018 jsme úspěšně obhájili certifikáty systémů kvality dle ČSN ISO 9001:2015
a životního prostředí dle ČSN ISO 14001:2015.
V září jsme pak opětovně obhájili právo užívat logo ResponsibleCare (odpovědné podnikání v chemii) a to na další čtyři roky.
Program Responsible Care je dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti
a životního prostředí. Program představuje dlouhodobou strategii koordinovanou Mezinárodní radou chemického průmyslu
(ICCA), v Evropě pak Evropskou radou chemického průmyslu (CEFIC).
V oblasti distribuce krmiv jsme splnili požadavky na výrobu krmných směsí a premixů a obhájili tak stávající systém
bezpečnosti krmiv certifikací v rozsahu GMP+ B1.
V rámci systému prevence závažných havárií prošly naše dva zařazené provozy rozsáhlými integrovanými kontrolami
ze strany státních orgánů bez vážnějších nedostatků. Stejně jako v předchozích letech proběhla také jednodenní požární
cvičení společně s Hasičskými záchrannými sbory ve Slatiňanech a v Sokolově, která prověřila připravenost našich
zaměstnanců a třetích stran na mimořádné situace.
Naše společnost byla v tomto roce prověřována ze strany České inspekce životního prostředí. Při kontrole nebylo zjištěno
žádné porušení platné legislativy ani vydaných rozhodnutí.
Integrovaný systém řízení byl pak v průběhu celého roku monitorován interními audity, v jejichž rámci se prověřovala i kvalita
strategických surovin včetně hodnocení jejich dodavatelů.
Jako každoročně byl náš systém také prověřen těmi nejpřísnějšími auditory – našimi zákazníky. Ve všech případech pak byl
náš systém vyhodnocen jako způsobilý.
V rámci systému ochrany životního prostředí má společnost nastaveny indikátory pro třídění odpadů, emise těkavých látek,
spotřebu vod a paliv. I pro rok 2018 byl zachován příznivý trend všech indikátorů. V oblasti odpadového hospodářství jsme se
nově zapojili do systému sběru baterií ECOBAT.
V rámci ochrany ovzduší naše společnost využívá nejmodernější technologie rekuperace a filtrace, čímž zajišťuje maximální
ochranu ovzduší s ohledem na emise VOC. Dalším krokem, pro ochranu životního prostředí stejně jako pro bezpečnost práce
našich pracovníků, byla instalace dalšího odlučovače par pro stáčení těkavých organických látek, čímž se nám podařilo snížit
o jeden stupeň rizikovost v systému kategorizace prací.
Díky odpovědnému přístupu a činnosti všech našich pracovníků k zavedeným hodnotám v rámci integrovaného systému
řízení byl tak rok 2018 v oblasti recertifikací stejně úspěšný jako všechny předešlé a jsme přesvědčeni, že budeme moci zajistit
kvalitní spolupráci pro všechny zainteresované strany.
Výsledky roku 2018 nás motivují v úsilí pokračovat v nastaveném trendu poskytovat své služby na stále vyšší úrovni kvality
s minimálním negativním dopadem na životní prostředí, zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců.
Řízení rizik
V roce 2018 jsme nově zavedli jednotný systém řízení rizik v rámci celé skupiny OQEMA. Jednotlivá identifikovaná rizika jsou
přehledně zaznamenána v systému a následně jsou hodnocena z hlediska možných negativních dopadů na společnost a její
podnikání. Na základě této analýzy jsou pak přijímána opatření směřující k minimalizaci těchto rizik.
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Každého půl roku pak probíhá periodické hodnocení jednotlivých rizik, kontrola plnění přijatých opatření a případně jsou
přijímána další opatření k minimalizaci rizik souvisejících s naší činností.
Předpokládaný vývoj a strategie v roce 2019
V roce 2019 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. Dále prohloubíme spolupráci v rámci
skupiny OQEMA především v oblasti speciálních chemikálií. Budeme pokračovat v projektu „Sanace staré ekologické zátěže
v areálu společnosti EURO-Šarm, sklad Plzeň-jižní část“ a zahájíme investici do nové administrativní budovy ve Slatiňanech.

Ing. Oldřich Zahradník
V Šenově dne 7. 2. 2019

Generální ředitel OQEMA, s.r.o.
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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, karcinogenní, 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

Marketingový manažer

Ing. Petr Špinler

Počet zaměstnanců:

k 31.12.2018

100 zaměstnanců

Členové staturárních orgánů:

Ing. Oldřich Zahradník, Heinrich Eickmann

Podíl na základním jmění jiných společností:
70 % OQEMA, s.r.o., Slovensko
100 % PPD CHEMICALS s.r.o.
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Hospodářský výsledek za období 2011 - 2018
2011
HV před zdaněním
Daň z příjmů
HV po zdanění

2012

2013

(v tisících Kč)

2014

2015

2016

2017

2018

3 537

7 949

7 649

5 813

33 207

33 577

37 491

32 703

345

1 751

1 556

1 056

5 605

6 286

5 743

6 434

3 192

6 198

6 093

4 757
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27 291
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26 269
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Průměrný počet zaměstnanců za období 2011 - 2018
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2016

2017

2018

100

Struktura aktiv a pasiv k 31.12.2018
(v tisících Kč)

AKTIVA
Pohledávky za ups. vl. jmění
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Pohledávky

PASIVA
0 Vlastní kapitál
225 085 Rezervy

0

89 462 Dlouhodobé závazky

55 000

179 458 Krátkodobé závazky

Finanční majetek

4 558 Časové rozlišení

Časové rozlišení

5 244

CELKEM

294 916

153 891
0

503 807 CELKEM

503 807

Aktiva
Pohledávky za ups. vl. jmění
Dlouhodobý majetek
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Časové rozlišení

Pasiva
Vlastní kapitál
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Časové rozlišení
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Vývoj obratu za období 2011 - 2018
(v milionech Kč)

2011
Tržby za zboží
Tržby za vlastní
výrobky
Tržby celkem

1400

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

915,27

952,86

935,09

454,22

402,48

368,64

384,63

416,77

19,66

16,01

22,44

582,99

634,54

612,3

704,81

803,96

934,93

968,87

957,53

1 037,21

1 037,02

980,94

1 089,44

1 220,73
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Vlastní a základní kapitál za období 2011 - 2018

(v tisících Kč)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vlastní kapitál

156 044

163 069

170 970

177 271

206 726

234 867

264 030

294 916

Základní kapitál

105 500

105 500

105 500

105 500

105 500

105 500

105 500

105 500

Vlastní kapitál

300000

Základní kapitál
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-8-

2015

2016

2017

2018

Kontakty
Sídlo společnosti OQEMA, s.r.o.

Těšínská 222, 739 34 Šenov

Telefon

+420 597 485 910

Fax

+420 596 831 102

Webová adresa

https://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

+420 469 777 763

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

+420 376 944 444

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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Účetní závěrka společnosti
Kopie účetní závěrky společnosti je přílohou Výroční zprávy.
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