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CHEMIGROUP 

1. úvodní slovo jednatele 

AG CHEMI GROUP s.r.o. 

Rybniéná i B 
162 00 Proho 6 - Liboc 
Czech ReplJb!1c 

Vážení klienti a obchodní partneři, vážení přátelé. 

TI ~420 2ó3 371 850 
F I ,420 233 371 860 
E 1 1nfoloagct"1em1group.eu 

:čo 161508195 
DIČ I CZ6•50S19!i 
wvm.agchem1group. eu 

Dovolte, abychom předložili další Výroční zprávu za uplynulé účetní období, tj. za rok 

2020. 

V tomto roce jsme zaznamenali již 26. výročí založení naši společnost. Ta primárně 

působí v oblasti obchodu s chemickými surovinami. I tento rok však lze 

charakterizovat stejnou větu, jaká byla uvedena v loňské zprávě - tedy že šlo o 

náročný rok, který nebyl jednoduchý a my museli bojovat s nepříznivými vlivy na 

mezinárodních chemických trzích a dalšími okolnostmi, které (jak je uvedeno i dále) 

ovlívnily situaci celosvětově. Stejně komplikovaná zůstala jako v letech 

předcházejících, i mezinárodní situace, která měla negativní vliv na regiony, ve 

kterých podniká velká část našich dodavatelů. Přesto mohu s hrdostí konstatovat, že I 

v tomto roce se nám tyto překážky dařilo více či méně zdárně překonávat, a proto 

můžeme opět hovořit o udržení našich pozic. Důkazem je faktické udržení obratu a 

dobrý hospodářský výsledek společnosti. Mohu konstatovat, že cíle, stanovené pro 

hodnocené období, jsme z velké části naplnili a podařilo se nám udržet a posílit 

významné postavení ve všech segmentech podnikání, a to i přesto, že celosvětová 

situace byla negativně ovlivněna pandemií Covid 19. Mnohaleté obchodní 

zkušenosti, a především dlouhotrvající dobré vztahy s našimi zákazník nám dovolily i 

v tomto složitém období udržet náš podíl na trhu. 
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Jsem hrdý i na to, že se nám podařilo zdárně pokračovat v projektu Nanotechnologie, 

který by se v budoucnosti téměř určitě stane nosným směrem v činnosti nejen 

společnosti, ale i celé skupiny a je tedy určitým historickým milníkem. Dosavadní 

vývoj ukazuje, že toto strategické rozhodnutí bylo správné. 

Proto chci všem zaměstnancům a obchodním a smluvním partnerům, díky nimž AG 

CHEMI GROUP s.r.o. v roce 2020 dosáhl velmi dobrých výsledků, poděkovat. Rovněž 

také děkuji všem klientům za úspěšnou spolupráci a věřím v její pokračování a 

průběžný rozvoj. 

V Praze dne 13.5.2021 

2. Základní data společnosti 

Název: 

Sídlo: 

Identifikační číslo: 

Datum vzniku: 
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Igor Ševčenko, jednatel 

AG CHEMI GROUP, s.r.o. 

Rybničná 18/1, 162 00 Praha 6 

615 08 195 

06.07.1994 

Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

30090 



CH EM IGROUP 

Statutární organ: 

Společníci: 

Základní kapitál: 

3. Kontakty 

Sídlo společnosti: 

Ředitel společnosti : 

Obchodní oddělení: 

AG CHEMI GRDUP s .r.o. 

Rybničr.á 18 
162 00 Praha 6 - Liboc 
Czech Repubt,, 

T I +/420 233 371 850 
r-1+420233 271 860 
E I info@agchem1grc;up.e;_i 

Igor Ševčenko 

jednatel společnosti 

lrina Ševčenko 

jednatel společnosti 

Igor Ševčenko 

Vklad 2,100.000, - Kč 

lrina Ševčenko 

Vklad 900.000, - Kč 

3.000.000,00 CZK (splacen) 

AG CHEMI GROUP s.r.o. 

