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Vážení společníci, obchodní partneři, milí kolegové,

dovolte mi předložit Vám výroční zprávu společnosti OQEMA, s.r.o. za rok 2020, který byl silně poznamenán
pandemií COVID-19 a s ní spojeným omezením ekonomiky. Byl to rok plný nejistot a prudkých změn, kde hlavním
cílem bylo udržet zdravé zaměstnance a současně zajistit chod firmy v maximální možné míře. Díky maximálnímu
úsilí všech našich zaměstnanců, jejich vzájemné solidaritě, disciplinovanému dodržování preventivních opatření
a také s trochou štěstí jsme to zvládli na výbornou.

Podnikatelský záměr
Hlavním podnikatelským záměrem je výroba a distribuce průmyslových chemikálií a chemických specialit pro
zákazníky z oblasti průmyslu, zemědělství a obchodu. Díky profesionálnímu týmu zaměstnanců s dlouholetými
zkušenostmi, znalostí průmyslového trhu a prostředí jednotlivých průmyslových odvětví nabízíme nová inovativní
řešení s přidanou hodnotou. Naše konkurenční výhoda je postavena na poskytování komplexních služeb v oblasti
dodávek chemikálií a na technické podpoře pro 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 evropské distributory průmyslových chemikálií, specialit
a služeb. V současné době sdružuje téměř 1 100 zaměstnanců ve 21 zemích Evropy a má k dispozici rozsáhlou síť
kompetentních partnerů. Více než 27 000 zákazníků tak může profitovat z množství znalostí a rozsáhlého portfolia
nabízených produktů zahrnujících více než 15 000 sortimentních položek.

Tržní podíl a vývoj prodeje
Ekonomika v České republice se v prvních měsících roku 2020 vyvíjela podobně jako v roce předcházejícím. V březnu
však přišla pandemie COVID-19, která s sebou přinesla obrovskou míru nejistoty, prudké oslabení kurzu koruny
a v dalších měsících rovněž výrazné výkyvy v poptávce po námi nabízených chemikáliích. Komplikovala se situace
v dopravě. Zvýšené kontroly na hraničních přechodech způsobovaly velké zpoždění dodávek a vznikal výrazný
nedostatek některých druhů zboží a obalů na trhu. Střídala se krátká období s rekordním počtem realizovaných
dodávek s obdobími prudkých propadů objednávek způsobených především omezením výroby v automobilovém
průmyslu a na něj navázaných výrobců. Současně se prudce zvyšovala poptávka po surovinách na výrobu
desinfekčních a čistících prostředků, kterých byl na trhu kritický nedostatek a bylo tak velmi obtížné požadované
množství pro naše zákazníky zajistit. Na všechny tyto mimořádné výzvy se nám podařilo velmi rychle a efektivně
zareagovat. Díky ochotě a profesionálnímu přístupu všech našich zaměstnanců jsme byli schopni úspěšně splnit
mnoho nestandardních požadavků ze strany zákazníků, dodavatelů i dopravních firem, což se nakonec velmi
pozitivně promítlo i do hospodářských výsledků naší společnosti.

Celkové tržby za rok 2020 dosáhly hodnoty 1 112 mil. Kč, což je pouze o 5% méně, než v roce 2019. Současně bylo
dosaženo hospodářského výsledku společnosti před zdaněním ve výši 56,12 mil. Kč, tedy o 23,5 mil. Kč více než v roce
předchozím. EBITDA se v roce 2020 zvýšila na 70,74 mil. Kč a vzrostla tak v porovnání s rokem 2019 o více než 50 %.
Zásadní vliv na růst hospodářského výsledku společnosti mělo výrazné navýšení výroby a prodeje biocidních
přípravků PERSTERIL® v našem závodě v Sokolově, zvýšení prodeje surovin na výrobu desinfekčních a čistících
prostředků a taktéž další růst prodeje sortimentních položek s vyšší přidanou hodnotou. Ke zlepšení hospodářského
výsledku přispělo také výrazné snížení režijních nákladů na propagaci našich výrobků a služeb neúčastí na veletrzích
a výstavách společně se snížením nákladů na cestovné.

Stejně jako v minulém roce jsme se kromě distribuce základních průmyslových chemikálií snažili o rozvoj distribuce
speciálních chemikálií a rozšiřování nabídky našich služeb. Bohužel z důvodu pandemie COVID-19 byly zrušeny
téměř všechny veletrhy a výstavy, takže možnosti nových akvizic byly velmi omezené. Navzdory tomu se nám
podařilo rozšířit náš sortiment o dalších 53 sortimentních položek a na konci roku 2020 jsme tak zákazníkům mohli
nabídnout celkem 1 445 různých průmyslových chemikálií a chemických specialit včetně technické podpory pro
vybrané aplikace.

Dceřiná společnost OQEMA, s.r.o., Slovensko
Naše dceřiná společnost OQEMA, s.r.o. ze Slovenska dosáhla v roce 2020 celkových tržeb ve výši 6 500 tis. EUR, což
znamená snížení obratu o 27% proti roku 2019. Přes poměrně výrazný pokles tržeb byl dosažen hospodářský výsledek
před zdaněním ve výši 257,0 tis. EUR, což je o 113 tis. EUR více než v roce předchozím.
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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 Mgr. Stanislav Relich

Vedoucí nákupu Ing. Libuše Čebišová

Vedoucí prodeje Ing. Jan Jedlička

Vedoucí marketingu Ing. Petr Špinler

Počet zaměstnanců k 31.12.2020 100 zaměstnanců

Členové staturárních orgánů Ing. Oldřich Zahradník

Ing. Marcela Šmigalová

Podíl na základním jmění jiných společností

70 % OQEMA, s.r.o., Slovensko

100 % PPD CHEMICALS s.r.o.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HV před zdaněním 7 949 7 649 5 813 33 207 33 577 37 491 32 703 32 578 56 120

Daň z příjmů 1 751 1 556 1 056 5 605 6 286 5 743 6 434 8 617 10 607

HV po zdanění 6 198 6 093 4 757 27 602 27 291 31 748 26 269 23 961 45 513

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Celkem 98 93 93 94 96 98 100 101 100

Hospodářský výsledek za období 2012 - 2020

Průměrný počet zaměstnanců za období 2012 - 2020
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AKTIVA PASIVA

