
Vážení členové Zemědělského družstva Žernov. 
 

Uplynul rok a my se na Vás obracíme s pozvánkou na členskou schůzi družstva. 
Za rok 2021 vám předkládáme dobré výsledky družstva. Rok 2021 byl dosaženým 
hospodářským výsledkem sice horší než rok předchozí rok a to z důvodu nižšího čerpání 
dotací a nižších tržeb z prodeje majetku (v roce 2020 došlo k prodeji kravína ve Lhotě u ČK). 
Jako v letech předchozích jsme splnili závazky k členům a osobám, s jejichž majetkem nebo 
na jejichž půdě hospodaříme. 
V rostlinné výrobě bylo v roce 2021 dosaženo podprůměrných výnosů u obilovin. U pšenice 
ozimé 55,37 q/ha, ječmene ozimého 35,74q/ha, ječmene jarního 33,86 q/ha, u žita ozimého 
30,36 q/ha.    
Plánovaná výroba množství senáží pro skot a bioplynovou stanici byla splněna na 105%, u 
kukuřic na siláž na 84%. 
V živočišné výrobě byla produkce mléka 21,78 l mléka na kus a den to je o 1,06 litru na kus a 
den méně něž v roce 2020 tento pokles v užitkovosti byl zapříčiněn horší kvalitou senáží.  
Průměrná cena za litr mléka byla 9,06 Kč to je o 0,66 Kč více než v roce 2020 a tržnost mléka 
byla 96,88 % a tak i při nižší užitkovosti tržby za mléko byly vyšší  o 1295 tis. Kč než  v roce 
2020. 
Standardních výsledků dosáhl prodejní sklad ve Lhotě za Červeným Kostelcem a pneuservis 
na Žernově. 
Družstvo má poloviční účast ve společnosti Abiogas s.r.o., tato společnost se zabývá výrobou 
elektrické energie a dlouhodobě dosahuje kladných hospodářských výsledků. Družstvo této 
společnosti, provozující bioplynovou stanici v Olešnici, dodává na základě smluvního vztahu 
více jak poloviční potřebu biomasy potřebnou k jejímu provozu. 
Družstvo vlastní akcie  společnosti Navita a.s .. Tato společnost zabývající se převážně 
prodejem loupaných brambor dlouhodobě vykazuje ztrátu. Přes veškerou snahu vedení této 
společnosti, jako byla úsporná opatření,  doplnění výrobního programu a zvýšení kvality 
produktů, se tento stav nepodařilo zvrátit. Nemalý podíl na horším hospodářském výsledku 
měla v letech 2020 a 21 opatření spojená s koronavirem. 
K 31.12.2021 tato společnost zastavila výrobu a propustila zaměstnance.  V současné době 
řeší akcionáři další postup při správě společnosti. 
 

Podrobnější informace o výsledcích minulého roku Vám poskytneme na členské schůzi. 
 

Vyzýváme Vás k účasti na členské schůzi, nebo k předání plné moci jinému členovi, kterému 
důvěřujete. 
 

Svolávání  náhradní členské schůze znamená další náklady pro družstvo a ztrátu času pro  Vás.  
 

Více informací na členské schůzi. 
 

          Představenstvo družstva 

                                                                                                         2.5.2022    
 
 


