
Výroční zpráva za rok 2020 
 

Identifikační údaje: 

 
Účetní jednotka: 

Zámoraví,a.s. 

Břest 307, 76823 

IČO : 253 13 045 

DIČ : CZ 253 13 045 

 

 

Hlavní předmět činnosti: Zemědělská prvovýroba  

Základní kapitál : 28 324 000 Kč  

 

1.  Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky.  
Společnost Zámoraví, a.s. vznikla dne 19.10.1996 zápisem do obchodního rejstříku Krajského 

soudu v Brně oddíl B, vložka 2072. Společnost za dobu svého trvání nezměnila náplň své činnosti. 

Společnost je čistě zemědělskou společností a dosahuje v rostlinné i živočišné výrobě velmi 

dobrých výsledků a je spolehlivým obchodním partnerem. 

 

Rostlinná výroba 

 
Vyrobeno      4 206     t obilovin  

                         553     t řepky  

                      6 220     t cukrovky 

 

Mechanizace 
 

V roce 2020 byla zakoupena následující technika – kolový nakladač Manitou MLT 737, kolový 

nakladač JCB 407.  

Celková hodnota investice je 2 127 tis. Kč.    

 

Živočišná výroba  
Prodej mléka činil 5 299 052 litrů mléka. Vyrobeno 265 t hovězího masa.  Prodány 3 kusy 

vysokobřezích jalovic. Bylo pořízeno – boudy pro telata, kamerový systém, nádoby na tlakovou 

vodu.  

Celkové investice ve výši 260 tis.Kč. 
 

Ekonomika  
Tržby za vlastní výrobky činí 74 272  tis. Kč a jsou o 6 288 tis. Kč menší oproti předcházejícímu 
roku. Pozemky byly nakoupeny v hodnotě 1 755 tis. Kč. 

Byly provedeny opravy v celkové výši 304 tis. Kč.  

 

2. Další finanční a nefinanční informace 

 

2a. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro 

naplnění účely této zprávy 
Žádné významné skutečnosti nenastaly. 

 



2b. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti. 
Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti. 

 
2c. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 
Společnost nemá žádné významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

 

2d. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 

Žádné obchodní podíly nebyly pořizovány. 

Společnost vlastní 162 akcií společnosti Zámoraví, a.s..  

 

 

2e. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životného prostředí a pracovně právních 

vztazích 
Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí. 
Pracovně právní vztahy – uzavřeny dle předpisů platných v České republice. 

 

2f. Informace o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v 

zahraničí 
Účetní jednotka nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí. 

 

2f. Informace požadované podle zvláštních předpisů 

2f1) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami  

Tato zpráva, zpracovaná ve smyslu ustanovení § 82 a násl. zákona o korporacích je samostatnou 

přílohou výroční zprávy. 

 

 

2f3) Účetní jednotka nemá povinnost zveřejňování žádných dalších informací. 

 
 

3. Informace významné pro posouzení majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 

finanční situace a výsledku hospodaření účetní jednotky 

3a) Cíle a metody řízení rizik vč. politiky zajištění všech hlavních typů plánovaných transakcí: 

Účetní jednotka neprovádí operace se zajišťovacími deriváty. 

 

3b) Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti 

Účetní jednotka nevykazuje tato rizika. 

 
 

4. Účetní závěrka a její ověření auditorem. 
Účetní závěrka je obsažena v příloze této zprávy (včetně výroku auditora). 

Účetní závěrku za rok 2020 ověřil auditor Ing. Bohumír Holeček, zapsaný v seznamu auditorů 

pod číslem 1177 se sídlem Jiřího Srnky 2500, Písek. 

 
Zpracováno dne: 11.3.2021 

 
       .................................................................... 

 

        Ing. Stanislav Vlček 

                                                                                            Předseda představenstva 
 

 

 



PŘÍLOHA  K  ÚČETNÍ  ZÁVĚRCE 

 
za účetní období od 1. 1. 2020 do 31.12.2020 

(sestavená podle § 39 a násl. vyhlášky č.500/2002 Sb.) 
 

Oddíl I.  Základní informace  
 

A. Základní údaje účetní jednotky  
 
A.1.  Identifikace účetní jednotky 
 

Obchodní firma:         Zámoraví, a.s. 
 
Sídlo:                             Břest 307, 768 23   
 
IČ:                                   253 13 045 
 
Právní forma:               akciová společnost 
  
 
Předmět podnikání:    Zemědělství 
 
 
Datum vzniku účetní jednotky:           4.10.1996 
 
Rozvahový den:   31.12.2020 
 
Okamžik předložení účetní závěrky:   11.3.2021 
(den ukončení závěrkových prací)            
 
Kategorie účetní jednotky podle §1b ZoÚ:     střední   
 
Podpisový záznam statutárního orgánu: 
 
      
 
                                                                         ……………………………………….. 
                     Ing. Stanislav Vlček 
                                                                                  předseda představenstva 
 
 
 
Zpracoval: Ing. Martin Gabrhelík 



A.2.  Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období 
 
A.3. Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období 
 
Struktura:      členění na závody -  střediska 
Popis:            1.   Střediska rostlinné výroby:  100 Rostlinná výroba 