Pohledávky za ups. vl. jmění 0 Vlastní kapitál 367 417

Stálá aktiva 255 998 Rezervy 2 098

Zásoby 79 166 Dlouhodobé závazky 0

Pohledávky 134 839 Krátkodobé závazky 120 311

Peněžní prostředky 16 827 Časové rozlišení pasiv 0

Časové rozlišení aktiv 2 996

CELKEM 489 826 CELKEM 489 826

Struktura aktiv a pasiv k 31.12.2020

Aktiva

Pasiva

Pohledávky za ups.
vlastní jmění

Stálá aktiva

Zásoby

Pohledávky

Peněžní prostředky

Časové rozlišení aktiv

Vlastní kapitál

Rezervy

Krátkodobé závazky
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tržby za zboží 952,86 935,09 454,22 402,48 368,64 384,63 416,77 377,90 333,63

Tržby za vlastní výrobky 16,01 22,44 582,99 634,54 612,30 704,81 803,96 786,07 776,62

Tržby celkem 968,87 957,53 1037,21 1037,02 980,94 1089,44 1220,73 1163,97 1110,25

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vlastní kapitál 163 069 170 970 177 271 206 726 234 867 264 030 294 916 319 068 367 417

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

Vývoj obratu za období 2012 - 2020

Vlastní a základní kapitál za období 2012 - 2020
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Sídlo společnosti OQEMA, s.r.o. Těšínská 222, 739 34 Šenov

Telefon +420 597 485 910

Fax +420 596 831 102

Webová adresa https://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°55'12.330"N, 15°49'36.058"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 50°10'52.4"N, 12°40'05.1"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



 

  

Zpráva nezávislého auditora 

Společníkovi společnosti 
OQEMA, s.r.o.  
Těšínská 222, 739 34 Šenov 
IČO: 639 88 186 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti OQEMA, s.r.o. (dále jen „Společ-
nost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 
31.12.2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o 
peněžních tocích za rok končící 31.12.2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje 
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o spo-
lečnosti OQEMA, s.r.o. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 
OQEMA, s.r.o. k 31.12.2020 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních 
toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů 
České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně 
doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená 
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní zá-
věrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů 
České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplý-
vající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uve-
dené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace 
odpovídá jednatel Společnosti.  

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informa-
cemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s 
účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posu-
zujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypraco-
vány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypraco-
vání ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení 
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních in-
formací. 

 

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že 

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení 
v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu 
s účetní závěrkou a 



 

  

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme 
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné 
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost jednatele Společnosti za účetní závěrku 

Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje 
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) ne-
správnosti způsobené podvodem nebo chybou.  

Při sestavování účetní závěrky je jednatel Společnosti povinnen posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záleži-
tosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při 
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy jednatel plánuje zrušení Společnosti ne-
bo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje význam-
nou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu audito-
ra obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, 
že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní zá-
věrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mo-
hou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud 
lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická roz-
hodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší po-
vinností: 

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagují-
cí na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich 
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nespráv-
nost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (mate-
riální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné 
dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obchá-
zení vnitřních kontrol. 

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v ta-
kovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na 
dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolní-
ho systému. 

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních 
odhadů a informace, které v této souvislosti jednatel Společnosti uvedl v příloze 
účetní závěrky. 

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní zá-
věrky jednatelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k zá-
věru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v 



 

  

naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud 
tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se 
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme 
získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k 
tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dá-
le to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který 
vede k věrnému zobrazení. 

 
Naší povinností je informovat jednatele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování 
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných vý-
znamných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

Praha, 05.03.2021 
 
Rödl & Partner Audit, s.r.o.  
Platnéřská 2, 110 00 Praha 1    
evidenční číslo 354 
zastoupena jednatelem 
 
 

 
Andreas Höfinghoff 
 
 

 
Ing. Martin Krásný, statutární auditor, evidenční číslo 2286  
 

 

 



  Minimální závazný výčet informací Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

  upravený Vyhláškou Name of the accounting entity

  č. 500/2002 Sb.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Address or registrated office or residence of the accounting entity

and the principal place of business, if different from residence

Těšínská 222
739 34 Šenov

       Rok      |     Měsíc     |           
         20                12

Číselné označení položek ve sloupci "a" odpovídá příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Numerical identification of items in column "a" is consistent with Annex No.1 to Regulation No. 500/2002 Coll.

Označ. AKTIVA Minulé úč.

Ident.  období

Brutto/Gross Korekce/Adjustment Netto/Net Netto/Net
a b 1 2 3 (Prior period) 4

631 111 -141 285 489 826 471 677

 

B. 391 718 -135 720 255 998 231 184

B. I. 19 147 -18 571 576 1 060

B. I. 2. 18 958 -18 382 576 1 060

B. I. 2. 1. 18 932 -18 356 576 1 060

B. I. 2. 2. 26 -26 0 0

B. I. 4. 189 -189 0 0

B. II. 352 611 -117 149 235 462 213 000

B. II. 1. 249 668 -48 050 201 618 162 800

B. II. 1. 1. 13 350 0 13 350 13 350

B. II. 1. 2. 236 318 -48 050 188 268 149 450

B. II. 2. 83 472 -61 326 22 146 25 680

B. II. 3. 8 968 -7 773 1 195 1 792

B. II. 5. 10 503 0 10 503 22 728

B. II. 5. 1. 406 0 406 0

B. II. 5. 2. 10 097 0 10 097 22 728

B.  III. 19 960 0 19 960 17 124

B.  III.  1. 19 960 0 19 960 17 124

C. 236 397 -5 565 230 832 236 194

C.  I. 79 294 -128 79 166 79 297

C. I. 1. 4 466 0 4 466 4 138

C. I. 2. 10 758 0 10 758 8 911

C. I. 3. 63 916 -128 63 788 65 964

C. I. 3. 1. 59 311 -128 59 183 64 223

C. I. 3. 2. 4 605 0 4 605 1 741

Výrobky a zboží

Finished products and goods for resale

Other intangible fixed assets

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Buildings, halls and constructions

Hmotné movité věci a jejich soubory 

Intangible fixed assets

Stálá aktiva

TOTAL ASSETS

AKTIVA CELKEM

ROZVAHA

Finished products

Investments – controlled and controlling entities/subsidiaries

Tangible fixed assets in the course of construction

Materiál

Inventories

Dlouhodobý finanční majetek

Long-term financial investments

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Zásoby

Current assets

Materials

Nedokončená výroba a polotovary

Advances paid for tangible fixed assets

Oběžná aktiva

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Movable items and sets of movable items

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek

Advances paid for tangible fixed assets and tangible fixed assets in the 
course of construction

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Adjustment to acquired fixed assets

OQEMA, s.r.o.