Rybničná 18/1, 162 00 Praha 6 - Liboc 

Tel.: +420 233 371 850 

Fax: +420 220 612 457 

E-mail: info@agchemigrou12.eu 

Tel.: +420 233 371850 

E-mail : director@agchemigrou12.eu 

prodej střední a východní Evropa 

Tel.: +420 233 371 850 

E-mail : 12rodej@agchemigrou12.eu 

prodej západní Evropa 

GSM : +420 777 297 203 
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CHEMIGROUP 

Doprava a logistika: 

Reklamační oddělení: 

Fakturační oddělení: 

Ekonomické oddělení: 

4. Stručný profil společnosti 

AG CHEMI GROUP s.r.o. 

Rybničoá 18 
1 ó2 00 Praha 6 - Liboc 
Czech Repubt:c 

T I ••20 ,33 .37 i 850 
F I a>20 233 371 860 
E l ·nfo@agct'iemigrouo.eu 

E-mail : sales@agchemigroup.eu 

GSM : +420 603 467 712 

Tel.: +420 233 371 850 

GSM: +420 775 192 267 

E-mail: logistika@agchemigroup.eu 

Tel.: +420 233 371850 

Fax: +420 220 612 457 

E-mail : reklamace@agchemigroup.eu 

Tel.: +420 233 371 850 

GSM: +420 775 571 030 

E-mail: finance@teamtrade.cz 

Tel.: +420 233 371850 

GSM: +420 775 210 702 

E-mail: economics@agchemigroup.eu 

:co l6150Si95 
DIC! CZ61508i95 
www.agthem!grou~.':!IJ 

Společnost AG CHEMI GROUP s.r.o. byla založena podle § 105 obchodního zákoníku 

zápisem do obchodního rejstříku dne 6. 6. 1994. Svým zaměřením se jedná o 

klasickou obchodní společnost, působící v oblasti importu a exportu chemických 

surovin. Teritoriálně působí jak ve střední, jižní a západní Evropě, tak na území států 

bývalého SSSR a v Asii. V průběhu hodnoceného období se podařilo více pronikat i na 

zámořské trhy (severní i jižní Amerika a Kanada), kde vidíme velkou perspektivu. 

V současné době naše společnost patří mezi významné dovozce surovin, především 

pro sklářský, keramický, těžební a chemický průmysl. Významnou roli hrají i obchodní 

vztahy v oblasti krmivářství. Současně se daří rozšiřovat portfolio našich výrobků a 

také našich obchodních partnerů. Na českém trhu patří společnost k lídrům, majícím 

důvěru svých obchodních partnerů. Pro řadu z nich jsme strategickým dodavatele 

surovin. 
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Prestiž společností zvyšuje i ten fakt, že pro některé významné výrobce chemických surovin 

ze států bývalého SSSR jsme významnými zástupci na trhu v EU. To posiluje pozici na trhu a 

umožňuje využívat i synergické momenty ve vzájemném obchodu. 

I nadále se pozitivně projevuje skutečnost, že jsme v předcházejících letech úspěšně vstoupili 

na turecký trh a trhy v USA a JAR a průběžně zde svou pozici upevňujeme. 

S cílem rozšiřovat aktivity společnosti, resp. celé skupiny, byl v předcházejících letech 

zahájen i projekt Nanotechnologie. Jeho podstatou je vývoj a následný prodej nano 

produktů (především) na bázi jednostěnných uhlíkových nanotrubic, primárně určených pro 

gumárenský, plastikářský a stavební průmysl, které mají schopnost výrazným způsobem 

pozitivně ovlivňovat technologické vlastností materiálů. V této souvislostí bylo pokračováno 

v intenzivní spolupráci s několika prestižními výzkumnými ústavy jak v České republice -

Akademií věd ČR, tak i v zahraničí - například z Akademií věd Ukrajiny a také řadou 

zahraničních vysokých škol a univerzit, především v Německu - Hamburská universita TUHH 

a Drážďanská vysoká škola IPF - Centrum polymerů, ale i na Ukrajině- Státní universita 

SUMY. Výsledkem teto úspěšné spolupráce je podání žádosti o registraci dvou patentů 

technologie nanostrukturace polymeru. 

