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Obecné informace o účetní jednotce 
 

Název účetní jednotky: Alchimica s.r.o. 
 
Sídlo:    Žirovnického 694, 252 63 
 
Identifikační číslo:  28164199 
 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
 
Obchodní rejstřík:  zapsána u Městského soudu v Praze  

oddíl C,   vložka 129865 
 

Datum zápisu:   19. října 2007 
 
Základní kapitál:  200 000 Kč 
 
Předmět podnikání:  výroba, obchod a služby neuvedené  

v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 
 
výroba nebezpečných chemických látek  
a nebezpečných chemických přípravků  
a prodej chemických látek a 
chemických 
směsí kvalifikovaných jako vysoce  
toxické a toxické 
 

Rozvahový den:   31. prosince 2020 
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Informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím 
hospodářském postavení účetní jednotky 
 
Společnost Alchimica s.r.o. se zabývá obchodní činností, která je rozdělena do třech 
oblastí působení. Jedná se o čisté chemikálie a farmacii, chemikálie pro výzkum a vývoj a 
potravinářské suroviny. Společnost je na trhu od roku 1996 (na s.r.o. byla transformována 
v roce 2007).  Přibližně 85% obratu firmy je tvořeno dovozem surovin, chemikálií a 
dalších látek do České republiky. Mezi hlavní teritoria, odkud společnost zboží dováží, je 
zejména EU, Čína, Indie a USA. Rostoucí export míří zejména do EU, ale i USA, Izraele a 
Austrálie. Ze zahraničních trhů je největší obrat realizován se zákazníky na Slovensku, kde 
má společnost obchodního zástupce.  Pro podporu exportních aktivit potravinářské divize 
měla v roce 2020 společnost Alchimica s.r.o. objednánu vlastní expozici na 
potravinářském veletrhu VitaFoods ve švýcarské Ženevě. Vzhledem k pandemické situaci 
byl však veletrh zrušen a přesunut na následující rok.  
Divize Věda a výzkum se zaměřila na propagaci nového e-shopu, kde nabízí látky 
převážně pro vědecké účely, ale i malá balení látek pro farmacii a podobně. Zároveň byla 
uvedena na trh vlastní značka speciálních organických látek pod názvem „Reagentia“. 
Tato značka bude mířit i na další evropské trhy. 
Obrat této divize se v roce 2020 významně zvýšil a to i vlivem nárůstu spotřeby látek pro 
stanovení DNA/RNA a dalších látek v souvislosti s testováním vzorků na Covid 19.  
V roce 2020 byl počet zaměstnanců firmy rozšířen o dva nové členy. Upevnila se 
organizační struktura a personální změny provedené v předchozích letech se plně 
osvědčily.  
V roce 2020 byla společnost opět úspěšně  certifikována dle ISO 9001 firmou Lloyd´s 
Register.  
Velkou pozornost vedení společnosti tradičně věnovalo odbornému růstu zaměstnanců. 
Byla uskutečněna výuka jazyků i řada školení, mnohé z nich na základě požadavků 
zaměstnanců. 
Proti roku 2019 společnost zvýšila opět významně tržby a to o téměř 50%. Velmi dobrých 
výsledků dosáhla divize čistých a speciálních chemikálií, která mimo přímých obchodů 
realizovala i obchodní případy na provizní bázi v objemu dalších cca 50 milionů Kč. Divize 
potravinářská navýšila svůj obrat v roce 2020 o více než 35%.  Tento nárůst byl dosažen, 
mimo jiné, dalším zvýšením důrazu na distribuci látek ze skladu v Českém Brodě, kde 
společnost značně navýšila portfolio skladovaných surovin i jejich objem a dobrými 
výsledky obchodů v zahraničí. 
Společnost je ve velmi dobré finanční situaci, přesto má pro zajištěny finanční zdroje u 
Komerční banky a.s. pro potřeby dalšího rozvoje. 
 
