Zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
Záhoran a.s.
IČ: 26810948, se sídlem č. p. 50, 753 53 Všechovice, obchodní společnosti zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2696
za rok 2016
___________________________________________________________________________
Záhoran, a.s. hospodařila k 1.1.2016 na výměře 1214,68 ha půdy, z toho orná půda činila 1107,92
ha a travní porosty 106,76 ha. Chov dobytka byl k 1.1.2016 provozován v počtu 792 ks skotu.
V rostlinné výrobě byly pěstovány tyto plodiny:
Plodina:
- pšenice ozimá
- ječmen ozimý
- řepka ozimá
- cukrová řepa
- kukuřice na siláž
- kukuřice na zrno
- TTP a víceleté pícniny
seno
senáž

Os. plocha:
449,19
76,74
255,50
31,23
125,46
14

Produkce v t:
2910
560
945,17
2361,08
3426
134,70

Výnos v t/ha:
6,48
7,30
3,70
75,60
27,31
9,62

26,76
235,8

62,10
3473

2,32
14,73

Živočišná výroba je zaměřena převážně na výrobu mléka a chov skotu. Zvířata jsou ustájena na
hospodářství Všechovice a hospodářství Podhradní Lhota v celkovém počtu 806 ks dobytka. Ke
konci roku 2016 činil stav zvířat podle kategorií:
Hospodářství Všechovice:
- 121 ks odstavená telata
47 ks vysoko březí jalovice
- 398 ks dojnice
Hospodářství Podhradní Lhota:
- 101 ks jalovice do 1 roku
- 132 ks jalovice do 2 let
7 ks vysoko březí jalovice
Produkce mléka za r. 2016: 3 798 938 litrů.
Tržby za mléko: 25 216 tis. Kč.
Provoz společnosti zajišťovalo 36 stálých pracovníků.

Ve Všechovicích dne 24.5.2017
_________________________
Mgr. Petr Vlasák Mgr.
předseda představenstva
Záhoran a.s.

Záhoran a.s.
Zpráva dozorčí rady společnosti Záhoran 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:
ROMAN STANĚK, dat. nar. 17. listopadu 1980
Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
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).
Záhoran, a.s..
Všechovice 50, 753 53 Všechovice
IČ: 268 10 948, DIČ: CZ268 10 948
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2696

Záhoran a.s.
Dozorčí rada v průběhu sledovaného období pečlivě dohlížela na výkon působnosti představenstva, na
plnění usnesení valné hromady a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti ve společnosti
Záhoran a.s. Na svých zasedáních projednávala hospodaření společnosti a plnění finančního plánu.
Kontrolovala a dohlížela nad řízením financování Společnosti.
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 doporučuje valné hromadě schválit rozdělení výsledku hospodaření
Společnosti za rok 2016 v celkové výši 3.876.442,53 Kč tak, že zisk ve výši 528.000,00 Kč se převádí
na úhradu jiného výsledku hospodaření minulých let a zbývající část zisku ve výši 3.348.442,53 Kč se
převádí na účet nerozdělený zisk 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 23. května 2017

---------------------------ING. ZDENĚK VALEŠ
předseda dozorčí rady

Záhoran, a.s..
Všechovice 50, 753 53 Všechovice
IČ: 268 10 948, DIČ: CZ268 10 948
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2696