V reakci na aktuální situaci v návaznosti na probíhající celosvětovou pandemii COVID 19 jsme 

spustili výrobu účinné desinfekce, a to jak pro naše zákazníky a partnery, tak i pro širokou 

veřejnost. Jako distribuční kanál prodeje všech těchto prostředků jsme zprovoznili e-shop 

(WWW.AGPROTECT.CZ) . 

S dalším cílem zkvalitňování činnosti společnosti jsou průběžně zaváděny moderní formy 

řízení a kontroly jak procesů, tak i personálu společnosti. Pozornost byla věnována i 

problematice řízení kvality. 

Pozornost je průběžně věnována i otázkám ekologie, bezpečnosti práce, zkvalitňování oblasti 

skladování a také otázkám spedice. V posledně jmenované oblasti se daří udržovat síť 

kvalitních, spolehlivých a cenově dostupných spedičních společností, což je jedním z faktorů 

umožňující úspěšnou obchodní činnost. 
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CHEMIGROUP 

AG CHEMI GROUP s.r.o. 

Rybniéoa 18 
i62 00 Praha 6- Liboc 
C.:ech Repubbc 

5. Vývoj obratu v letech 2016-2020 

2016 2017 2018 

Tržby za zboží 309.323 237.290 208.915 

Tržby za služby 3.198 6.818 8.192 

CELKEM 312.521 340.856 217.107 

Údaje jsou v tis. Kč 

TI +420 2:;3 371 850 
F I -t-420 233 371 8/J0 
E f 1nio@agchem1group.eu 

2019 

259.551 

3.168 

262.719 

6. Ochrana životního prostředí a pracovněprávní vztahy 

ICQ 161508195 
DIČ I CZ6 l 508i 95 
w~.agc-hem1group eu 

2020 

178624 

892 

179517 

V souladu se strategickými cíli společnosti si dlouhodobě uvědomujeme specifika, 

vyplývající z charakteru obchodovaných komodit, a proto věnujeme soustavnou a 

systémovou pozornost oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a také 

pracovně právním vztahům. Stejně jako v předcházejících obdobích důsledně 

dodržujeme všechny závazné směrnice a nařízení, provádíme soustavnou kontrolní 

činnost a pozornost je věnována i průběžnému vzdělávání pracovníků, působících 

v této oblasti. 

Společnost zajišťuje manipulaci s chemickými látkami v souladu s příslušnými 

právními předpisy a opatřeními pro manipulací s nebezpečnými látkami. Skladové 

prostory jsou v souladu se všemi příslušnými právními předpisy a normami, průběžně 

kontrolovány a personál je proškolován. Bezproblémovou situaci v této oblasti 

potvrzují i výsledky hloubkové kontroly orgánů celní správy, která, v návaznosti na 

prověřování oprávněnosti naší společnosti získat certifikát OHS, konstatovala vzorné 

plnění všech povinností. 

V roce 2020 společnost nevyvíjela žádné samostatné aktivity v oblasti výzkumu a 

vývoje, ale připravovala se na vytvoření a zprovoznění vlastního vývojového a 

7 
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výzkumného centra (VVC), které bude zaměřeno na problematiku nanotechnologií. 

V rámci zmiňovaného projektu Nanotechnologie bylo pokračováno ve spolupráci 

s některými výzkumnými pracovišti - šlo však o smluvní výzkum, Právě proto, aby 

byly odstraněny některé problémy takové spolupráce, byl přijat plán na zřízení 

vlastního VVC. 