Dlouhodobý hmotný majetek

Land

Stavby 

Tangible fixed assets

Pozemky 

Pozemky a stavby

Land and buildings, halls and constructions

Royalties

Software

Software

Ocenitelná práva

Ostatní ocenitelná práva

Other Royalties

ke dni/as at

63988186

Běžné účetní období

(Current  period)

(v celých tisících Kč)

IČ

BALANCE SHEET

v plném rozsahu
full version

31.12.2020

(in TCZK)

Fixed assets

Dlouhodobý nehmotný majetek

Výrobky

Zboží

Goods for resale

Work-in-progress and semi-finished products

1



Označ. AKTIVA Minulé úč.

Ident.  období

Brutto/Gross Korekce/Adjustment Netto/Net Netto/Net
a b 1 2 3 (Prior period) 4

Běžné účetní období

(Current  period)

C. I. 5. 154 0 154 284

C. II. 140 276 -5 437 134 839 149 879

C. II. 1. 268 0 268 0

C. II. 1. 4. 268 0 268 0

C. II. 2. 140 008 -5 437 134 571 149 879

C. II. 2. 1. 135 487 -5 437 130 050 146 058

C. II. 2. 4. 4 521 0 4 521 3 821

C. II. 2. 4. 3. 1 681 0 1 681 2 121

C. II. 2. 4. 4. 857 0 857 593

C. II. 2. 4. 5. 0 0 0 2

C. II. 2. 4. 6. 1 983 0 1 983 1 105

C. IV.   16 827 0 16 827 7 018

C. IV. 1.  898 0 898 676

C. IV. 2. 15 929 0 15 929 6 342

D.  2 996 0 2 996 4 299

 D.            1. 2 885 0 2 885 4 277

                 3. 111 0 111 22

Pohledávky

Receivables

Peněžní prostředky

Dohadné účty aktivní

Estimated receivables

Jiné pohledávky

Other receivables

Receivables – other

Pohledávky – ostatní

Stát – daňové pohledávky

Due from state – tax receivables

Příjmy příštích období

Accrued income

Časové rozlišení aktiv

Peněžní prostředky v pokladně

Accruals and deferrals of asset

Cash in bank

Náklady příštích období

Prepaid expenses

Cash

Peněžní prostředky na účtech

Cash and Cash Equivalents

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Short-term advances paid

Deferred tax asset

Krátkodobé pohledávky

Short-term receivables

Pohledávky z obchodních vztahů

Trade receivables

Odložená daňová pohledávka

Poskytnuté zálohy na zásoby

Advances paid for inventories

Dlouhodobé pohledávky

Long-term receivables

2



označ.                                P A S I V A Stav v běžném Stav v minulém
Ident.  úč. období úč. období

a                                        b Current period 5 Prior period 6

489 826 471 677

A. 367 417 319 068

A. I. 105 500 105 500

A. I. 1.  105 500 105 500

A. II. 39 430 36 594

A. II. 2. 39 430 36 594

A. II. 2. 1. 31 000 31 000

A. II. 2. 2. 8 430 5 594

A. IV.   176 974 153 013

A. IV. 1. 176 974 153 013

A. V. 45 513 23 961

 

B. + C. 122 409 152 510

B. 2 098 962

           4. 2 098 962

C. 120 311 151 548

C. I. 0 32 005

C. I. 2. 0 32 000

C. I. 8. 0 5

C. II. 120 311 119 543

C. II. 2. 24 000 14 826

 

C. II. 3. 54 62

         

C. II. 4. 69 859 86 568

 

C. II. 8. 26 398 18 087

C. II. 8. 1. 89 89

C. II. 8. 3. 3 069 2 964

C. II. 8. 4. 1 886 1 870

C. II. 8. 5. 14 438 8 743

C. II. 8. 6. 6 872 4 373

C. II. 8. 7. 44 48

Equity

Základní kapitál

Share capital

Základní kapitál

Share capital

PASIVA CELKEM

TOTAL LIABILITIES + EQUITY

Vlastní kapitál

Ážio a kapitálové fondy

Share premiumn and capital contributions

Ostatní kapitálové fondy

Other capital contributions

Kapitálové fondy

Capital contributions

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Gains or losses from revaluation of assets and liabilities

Výsledek hospodaření minulých let 

Retained earnings 

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let

Retained earnings/Accumulated losses

Cizí zdroje

Liabilities

Rezervy

Provisions for future liabilities and charges

Výsledek hospodaření běžného účetního období  (+/ -)

Profit / (loss) for the current period (+ / -)

Ostatní rezervy

Other provisions

Závazky

Liabilities

Závazky k úvěrovým institucím

Dlouhodobé závazky

Long-term liabilities

Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky

Odložený daňový závazek

Deferred tax liability

Závazky k úvěrovým institucím

Short-term bank loans

Krátkodobé přijaté zálohy

Short-term advances received

Short-term liabilities

Závazky – ostatní

Liabilities – other

Závazky ke společníkům

Due to state – taxes and subsidies payable

Payabl.to shareholders

Trade payables

Long-term bank loans

Závazky k zaměstnancům

Dohadné účty pasivní

Estimated payables

Jiné závazky

Payables to employees

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojiš.

Payabl. to social security and health insurance institutions

Stát – daňové závazky a dotace

Other payables

3





 

  Minimální závazný výčet informací Výkaz zisku a ztráty
  upravený Vyhláškou Profit and Loss Account

  č. 500/2002 Sb. v plném rozsahu
full version

ke dni/as at
31.12.2020

(v celých tisících Kč)
(in TCZK)

          Rok       |   Měsíc    |          IČ
            20                12 63988186  

Číselné označení položek ve sloupci "a" odpovídá příloze č.2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.
Numerical identification of items in column "a" is consistent with Annex No.1 to Regulation No. 500/2002 Coll.

Označení
Ident.

 sledovaném
a Current per.  1

       I. 776 616 786 068

       II. 333 634 377 900

A. 949 958 1 037 050

A.          1. 306 008 352 691

A.          2. 579 277 616 785

A.          3. 64 673 67 574

B. 1 631 1 701

C. -567 -506

D. 83 958 74 105

D.          1. 61 041 53 480

D.          2. 22 917 20 625

D.          2. 1. 20 548 18 295

D.          2. 2 2 369 2 330

E. 10 603 13 782

E.          1. 15 356 14 212

E.          1. 1. 15 356 14 212

E.          2. -108 -240

E.          3. -4 645 -190

       III.   2 283 2 488

              2. 1 610 1 223

              3. 673 1 265

Úpravy hodnot zásob

Adjustments to values of inventories

OQEMA, s.r.o.