 
 

Informace o skutečnostech, které jsou významné pro naplnění 
účelu výroční zprávy 
 
V březnu 2020 došlo k uplatnění vládních omezení z důvodu rozšíření epidemie COVID-
19. Tato opatření měla významný vliv na aktivity některých zákazníků společnosti. 
V některých oblastech došlo k výraznému omezení činnosti (zejména ve výrobě skla, 
keramiky, frit a podobně). Zároveň došlo k navýšení obchodních aktivit společnosti 
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směrem k látkám, které se používají na výrobu desinfekcí a k denaturaci lihu. Na některé 
aktivity společnosti k datu sepsání zprávy nebyl dopad epidemie tak významný. To se 
týká zejména divize potravinářské, která dosud zaznamenala pouze jisté omezení nových 
dlouhodobých kontraktů. Divize Věda a výzkum naproti tomu zvýšila svůj obrat, protože 
ve svém portfoliu má i látky používané v mikrobiologických laboratořích, které se 
zabývají detekcí nového viru. Opět se prokázalo, že bylo dobrou strategií vytvořit ve 
společnosti více aktivit, které spolu ne zcela souvisí a které v případě, že jedna 
z obchodních divizí z nějakého vnějšího důvodu nevykazuje potřebnou výkonnost, 
generují zisk k zajištění nezbytného příjmu společnosti. Rok 2020 bylo nejlepším rokem 
v historii firmy. Bylo dosaženo zdaleka nejvyššího obratu i zisku. Vliv neobvyklé situace 
se ještě v tomto období neprojevil. 
Z hlediska fungování společnosti došlo k redukci pracovníků, pravidelně docházejících do 
kanceláře a přešlo se významně na systém domácích kanceláří. Nebylo  nutno přijmout 
žádná zvláštní úsporná opatření.  
Jako zvláštní opatření pro očekávanou ekonomickou krizi management společnosti 
rozšířil portfolio zákazníků zahrnutých do pojištění pohledávek, neboť je očekávatelné 
zhoršení platebních podmínek některých zákazníků. 
 
 

Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky 
 
V následujících letech vedení společnosti plánuje rozvoj firmy a s ním i navýšení obratu a 
zisku společnosti. Byly zahájeny nové projekty zvláště v oblasti potravinářství. Rozšíření 
činnosti skladu, vytipování surovin, které jsou vhodné pro distribuci nejen v ČR a SR, ale 
i celé Evropě a podpora exportních aktivit potravinářské divize představují dobrý 
předpoklad pro navýšení obratu celé společnosti. Zároveň divize čistých a speciálních 
chemikálií zajistila v roce 2020 nové strategické partnery, kteří doplnil portfolio 
dodavatelů tak, že v některých oblastech je společnost připravena nabízet ucelené balíčky 
surovin pro určitá odvětví průmyslu. Je plánováno registrovat další látky dle legislativy 
REACH, což povede k navýšení počtu surovin, které budu distribuovány ze skladu 
zákazníkům v celé EU. 
Vedení společnosti si plně uvědomuje, že plány na příští období mohou být velmi 
ovlivněny vývojem pandemie COVID 19. 
 

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 
 
Společnost Alchimica s.r.o. bude v roce 2021 obhajovat právo používat logo Responsible 
Care -  Odpovědné podnikání v chemii, což dokumentuje velký důraz na ochranu 
životního prostředí. V roce 2020 společnost nadále naplňovala závěry programu Politiky 
ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE), formulované v roce 2018. 
 

Informace o tom, zda má účetní jednotka organizační jednotku 
v zahraničí 
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Společnost má vlastní obchodní zástupce na Slovensku. Zároveň svoji pozici v zahraničí 
realizuje aktivní účastí v mezinárodní skupině firem podobného zaměření s názvem Indis 
Group, jíž je Alchimica s.r.o. členem již od roku 1998. Členové této asociace zastupují 
zájmy firmy v 25 zemích, kde má Indis Group své členy.  Jedná se nejen o EU, ale i USA, 
Indii, Čínu, Austrálii atd. Společnost tyto kontakty využívá pro získávání nových 
dodavatelů i odběratelů v zahraničí, ale i pro podporu a pomoc při řešení případných 
problémů, vyplývajících z obchodních aktivit v daných zemích. 
 

Informace požadované podle zvláštních právních předpisů 
 
Zpráva o vztazích dle ustanovené § 82 OZ je přílohou tohoto dokumentu. 
 

Účetní závěrka 
 
Účetní závěrka je přílohou tohoto dokumentu. 
 

Zpráva o auditu 
 
Zpráva o auditu je přílohou tohoto dokumentu. 
 
 
Vypracoval: Pavel Jursík 
V Praze, 10. června 2021 
 