2. Střediska živočišné výroby: 206 Farma Břest 
                                                 207 Farma Kyselovice 

3. Středisko správní                  910 Správa 
 
B. Informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách  
 
B. Obecné účetní zásady 
    Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpis§ (dále jen ZoÚ) a prováděcí vyhláškou č.500/2002 Sb. (dále jen prováděcí 
vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 
 
B.a. Předpoklad nepřetržitého trvání ÚJ 
Účetní metody byly použity s předpokladem zachování principu nepřetržitého trvání účetní 
jednotky: 
Účetní jednotka předpokládá, že princip nepřetržitého trvání není u ní ohrožen a že zároveň 
neexistuje významná nejistota, že by nebyla schopna pokračovat nepřetržitě ve své činnosti.  
 
B.b. Způsob sestavení účetních výkazů k 31.12.2020 
   Na základě novely ZoÚ a prováděcí vyhlášky k účtování podnikatelů, účinné k 1.1.2017 došlo 
ke změně vykazování některých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění 
srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky výkazů příslušně 
reklasifikovány, a to v souladu s Českým účetním standardem č.024. 
 
Změny účetních metod a jejich dopady 
Změna v zahrnování nákladů do hodnoty nedokončené rostlinné výroby:  
Do ocenění nedokončené rostlinné výroby k rozvahovému dni jsou v souladu s novelou ZoÚ, 
účinnou od 1.1.2017, zahrnuty jak přímé náklady, vynaložené v zahájeném zemědělském 
roce, tak i náklady nepřímé – mezi ně patří především podíl pachtovného, týkající se najaté 
zemědělské půdy. 
Hodnota pachtovného, zahrnutého do ocenění NV k rozvahovému dni činí: 1 200 tis. Kč a 
odpovídá podílu, který za dané časové období (od 1.10. do 31.12.) připadá na výměru celkové 
propachtované půdy.  
 
B.c. Odchylky od standardních účetních metod 
 – nebyly uplatněny 
 
B.d. Opravy chyb minulých let 
 – nebyly uplatněny 
 
Daňový dopad opravy chyby z hlediska daně z příjmů:  
- nebyla uplatněna 



B.e. Významné události, nastalé po rozvahovém dni  
– nenastaly 
   
B.f. Významné události, nastalé do rozvahového dne, k nimž informace byla získána později, 
ale do okamžiku sestavení ÚZ  
- nejsou           
 
B.1.  Způsob oceňování majetku a závazků 
 
Obecný základní princip: 
Položky majetku a závazků jsou oceněny v historických pořizovacích cenách (tj. cena pořízení 
+ související náklady), s výjimkou cenin (oceněny jmenovitou hodnotou) a dále položek zde 
níže uvedených. 
 
B.1.a)  Ocenění zásob nakupovaných 
 

Jsou oceněny pořizovací cenou podle § 25 odst.c ) ZoÚ  vč. souvisejících nákladů 
Metoda vedení zásob  pro SU:           112:  A       
 
Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob:  

              metodou váženého aritmetického průměru - vypočten: při každém příjmu      
 
Druhy nákladů zahrnovaných do cen nakupovaných zásob 
Vedlejší pořizovací náklady, které jsou zahrnovány do pořizovacích cen nakupovaných zásob: 
ano = jsou zahrnovány 

                                                      Nakup.materiál                     Nakup.zboží 
Doprava externí                                   ano                                     ano 
Doprava vlastní                          ano: skut. x paušál              ano: skut. x paušál     
Poskytnuté slevy a provize                    ano            ano  
Poštovné a balné                                    ano                                  ano  
Clo a celní poplatky                                ano            ano 
Pojistné při dopravě k naskl.                 ano                                  ano  
Pojistné skladovaných zásob                  ne              ne 
Spotřební daň                                          ano             ano 
Daň z přidané hodnoty                            ne              ne  
Dodatečně přiznané bonusy           ne               ne 
Skladovací náklady                                   ne                                     ne 
 
Způsob zahrnutí nákladů vlastní dopravy: 

- přímo do ocenění jednotlivých položek, kterých se týkala 
             
  B.1.b)  Ocenění zásob vytvořených vlastní činností 
 
         Metoda vedení pro SU:   121: A    123: A   124: A 
         Oceněny v cenách na úrovni vynaložených vlastních nákladů (bez zahrnutí ziskové 
marže)   a to: 
          u nedokončené výroby RV – polního inventáře: na úrovni vynaložených přímých nákladů  
         (vč. podílu pachtovného) na úrovni kalkulovaných předem stanovených nákladů 