Name of the accounting entity

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

739 34 Šenov

Sídlo nebo bydliště účetní jednoty a místo podnikání 

Address or registrated office or residence of the accounting entity

and the principal place of business, if different from residence

liší-li se od bydliště

Těšínská 222

Sales of own products and services

Osobní náklady

Výkonová spotřeba

Cost of sales

Tržby za prodej zboží

TEXT

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Sales of goods

Mzdové náklady

Materials and energy consumption

Služby 

Services

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Changes in inventories of finished goods and work-in-progress

Aktivace

Capitalization

Náklady vynaložené na prodané zboží

Personnel costs

Cost of goods sold

Spotřeba materiálu a energie

Wages and salaries

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

Social security and health insurance costs

Ostatní náklady

Other charges

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

Adjustments to values of intangible and tangible fixed assets - permanent

Adjustments to values in operating actvities

Social security and health insurance costs and other charges

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Sale of raw materials

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Adjustments to values of intangible and tangible fixed assets

Úpravy hodnot pohledávek

Ostatní provozní výnosy

Other operating income

Adjustments to values of receivables

Tržby z prodaného materiálu

Skutečnost v účetním
období

Jiné provozní výnosy

Other operating income

 minulém
b Prior per.  2

1 Type text here
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Příloha v  účetní závěrce za rok 2020 

 

Přiložená řádná účetní závěrka (nekonsolidovaná) byla připravena v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o účetnictví“) a prováděcí 
vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2020 a 2019 (dále jen „prováděcí 
vyhláška k zákonu o účetnictví“) a dle Českých účetních standardů pro podnikatele. Údaje v příloze 
vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a 
z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících 
Kč, pokud není uvedeno jinak. 
       Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2020 a končící dnem 31. prosince 
2020. 

I. Obecné údaje 

1. Obchodní jméno:  OQEMA, s.r.o. 

2. IČ:      63988186 

3. Sídlo:    Těšínská 222, 739 34 Šenov   

4. Právní forma:   společnost s ručením omezeným  

5. 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  

6. Datum vzniku:    31. 7. 1995   

rozvahový den:   31. 12. 2020 

okamžik sestavení účetní závěrky:  02.03.2021  

 

7. Seznam osob s více než 20 % podílem na základním kapitálu: 
7800/10550  OQEMA AG, D – Schloß Straße 39, Korshenbroich, Spolková     
                  republika Německo 

2750/10550  Ing. Oldřich Zahradník, Havířov - Životice, Hraniční 18 

8. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: 
 

Dne 9. dubna 2020 byla do funkce jednatele jmenována Ing. Marcela Šmigalová. Tato 

skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 11. května 2020.  

9. Jména a příjmení statutárních orgánů k 31. 12. 2020: 

Oldřich Zahradník, Ing. – jednatel  

Marcela Šmigalová, Ing. - jednatel 

 

10. Účetní jednotka spadá do kategorie střední účetní jednotka. 
 

 

http://www.oqema.cz/
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11. Organizační struktura společnosti platná k 31. 12. 2020: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 
 

13. Název a sídlo obchodních společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na 
základním kapitálu:   

       OQEMA, s.r.o. (SK)  

Výše podílu:     70% 

Sídlo:      Kalinciaka 5, Prievidza, Slovensko 

 

Výše vlastního kapitálu k 31. 12. 2020: 1 073 tis. EUR 

Výsledek hospodaření za r. 2020:  201  tis. EUR 

 

PPD CHEMICALS s.r.o. „v likvidaci“     

          Výše podílu:     100%   

 Sídlo:      Těšínská 222, Šenov 

 Výše vlastního kapitálu k 31. 12. 2020: 240 tis. Kč 

 Výsledek hospodaření za rok 2020:  - 11 tis. Kč 

  

Dne 21.8.2020 rozhodla společnost OQEMA, s.r.o. jako jediný společník o zrušení 
společnosti PPD CHEMICALS s.r.o., tímto dnem vstoupila společnost do likvidace, ke dni 
sestavení účetní závěrky nebyla společnost zrušena. 

 

Generální 
ředitel

finanční 
oddělení

manažer 
kvality

oddělení 
prodeje

oddělení 
nákupu

marketing

oddělení 
provozu

provoz 

Šenov
provoz 

Slatiňany
provoz 

Plzeň
provoz 

Sokolov

investiční 
oddělení

oddělení IT

asistentka

http://www.oqema.cz/
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14. Konsolidující účetní jednotka: 
Společnost je mateřskou společností skupiny, do které spadají výše uvedené společnosti a 
přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná. Konsolidovaná účetní závěrka dle 
mezinárodních účetních standardů je připravována mateřskou společností OQEMA AG, sídlo 
Schloß Straße 39, Korshenbroich, Spolková republika Německo. V souladu s českými účetními 
předpisy má společnost výjimku sestavovat konsolidovanou účetní závěrku dle českých 
předpisů, avšak v obchodním rejstříku bude zveřejněna konsolidovaná účetní závěrka 
mateřské společnosti.     

15. Základní kapitál OQEMA, s.r.o.:  

 OQEMA AG   78 000 tis. Kč 

  Ing. Oldřich Zahradník  27 500 tis. Kč 

  

Základní kapitál společnosti je plně splacen. 
 

II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 
 

V průběhu účetního období, kterým je kalendářní rok, bylo účtováno o skutečnostech, které jsou 
předmětem účetnictví tak, aby byla dodržena zásada věcné a časové souvislosti. Při vedení 
účetnictví byly uplatňovány účetní metody stanovené zákonem o účetnictví, především metoda 
věrného zobrazení a metoda nepřetržitého trvání účetní jednotky.  

1. Dlouhodobý majetek: 
Způsob ocenění: 

 dlouhodobého hmotného majetku (DHM) a dlouhodobého nehmotného majetku (DNM), 
DHM a DNM vytvořeného vlastní činností 

 cenných papírů, majetkových účastí 
 

DHM a DNM je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu 
a další náklady s pořízením související, úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny. Ocenění 
DHM a DNH se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. Náklady na technické zhodnocení majetku 
zvyšují jeho pořizovací cenu, opravy a údržba majetku je účtována do nákladů. 

DHM a DNM vytvořen vlastní činností je oceněn vlastními náklady.  

Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceňovány v pořizovacích cenách a jedenkrát ročně je výše 
majetkových účastí přeceněna metodou ekvivalence, kdy podkladem pro přecenění je výše 
vlastního kapitálu dané společnosti. Přecenění je účtováno do vlastního kapitálu jako oceňovací 
rozdíly z přecenění majetku a závazků. 