Zaměstnanecká politika společnosti v roce 2020 byla, stejně jako v předcházejících 

letech, uskutečňována plně v souladu se Zákoníkem práce. V této oblasti nebyl, stejně 

jako v minulosti, zaznamenám žádný pracovně právní spor, nebo konflikt. Lze 

konstatovat, že pracovní kolektiv je stabilizovaný a fluktuace je na únosné úrovni. 

Zavedeny a aplikovány byly všechny nové zásady a nařízení stanovená GDPR. 

7. Vyhodnocení plnění záměru společnosti v roce 2020 

Úkoly postavené před společností ze strany jejího vedení byly z velké míry úspěšně 

splněny. I když úkol udržet obrat stoprocentně splněn nebyl (mimo jiné kvůli 

kurzovým ztrátám, a především kvůli problémům z probíhající pandemie Covid 19), 

byly vytvořeny předpoklady pro pozitivní změny v následném období. Zvýšila se 

produktivita práce a podařilo se snížit provozní náklady společnosti. 

Lze konstatovat, že v průběhu celého roku se postupně vytvářely předpoklady pro 

rozvoj projektu Nanotechnologie. I když z rozpočtového hlediska přinesl projekt zatím 

pouze náklady, je zřejmé, že se dostává do fáze, kdy začne naplňovat i příjmovou 

stránku. 

5 let investic do vývoje nanotechnologie dalo nám možnost připravit projekt na 

výrobu nano strukturovaných polymeru s kapacitou výroby 1000 tun za rok do června 

2022, kdy chceme tuto výrobu zprovoznit. Společně s výzkumnými ústavy a řadou 

inženýrských společnosti jsme vyvinuli technologickou linku na nano strukturaci 

polymeru. Na tyto účely jsme rozhodli investovat vlastní finanční prostředky a vydat 

emisi dluhopisů NANOTECHNOLOGIE AG 

Pozitivně lze hodnotit i odborný růst personálu, což se odráží ve zvyšujících se 

výkonech celé společnosti a schopnosti překonávat důsledky krize na světových 
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chemických trzích. V této souvislosti byly provedeny změny ve struktuře prodejního 

oddělení, kde byly vytvořeny týmy odpovídající vždy za příslušné teritorium. 

V hodnoceném období, v návaznosti na nutnost plnit některá proti pandemická 

opatření nařízená vládou, byl ve společnostech celé skupiny, a tedy i v AG CHEMI 

GROUP s.r.o. zaveden tzv. systém Horne officů, kdy většina pracovníků plnila své 

úkoly z domova (zde byl zaveden systém tzv. vzdáleného přístupu) a v případě 

nutnosti být osobně přítomen na přítomen na pracovišti bylo praktikováno střídání 

nižšího počtu pracovníků, tak aby nedocházelo ke kumulací lidí v jednom prostoru. 

Prakticky všechny procesy byly digitalizované (včetně nastavení nových softwarových 

a komunikačních kanálu s našimi zákazníky online) 

Všechna tato mimořádná opatření, která měla samozřejmě určitý negativní vliv na 

celkovou výkonnost přinesla na stranu druhou i určité pozitivum v podobě snížení 

nákladů. Je současně možno konstatovat, že tato zavedená opatření splnila svůj cíl a 

v kolektivu pracovníků se neobjevil ani jeden případ onemocnění Covidem. 

V minulosti úspěšně implantované standardy ISO 9001:2009, se i nadále pozitivně 

projevují na chodu celé společnosti, včetně řídící oblasti. To konstatoval i audit 

certifikačního orgánu systému managementu TUV SUD Czech s.r.o. v červnu 

hodnoceného roku. (?) (zde nevím, jestli je to pravda) 

8. Záměry a úkoly společnosti pro rok 2021 

Na základě analýzy výsledků roku 2020 a reálných možností, vyplývajících ze situace 

na evropských i celosvětových trzích v souvislosti s pandemií Covid 19, byl pro rok 

2021 stanoven strategický úkol udržet pozice na trhu a rozšířit naše portfolio zboží. 

