
Zpráva 

 

představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 

 

ZD Podhradní Lhota a.s.  

 

IČ: 18188311, se sídlem č. p. 36, 768 71 Podhradní Lhota, obchodní společnosti zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6212 

 

za rok 2016 

________________________________________________________________________________ 

 

 

K 1.1.2016 hospodařila společnost na výměře 340,52 ha půdy, kterou tvořily travní porosty. Chov 

dobytka byl k 1.1.2016 provozován v počtu 147 ks skotu. 

 

V rostlinné výrobě se společnost ZD Podhradní Lhota a.s. zaměřila na sklizeň trvalých trávních 

porostů na seno a senáž, s roční produkcí: 

 seno – 146,6 t 

senáž – 1540,40 t 

 

U senáže trávní dosáhla výnosnost 6,57 t/ha a u sena 1,38 t/ha.  

 

Ke konci roku 2016 je ve společnosti evidováno v celkovém počtu 169 ks dobytka, který je dále 

dělen do následujících kategorií: 

- 79 ks krávy masné 

- 58 ks telata masná 

- 29 ks jalovice masné 

- 3 ks plemenní býci 

 

V průběhu celého roku 2016 byla společnost v tzv. přechodném období ekologického zemědělství 

(společnost přechází z konvenčního hospodářství na ekologické, již hospodaří podle všech pravidel 

ekologického zemědělství, ale její produkce ještě nesmí být označována jako eko). 

 

Provoz podniku zajišťovalo 5 stálých pracovníků. 

 

 

 

V Podhradní Lhotě dne 24.5.2017 

 

_________________________ 

Mgr. Petr Vlasák Mgr. 

předseda představenstva 

ZD Podhradní Lhota a.s. 

 

 

 

 



ZD Podhradní Lhota a.s. 

ZD Podhradní Lhota a.s. 
Podhradní Lhota 36, 768 71 Podhradní Lhota 

IČ: 181 88 311, DIČ: CZ181 88 311 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6212 

Zpráva dozorčí rady společnosti ZD Podhradní Lhota a.s. za rok 2016 

 

1. Zasedání dozorčí rady  

Dozorčí rada Společnosti se scházela v průběhu roku 2016 a v roce 2017 do vydání zprávy dle 

potřeby, a to buď v sídle společnosti nebo v kanceláři na adrese Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1.  

2. Složení dozorčí rady v roce 2016 do doby vydání zprávy 

 

předseda dozorčí rady:  

 ZDENĚK VALEŠ, dat. nar. 7. března 1934  

Na Drahách 680/7, Černice, 326 00 Plzeň  

Den vzniku funkce: 11. května 2016 

Den vzniku členství: 11. května 2016 

 

člen dozorčí rady:  

JAKUB HELUS, dat. nar. 13. srpna 1980  

Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň  

Den vzniku členství: 12. října 2016 

 

člen dozorčí rady:  

JOSEF RUBÁŠ, dat. nar. 1. března 1982  

Pod Záhorskem 669/29, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň  

Den vzniku členství: 11. května 2016 

 

 

předseda dozorčí rady:  

JIŘÍ KAŠPAROVSKÝ, dat. nar. 21. listopadu 1966  

Bratří Hlaviců 99, 755 01 Vsetín  

Den vzniku funkce: 7. července 2014 

Den zániku funkce: 11. května 2016 

Den vzniku členství: 7. července 2014 

Den zániku členství: 11. května 2016 

 

 

člen dozorčí rady:  

ZDENĚK JANUŠKA, dat. nar. 27. března 1974  

Hálkova 286, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice  

Den vzniku členství: 11. května 2016 

Den zániku členství: 8. června 2016 

 
 

3. Činnost dozorčí rady ve sledovaném období 

Činnost dozorčí rady vychází ze zákona č. 90/2012 Sb.  O obchodních společnostech a družstvech 

(dále i zákon o obchodních korporacích). 

Dozorčí rada v průběhu sledovaného období pečlivě dohlížela na výkon působnosti představenstva, na 

plnění usnesení valné hromady a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v ZD Podhradní 

Lhota a.s. Na svých zasedáních projednávala hospodaření společnosti a plnění finančního plánu. 

Kontrolovala a dohlížela nad řízením financování Společnosti.  



ZD Podhradní Lhota a.s. 

ZD Podhradní Lhota a.s. 
Podhradní Lhota 36, 768 71 Podhradní Lhota 

IČ: 181 88 311, DIČ: CZ181 88 311 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6212 

V rámci zasedání byla dozorčí rada informována o hlavních událostech ve společnosti, o záměrech 

představenstva a výsledcích jeho jednání předsedou představenstva nebo jeho členy.  

Dozorčí rada se seznámila se zprávou nezávislého auditora externího auditora, kterým byla 

společnost VGD – AUDIT, s.r.o., IČO 631 45 871, se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, 

PSČ 140 00.  

Dozorčí rada v návaznosti na Zprávu auditora přezkoumala auditovanou účetní závěrku Společnosti za 

rok 2016, která je sestavena podle českých účetních předpisů a doporučila valné hromadě vyjádřit s ní 

souhlas.  

Vypořádání hospodářského výsledku 

Dozorčí rada Společnosti vzala na vědomí návrh představenstva na vypořádání hospodářského 

výsledku Společnosti s tím, že se převede celý výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši -

1.071.345,30 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let. Zároveň se část nerozděleného zisku 

minulých let ve výši 4.000,00 Kč převádí na úhradu jiného výsledku minulých let a zbývající část 

nerozděleného zisku minulých let ve výši 945.251,66 Kč se převádí na neuhrazenou ztrátu minulých 

let. 

 

Zpráva o vztazích 

Dozorčí rada v souladu s ustanovením § 83 odst. (1) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, 

přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou 

a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „Zpráva o vztazích“) za období od 1. ledna 

do 31. prosince 2016 a doporučila předložit Zprávu o vztazích jako přílohu výroční zprávy VH a 

seznámit ji v souladu s § 84, odst. (1) Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. s jejími 

závěry. 

Výroční zpráva 

Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 

jejího majetku (Výroční zprávu) s účetní závěrkou společnosti za rok 2016.  

 

 

V Plzni dne …….. 

 

 

---------------------------- 

ING. ZDENĚK VALEŠ 

předseda dozorčí rady 

 

 

   

 