Způsob sestavení odpisových plánů 

Odpisy majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti 
daného majetku.  

V návaznosti na zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.), na Vyhlášku č. 500/2002 Sb., České účetní 
standardy pro podnikatele a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění byl 

http://www.oqema.cz/
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sestaven odpisový plán pro odpisování DHM,  DNM a DrDHM, který je od vzniku společnosti 
archivován.  
Odpisový plán je tvořen pro stavby, DHM nad pořizovací hodnotu 20 tis. Kč a pro DNM nad 
pořizovací hodnotu 60 tis. Kč. Pro pozemky odpisový plán není tvořen. 
Roční odpisová sazba je určena poměrem vstupní ceny a délkou odpisování. Délka odpisování 
uplatněná v účetnictví není shodná s délkou odpisování pro daňové účely, účetní a daňové odpisy 
se tudíž nerovnají. 
 

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného 
v průběhu účetního období 

Reprodukční pořizovací cena nebyla v účetním období 2020 uplatněna. 

Doba životnosti/doba odepisování skupin majetku: 

Skupina majetku Doba odepisování v letech 

Budovy, haly a stavby 10-30 

Stroje, přístroje a zařízení 3-10 

Dopravní prostředky 3-8 

Nádrže, stáčení chemikálií 10-20 

Inventář 2-5 

 

2. Zásoby: 
Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, které zahrnují náklady na pořízení 
zásob včetně vedlejších nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, atd.). 

Výrobky a nedokončená výroba se oceňují plánovanými vlastními náklady dle zpracovaných 
kalkulací.  

Do ceny výrobků a nedokončené výroby jsou zahrnuty přímé materiálové náklady, mzdové 
náklady pracovníků výroby a výrobní režie (především pomocný materiál, náklady na amortizaci 
vratných obalů, náklady na provoz manipulační techniky).  

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak znehodnoceným zásobám 
je tvořena na základě vyhodnocení obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení 
zásob. 

3. Pohledávky: 
Pohledávky jsou oceňovány při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky jsou 
oceňovány pořizovací cenou. U pochybných pohledávek dochází ke snížení jejich hodnoty 
prostřednictvím opravných položek, které se účtují na vrub nákladů. 

V roce 2020 byly vytvořena paušální účetní opravná položka k pohledávkám ve výši 2% z hodnoty 

pohledávek na něž nebyla vytvořena individuální opravná položka a to z nepojištěné části těchto 
pohledávek. V roce 2020 byla zrušena paušální opravná položka, který byla tvořena 
k pohledávkám z roku 2019. 

Dohadné účty aktivní jsou oceněny na základě odborných odhadů a propočtů. 
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4. Vlastní kapitál: 
Základní kapitál je vykazován ve výši zapsané v obchodním rejstříku. 

5. Cizí zdroje: 
V roce 2020 byla vytvořena účetní rezerva na nevyčerpanou dovolenou. 

V roce 2020 byla vytvořena účetní rezerva na možnou budoucí ztrátu z obchodů ozavřených 
v roce 2020. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  

Dohadné účty pasivní byly oceněny na základě odborných odhadů a propočtů. 

6. Leasing: 

O najatém majetku bylo účtováno tak, že jednotlivé rovnoměrné leasingové splátky byly zahrnuty 
do nákladů, splátky hrazené předem byly časově rozlišeny. 

7. Devizové operace: 
Oceňování majetku a závazků v cizích měnách je prováděno podle § 24 odst. 7 zákona o účetnictví. 
V průběhu účetního období byl pro přepočet použit pevný kurz vycházející z aktuálního kurzu ČNB 
platného k poslednímu dni předcházejícího měsíce. K rozvahovému dni byly zůstatky účtů 
majetku a závazků vyjádřené v cizích měnách přepočteny aktuálním kurzem ČNB platným pro 
rozvahový den a rozdíly byly zaúčtovány výsledkově.     

8. Použití odhadů: 
Odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 
závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období, vedení společnosti 
stanovilo na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z 
podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 

9. Účtování výnosů a nákladů: 
Výnosy a náklady jsou účtovány časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

10. Daň z příjmů: 
Náklad na daň z příjmů je počítán dle platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 
sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. 
tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi 
účetními a daňovými odpisy atd.). Dále jsou zohledněny položky snižující základ daně (dary), 
odčitatelné položky a slevy na dani z příjmů. 
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými 
hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím 
k období realizace. 

11. Dotace: 

Předpis dotace je zaúčtován v okamžiku jejího přijetí nebo zjištění nezpochybnitelného nároku na 

její přijetí. Provozní dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních 
výnosů. Investiční dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku snižuje pořizovací hodnotu 
majetku. 
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12. Odchylky uspořádání některých položek ve finančních výkazech, změny způsobů oceňování, 
srovnatelnost údajů z minulého a běžného období 
Oproti minulým letům nedošlo k žádným podstatným změnám způsobů oceňování, odpisování 
a účtování. 

13. Významné události po datu účetní závěrky: 
V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí různá 
opatření v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID -19 způsobené koronavirem 
SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad i na budoucí hospodářskou 
situaci společnosti. Jelikož v současné době nelze odhadnout, jaká opatření a jak dlouhou dobu 
budou v účinnosti, nelze ani blíže kvantifikovat do jaké míry tato situace může negativně ovlivnit 
budoucí chod společnosti. Tuto okolnost je nutné rovněž chápat i ve vazbě na značné propojení 
s mateřskou společností / se společnostmi ve skupině, na jejíž / jejichž finanční situaci a 
výkonnosti je/může být další vývoj společnosti významně závislý. Vedení společnosti se nicméně 
domnívá, že nebude ohrožen předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. 
 