Dalším úkolem strategického charakteru bylo pokračovat v projektu Nanotechnologie 

a zvážit otázku účelnosti získání další státní dotace, která by umožnila ještě masivnější 

investice do plánovaného výzkumného a vývojového centra, který by akceleroval 

činnost v této oblasti. (nevím, zda tam toto o případné dotaci dávat) 

Současně musí společnost (ale i celá skupina) dále pokračovat v optimalizaci svých 

nákladů a dalším zvyšování produktivity práce. 
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Důležitým úkolem bude i nadále hledat další podnikatelské možnosti a tím 

diverzifikovat primární aktivity společnosti. Konkrétně to znamená najít a zavést nový 

produkt, který svou atraktivitou pro klienty bude zárukou dlouhodobého 

obchodování. 

Platí i již existující úkol z předcházejících let - rozšířit síť našich dodavatelů, a to i ze 

zemí západní Evropy. Tím budeme minimalizovat riziko výkyvů dodávek v souvislosti 

s případnou politickou nestabilitou v zemích bývalého SSSR. Současně budou aktivně 

vyhledávány i další podnikatelské aktivity, které by mohly doplnit (diverzifikovat) 

základní předmět podnikání. Důležitým cílem je zvýšení objemu prodejů chemických 

surovin do úrovně před pandemie a udržení svého podílu na trzích. 

Dalším důležitým úkolem bude pokračovat v realizaci projektu Nanotechnologie, 

s cílem dokončit vývojové práce nad těmito nano produkty, zahájit vlastní výrobu 

s těmito produkty a spuštění výroby nano strukturovaných polymeru v objemu 1000 

tun/ rok a dále rozvíjet i klasickou obchodní činnost. 

Neméně důležitým úkolem je i další průběžné zkvalitňování pracovního týmu, a to 

zejména na úseku nákupu a prodeje. V této souvislosti bude navázáno na odborné 

školení realizované v předcházejících letech renomovanou agenturou. To bylo 

zaměřené jednak na zkvalitnění procesů , a také zdokonalování prodejních (ale i 

nákupních) dovedností. Hledáni budou i perspektivní odborníci, kteří by posílili 

stávající tým projektu Nanotechnologie, a to jak v oblasti připravované výroby, tak i 

obchodní činnosti. 

V rámci dalšího zkvalitnění poskytovaných služeb bude v průběhu následujícího roku 

sledováno dodržování standardů dle normy ISO 9001 s cílem dalšího zkvalitňování 

činnosti všech úseků společnosti. Pozornost bude věnována každoroční obnově 

certifikace. 

Komunikační strategie bude i nadále zkvalitňována a průběžně bude upravován web 

společnosti, a to jak z hlediska obsahu i formy. 

Pozornost bude také věnována projektům podporujícím povědomí o společenské 

odpovědnosti firmy a jejích zaměstnanců. Podle finančních možností společnosti 

bude pokračováno v charitativních projektech (finanční pomoc Domovu seniorů 

v Rudné a Dětskému domovu na Zbraslavi). 
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CHEMIGROUP 

AG CHEM! GROUP s.r.o. 

R1•u1,ié11á 16 
162 00 Praha 6 - Liboc 
C2ech Repub! c 

9. Následné události po rozvahovém dni 

T I +420 233 37 i 850 
F 1-420 233 371 860 
E ! info@agcliem1group.eu 

IČO l~1509i95 
DIČ I CZ61508795 
wv-M.agchcm1group.eu 

Žádné další skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro 

naplnění výroční zprávy, se neudály. 

-'-G-UP--:-··~ 8/1 <.>,I . .... 
, 162 00 Praha 6 . 

195, Dié:CZ61508195 
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