Mimo výše uvedené mezi rozvahovým dnem a vyhotovením této roční účetní závěrky nedošlo 
k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31.12.2020.  
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III.   Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 

1. Dlouhodobý majetek: 
a)  Přehled majetku uvedeného v rozvaze: 

 

Dlouhodobý nehmotný 
majetek (v tis. Kč)  

Pořizovací ceny Oprávky 

počáteční 
zůstatek 

Přírůstek úbytek převod konečný 
zůstatek 

počáteční 
zůstatek 

přírůstek úbytek Převod konečný 
zůstatek 

Software 18 779 153 0 0 18 932 -17 719 -637 0 0 -18 356 

Ocenitelná práva 26 0 0 0 26 -26 0 0 0 -26 

Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 189 0 0 0 189 -189 0 0 0 -189 

Nedokončený dl.nehmotný 
majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2020 18 994 153 0 0 19 147 -17 934 -637 0 0 -18 571 

Celkem 2019 19 400 272 -678 0 18 994 -17 731 - 881 678 0 -17 934 

 

  

Dlouhodobý hmotný 
majetek (v tis. Kč) 

Pořizovací ceny  Oprávky 

počáteční 
zůstatek 

přírůstek úbytek převod konečný 
zůstatek 

počáteční 
zůstatek 

přírůstek úbytek Převod konečný 
zůstatek 

Pozemky 13 350 0 0 0 13 350 0 0  0  0  0 

Stavby 190 930 29.508 0  15.880 236 318 -41 480 -6 570 0 0 -48 050 

Hmotné movité věci a 
soubory 79 513 2 737 -68  1 290 83 472 -53 833 -7 552 59 0 -61 326 

Oceňovací rozdíl k 
nabytému majetku 8 968 0 0 0 8 968 -7 176 -597 0 0 -7 773 

Nedokončený dl.hmotný 
majetek a zálohy 22 728 4 945 0 -17 170 10 503 0 0 0 0 0 

Celkem 2020 315 489 37 190 - 68 0 352 611 -102 489 -14 719 59 0 -117 149 

Celkem 2019 301 162 27 442 - 13 115 0 315 489 -94 679 -13 331 5 521 0 -102 489 

 

  Pořizovací ceny 

Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) počáteční 
zůstatek 

přírůstek 

(po přecenění 
ekvivalencí)  

Úbytek 

(po přecenění 
ekvivalencí) 

Převod konečný 
zůstatek 

Celkem 2020 17 124 2 848 -12 0 19 960 

Celkem 2019 16 933 193 -2 0 17 124 
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Účetní jednotka eviduje majetek v podrozvahové evidenci nezachycený v rozvaze  a to 

v celkové částce 9 830 tis. Kč. 
b) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: 

Zástavním právem není zatížen žádný majetek. 
c) Majetek v operativním pronájmu 

Na základě smlouvy o nájmu movité věci má společnost v pronájmu 25 osobních automobilů. 

Na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci má účetní jednotka 
v pronájmu 3 nákladní vozidla a 6 vysokozdvižných vozíků. Tento majetek je veden 

v podrozvahové evidenci. 

2. Zásoby 

Zásoby  31.12.2020 

Materiál 4 466 

Nedokončená výroba a polotovary 10 758 

Výrobky  59 311 

Zboží 4 605 

Poskytnuté zálohy na zásoby 154 

Celkem brutto 79 294 

Opravná položka kz zásobám -128 

Celkem netto 79 166 

 

K rozvahovému dni byly na základě výsledku fyzické inventury zásob vytvořeny opravné položky 
k zásobám ve výši 128 tis. Kč. Tyto zásoby budou v následujícím účetním období zlikvidovány. 

K rozvahovému dni společnost měla v úschově zásoby zákazníka ve celkové hodnotě 1.740 tis.Kč. 

3. Dlouhodobé pohledávky: 
Jako dlouhodobou pohledávku společnost vykazuje odloženou daňovou pohledávku ve výši 268 
tis.Kč. 

4. Krátkodobé pohledávky: 
Způsob stanovení opravných položek:   
Opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny k nepromlčeným pohledávkám dle platného 
znění zákona č. 593/1992 Sb. 

V roce 2020 nebyly vytvořeny opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, 
byly rozpuštěny opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení v celkové 
hodnotě 4 067 tis. Kč. Pohledávky za dlužníky po ukončení konkurzu byly odepsány ve výši 4 055 

tis. Kč. 

U ostatních pohledávek po splatnosti byly vytvořeny opravné položky ve výši 103 tis. Kč, celá výše 
opravných položek byla tvořena jako daňové opravné položky. Zrušeny byly opravné položky ve 
výši 521 tis. Kč, z čehož 362 tis. Kč tvořily daňové opravné položky a 159 tis. Kč účetní opravné 
položky .  
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K 31.12.2020 byla tvořena paušální opravná položka ve výši 2% z hodnoty pohledávek na něž 
nebyla vytvořena individuální opravná položka a to z nepojištěné části těchto pohledávek, celková 
výše této opravné položky je 1 056 tis. Kč, zároveň byla zrušena paušální opravná položka tvořena 
v roce 2019 ve výši 1 21 tis. Kč. 

Opravné položky byly k 31.12.2020 přeceněny kurzem ČNB ze dne 31.12.2020, toto přecenění je 
ve výši 0 tis. Kč, změna přecení oproti 31.12.2019 je 292 tis. Kč, což znamená celkové zvýšení 
opravných položek o tuto částku, 

Celková výše opravných položek 31.12.2020 je 5 437 tis. Kč, celková výše opravných položek 

k 31.12.2019 byla 9 790 tis. Kč pokles opravných položek činil za rok 2020 částku 4 353 tis. Kč.   

V roce 2020 došlo k odpisu pohledávek za dlužníky po ukončení konkurzu ve výši 4 055 tis. Kč. 

 

Opravná položka K 31.12.2019 Zvýšení 2020 Snížení 2020 K 31.12.2020 

Opravná položka ke dlužníkům v 

insolvenčním řízení 
8 194 0 -4 067 4 127 

Opravná položka daňová 512 103 -362 253 

Opravná položka účetní 159 0 -159 0 

Opravná položka paušální 1 217 1 057 -1 217 1 057 

Přecenění opravných položek -292 292  0 

CELKEM 9 790 1 451 -5 805 5 437 

 

 

 Celková výše krátkodobých pohledávek z obchodního styku (účet č. 311, 315): 

 Brutto částka       135 487  tis. Kč 

 Opravné položky          5 437  tis. Kč 

 Netto částka       130 050  tis. Kč 

 Z toho pohledávky ve skupině            2 410  tis. Kč 

 Časová skladba pohledávek (v brutto částce): 

 Pohledávky do splatnosti     115 300 tis. Kč 

 Pohledávky do 30 dnů po splatnosti      13 660  tis. Kč 

 Pohledávky do 60 dnů po splatnosti        1 909  tis. Kč 

 Pohledávky do 90 dnů po splatnosti             91  tis. Kč 

Pohledávky do 180 dnů po splatnosti                     3  tis. Kč 

 Pohledávky do 360 dnů po splatnosti                    23  tis. Kč 

 Pohledávky nad 360 dnů po splatnosti               374      tis. Kč 

 Pohledávky za dlužníky v konk. a ins. řízení             4 127  tis.Kč 

 Pohledávky s lhůtou splatnosti více než 5 let společnost neeviduje. 
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5. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky: 
Společnost k 31.12.2020 eviduje peněžními prostředky na účtech vedených v CZK ve výši 13 315 

tis. Kč, na účtech vedených v cizích měnách v hodnotě 2 614 tis. CZK (hodnoty v cizích měnách 
jsou přceěny kurzem ČNB platným k 31.12.2020) a pěněžními prostředky v hotovosti v výši 597 
tis. Kč, ceniny v hodnotě 301 tis. Kč 

6. Časové rozlišení aktiv: 

Náklady příštích období zahrnují leasingové splátky hrazené předem a náklady na služby týkající 
se více účetních období, všechna tato aktiva jsou účtována do nákladů období, do kterého věcně 
a časově přísluší.   

7. Vlastní kapitál: 
Přehled o změnách vlastního kapitálu je samostatnou přílohou účetní závěrky. 
V položce Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků jsou vykázány dopady z přecenění  
podílů v dceřiných společnostech metodou ekvivalence. . 

Výsledek hospodaření roku 2019 byl převeden na nerozdělený zisk minulých let. 

8. Rezervy: 

Společnost v roce 2020 vytvořila rezervu na nevyčerpanou dovolenou ve výši 1 076 tis. Kč. 
Společnost v roce 2020 vytvořila účetní rezervu na možné budoucí ztráty ve výši 1 021 tis. Kč. 

9. Dlouhodobé závazky: 
Společnost k 31.12.2020 nevykazuje dlouhodobé závazky. 

10. Krátkodobé závazky: 
  

 Celková výše krátkodobých závazků z obchodního styku (účet č. 321, 325): 

 Částka:                      69 859  tis. Kč 

 Z toho závazky ve skupině:        2 787  tis. Kč  

 

 Časová skladba závazků: 

 Závazky do splatnosti      69 372  tis. Kč 

 Závazky do 15 dnů po splatnosti         128  tis. Kč  
 Závazky do 30 dnů po splatnosti         359  tis. Kč 

  

Závazky s lhůtou splatnosti více než 5 let společnost neeviduje.    
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Výše splatných závazků k OSSZ a ZP k 31. 12. 2020: 

 OSSZ   1 292 tis.Kč 

 ČPZP   97 tis.Kč 

 VZP     306 tis.Kč 

 RBP   27 tis.Kč 

 OZP   61 tis.Kč 

 MiV   79 tis.Kč 

 Voj.ZP   24  tis.Kč 

 

 Všechny výše uvedené závazky byly uhrazeny v termínu do 31. 1. 2020. 

Společnost dále eviduje daňové závazky vůči státu ve výši 14 468 tis. Kč. 

Ke dni vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 účetní jednotka nevykazuje žádné 
závazky ke státnímu rozpočtu, orgánům důchodového a zdravotního zabezpečení, které by se 
týkaly závazků splatných k rozvahovému dni. 

11. Dotace: 

Společnost čerpá dotaci od SFŽP z operačního programu Sanace staré ekologické zátěže v areálu 
společnosti EURO-Šarm, sklad Plzeň-jižní část.  

Účetní jednotka v průběhu roku 2020 zaúčtovala čerpání investiční dotace ve výši 8 215 tis.Kč.  

12. Bankovní úvěry: 
 Společnost má uzavřeny tyto úvěrové smlouvy: 

o rámcová smlouva o poskytování služeb s Komerční bankou, a.s., ve které je stanovena 

globální linka financování ve výši 130 000 tis. Kč, smlouva byla uzavřena dne 12. 11. 2020, 

na dobu neurčitou, výše úvěrů k 31.12.2020  

 revolvingový úvěr do výše 120 000 tis. Kč, výše čerpání k 31. 12. 2020 – 17 000 tis. 

Kč. Tento úvěr je vykázán v rozvaze jako krátkodobý bankovní úvěr. 
Úvěry jsou zajištěny blankosměnkou společnosti a zástavou pohledávek. 

o smlouva o poskytnutí úvěru na rekonstrukci skladového areálu ve Slatiňanech v celkové 

výši 61 000 tis. Kč, datum podpisu smlouvy byl 10. 9. 2014, zůstatek úvěru byl k 31. 12. 

2020 7 000 tis. Kč (krátkodobá část 7 000 tis. Kč), splatnost úvěru je 31. 7. 2021. Úvěr je 

zajištěn blankosměnkou společnosti a zároveň byl vystaven Letter of Comfort společností 
Overlack AG jako ručení k úvěru. 

Úrokové náklady vztahující se k úvěrům za rok 2020 činily 793 tis. Kč (v roce 2019 1938 tis. 

Kč), úroky byly zaúčtovány do finančního výsledku hospodaření. 

13. Ostatní pasiva: 
Společnost k 31.12.2020 neevidovala žádné časové rozlišení pasiv. 
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14. Výnosy z běžné činnosti: 
             (v tis. Kč) 

 Celkem Tuzemsko Zahraničí 

Typ činnosti 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Tržby z prodeje výrobků  777 788 768 137 708 644 697 624 69 144 70 513 

Tržby za služby 8 280 8 479 6 034 5 930 2 246 2 549 

Tržby z prodeje zboží 377 900 333 634 363 623 324 137 14 277 9 497 

Ostatní provozní výnosy 2 488 2 283 2 454 2 216 34 67 

CELKEM 1 166 456 1 112 533 1 080 754 1 029 907 85 702 82 626 

  

  V účetním období 2020 nebyly vynaloženy žádné výdaje na výzkum a vývoj. 
 

 Transakce se spřízněnými osobami 

 V roce 2020 uzavřela společnost OQEMA, s.r.o. obchody se spřízněnými osobami v této výši: 

Transakce se spřízněnými osobami v tis. Kč Tržba za 
zboží, 
výrobky, 
materiál 

Tržba za 
služby 

Nákup 
zboží a 
materiálu 

Nákup 
služeb 

OQEMA AG (D)      1 085 

OQEMA GmbH (D) 26  14 735  

OQEMA, s.r.o. (SK) 37 288 535 4 032  

OQEMA Sp. z o.o. (PL) 457 40 84 193 

OQEMA UAB (LT) 592 18   

OQEMA LTD (GB)   1 293  

OQEMA London Ltd. (GB)   1 940  

OQEMA EOOD (BG)     

OQEMA d.o.o. (SL) 147  1 420  

OQEMA N.V. (BE) 40    

OQEMA RO s.r.l. (RO) 53  2 745  

Novochem Kft. (H) 664  1 262  

OQEMA Contract GmbH (D)   2 661  

OQEMA Rotterdam B.V. (NL)   39  

CELKEM 39 267 593 30 211 1 278 
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Společnost přijala v roce 2020 dividendu ve výši 1 530 tis. Kč od dceřiné společnosti OQEMA, 

s.r.o. Slovensko. 

Tyto transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. 

15. Splatná daň: 
Splatná daň z příjmů je stanovena následovně: 
Splatná daň 2020 

Zisk před zdaněním 56 120 

Čistá úprava na daňový základ 1 460 

Daňový základ 57 580 

Daňová povinnost před slevou 10 940 

Sleva na dani - 60 

Daňová povinnost (náklad) 10 880 

 

Závazek z titulu daně z příjmu ve výši 10 880 tis. Kč byl v rozvaze zkompenzován se zaplacenými 
zálohami ve výši 5 345 tis. Kč.  

16. Odložená daň: 
Společnost vyčíslila odloženou daň následovně: (v tis. Kč): 

Důvod odložené daně Odložená daňová 
pohledávka 

Odložený daňový 
závazek 

Rozdíl mezi účet. a daň. ZC majetku  601 

OP k zásobám 24  

OP k pohledávkám 201  

Neuhrazené pojistné 245  

Rezervy účetní 399  

 268  

Společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 268 tis. Kč. 

17. Přehled o peněžních tocích: 
Společnost sestavila přehled peněžních toků s využitím nepřímé metody. Přehled o peněžních 
tocích je samostatnou přílohou účetní závěrky. 
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Cash flow IČ: 63988186

Přehled o peněžních tocích
 

Obchodní firma a sídlo účetní jednotky 

Name and official seat of the accounting entity

k / as at 

31.12.2020 Těšínská 222

(v tis. Kč) 739 34 Šenov

(in TCZK)

označ. obsah sledované období/ minulé období/
Ident. Contents Year Prior period

částka / Amount částka / Amount

P. Stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů na začátku účetního období

Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period 7 018 4 558

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

Net profit / (loss) on ordinary activities before taxation 56 120 32 578

A.1. Úpravy o nepeněžní operace (součet A.1.1. až A.1.6)

Adjustments for non-cash transactions (figures A.1.1. to A.1.6.) 11 305 14 834
    A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv a dále umořování oceňovacího 

rozdílu k nabytému majetku a goodwillu
Depreciation of fixed assets, excluding net book value of fixed assets sold, and amortization of adjustment to 

acquired fixed assets 15 356 14 212

    A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 

Change in provisions for assets and future liabilities and charges -3 325 478
    A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (jejich vyúčtování do výnosů či nákladů)

Profit (loss) from disposal of fixed assets (adjustments to expenses or revenues) 11 9

    A.1.4. Výnosy z podílů na zisku 

Income from dividends and shares in profit -1 530 -1 803
    A.1.5. Vyúčtované náklad. úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované 

výnosové úroky

Net interest income (expense), excluding capitalised interest 793 1 938
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu (Z. + A.1.)

Net cash flows from ordinary activities before tax, changes in working capital and extraordinary items (Z. + 

A.1.) 67 425 47 412

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1. až A.2.4.)

Change in working capital  (A.2.1. to A.2.4.) 6 890 10 439
    A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

Change in receivabl.from ordinary activities, accruals, prepayments and estimat.receivables 20 693 29 177
    A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů 

pasivních

Change in short-term payables from ordinary activities, accruals and estimated payables -14 041 -29 143

    A.2.3. Změna stavu zásob

Change in inventories 238 10 405

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (A.* + A.2.)

Net cash flows from ordinary activities before tax and extraordinary items (A.* + A.2.) 74 315 57 851

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku

Interest paid, excluding capitalized interest -793 -1 938

A.5. Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období

Corporate income tax on ordinary activities paid and additional tax payments for previous tax periods -5 073 -7 049

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3. + A.4. + A.5.)

Net cash flows from ordinary activities (A.** + A.3. + A.4. + A.5.) 68 449 48 864

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Acquisition of fixed assets -37 344 -20 129

B.4. Přijaté podíly na zisku 

Income from dividends and shares in profit 1 530 1 803

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1. až B.4.)

Net cash flows from investing activities (B.1. to B.4.) -35 814 -18 326

OQEMA, s.r.o.

Cash flows from investing activities

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Cash flows from ordinary activities

Peněžní toky z investiční činnosti

1







Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2020 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 2020 tedy 

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (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. 

Organigram propojených společností: 

 

 

 



III. 

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

a.  Prodej materiálu a zboží, služeb; Společnost v postavení prodávajícího 

Transakce se spřízněnými osobami v tis. 
Kč 

Tržba za zboží, 
výrobky, materiál 

Tržba za služby 

OQEMA GmbH (D) 26  

OQEMA, s.r.o. (SK) 37 288 535 

OQEMA Sp. z o.o. (PL) 457 40 

OQEMA UAB (LT) 592 18 

OQEMA d.o.o. (SL) 147  

OQEMA N.V. (BE) 40  

OQEMA RO s.r.l. (RO) 53  

Novochem Kft. (H) 664  

CELKEM 39 267 593 

 

b. Koupě materiálu a zboží; Společnost v postavení kupujícího 

Transakce se spřízněnými osobami v tis. 
Kč 

Nákup zboží a 
materiálu 

Nákup služeb 

OQEMA AG (D)   669 

OQEMA GmbH (D) 14 735  

OQEMA, s.r.o. (SK) 4 032  

OQEMA Sp. z o.o. (PL) 84  

OQEMA LTD (GB) 1 293  

OQEMA London Ltd. (GB) 1 940  

OQEMA d.o.o. (SL) 1 420  

OQEMA RO s.r.l. (RO) 2 745  

Novochem Kft. (H) 1 262  



Transakce se spřízněnými osobami v tis. 
Kč 

Nákup zboží a 
materiálu 

Nákup služeb 

OQEMA Contract GmbH (D) 2 661  

OQEMA Rotterdam B.V. (NL) 39  

CELKEM 30 211 669 

 

c. Ostatní smlouvy, plnění, společnost v roli příjemce faktury 

Transakce se spřízněnými osobami v tis. 
Kč 

  

OQEMA AG (D) 

Vyrovnání v rámci podílu na 
náklady spojené s obchody 

416 

OQEMA Sp. z o.o. (PL) 

Vyrovnání v rámci podílu na 
náklady spojené s obchody 

193 

 

2. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma vč. posouzení jejího vyrovnání dle  
§§71 a 72 ZOK  

Z výše uvedených vztahů a učiněných jednání nevznikla společnosti žádná újma.   

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

 