Druh výrobku                           Ocenění/MJ                    
  

mléko 7,5 Kč/litr             

pšenice potravinářská 2 300 Kč/tuna 

pšenice krmná 2 300 Kč/tuna 

pšenice odpad 2 300 Kč/tuna 

ječmen sladovnický 2 300 Kč/tuna 

ječmen ozimý 2 300 Kč/tuna 

ječmen krmný 2 300 Kč/tuna 

ječmen odpad 2 300 Kč/tuna 

kukuřice na zrno 2 600 Kč/tuna 

cukrovka technická 700 Kč/tuna 

brambory konz.netř. 2 000 Kč/tuna 

brambory konz.tříd. 3 000 Kč/tuna 

řepka 8 000 Kč/tuna 

kukuřice na zeleno 250 Kč/tuna 

jílek 240 Kč/tuna 

vojtěška zelená - seno 240 Kč/tuna 

vojtěška na zeleno 180 Kč/tuna 

senáž 450 Kč/tuna 

siláž kukuřičná 340 Kč/tuna 

kukuřičná CCM 1700 Kč/tuna 

siláž řízková 120 Kč/tuna 

seno 1000 Kč/tuna 

seno jílek 1000 Kč/tuna 

sláma stelivová 80 Kč/tuna 

svazenka 55 Kč/Kg 

řízky cukrovarské 120 Kč/tuna 

řepa krmná 360 Kč/tuna 

chlévská mrva 100 Kč/tuna 

močůvka 1,5 Kč/Hl 

 
 
  Příchovky a přírůstky zvířat:  Oceněny v cenách na úrovni: 
        - kalkulovaných předem stanovených nákladů na jejich výrobu 

Druh                                         Ocenění/MJ                    
 Telata narozená                    50,- Kč / kg                
         Telata odstavená                   25,- Kč / kg 
         Skot výkrm                           26,- Kč / kg    
             Jalovice chovné                         28,- Kč / kg 
             Vzrůstový přírůstek VBJ       18,- Kč / krmný den 
  
 
 
 
 



Druhy nákladů zahrnované do cen zásob vlastní výroby: 
                                       Nedok.výroba       Polotovary      Výrobky      Zvířata 

Doprava externí                           ano                                     ano 
Doprava vlastní                            ano: skut. x paušál           ano: skut. x paušál     
Poskytnuté slevy a provize         ano                                     ano  
Poštovné a balné                          ano                                     ano  
Clo a celní poplatky                      ano      ano 

 
 B.1.c)  Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 
 
Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností: 
Položka majetku  Doba vytváření (měsíců)  PC tisíce Kč  
Nevyskytuje se 
 
Dospělá zvířata z vlastního chovu: zařazována v cenách skutečných vlastních nákladů (při 
účtování přírůstku na úrovni předem stanovených nákladů). 
 
Průměrná cena zařazovaného dospělého zvířete za uplynulé období: 
Kategorie                               Ocenění/ ks                                          V období od-do 
Dojnice                                    17 820  Kč                                        1.1. – 31.12.2020 
 
 
B.1.d) Použití ocenění reprodukční pořizovací cenou  (RPC): 
Nevyskytuje se 
 
B.2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
 
B.2.a) Odpisy dlouhodobého majetku 
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny (případně 
snížené o přijatou investiční dotaci) a očekávané doby životnosti. 
 
Základní principy účetního odpisového plánu: 
    Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do 
nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle 
předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je 
časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to již od měsíce zařazení předmětu. 
Metoda komponentního odepisování není  
 
Předpokládaná životnost je u základních skupin dlouhodobého hmotného majetku stanovena 
dle lhůty doby odepisování dle zákona o daních z příjmu. 
 
Používané limity pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku 
Skupina majetku      stává se DM při PC převyšující 
Movité věci DM     40.000,- Kč 
Dospělá zvířata kategorie   dojnic   - vždy bez ohledu na VC 
     
 
Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku 



                                                                     Limit pořizovací ceny  
                                                         Hmotný majetek         Nehmotný majetek 
Přímé zahrnutí do nákladů 
bez následné oper.evidence             do 2.000,-  Kč vč.              do 2.000,- Kč vč. 
Přímé zahrnutí do nákladů  
s násl.operativní evidencí                nad 2.000,- Kč          nad 2.000,- Kč           
 
Změny způsobu oceňování a postupu odepisování a účtování 
Nevyskytuje se 
 
Odchylky od standardních účetních metod  - nebyly uplatněny 
 
B.2.b) Opravné položky k majetku 
 
Způsob stanovení opravných položek k majetku 
Nevyskytuje se 
 
B.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
Dle aktuálního kurzu ČNB v den plnění. 
 
B..4. Způsob stanovení reálné hodnoty vybraných položek majetku a závazků 
Nevyskytuje se 
 
 
C. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou 
 
C.1.a) Ocenění majetkových podílů a účastí ekvivalencí (podle výše podílu na VK emitenta) 
 
Účetní jednotky, ve kterých má ÚJ podstatný nebo rozhodující vliv 
Nevyskytuje se 
                                    
 

C.1.b) Přehled majetkových účastí na jiných subjektech 
Subjekt - ÚJ              Účetní hodnota       Nominální hodnota  
Název a sídlo, právní forma, IČ              tis.Kč                  účasti tis.Kč 

Mléko Kunín, odbytové družstvo 
Jičina 26, Starý Jičín 741 01, IČO : 27806880                             5                                       5   
Viz inventury   
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s. 
Hradištko 123, Hradištko 252 09, IČO : 00507024                  36                                     36             
            
 
C.1.c) Ocenění pohledávek určených k obchodování tržní cenou 
Nevyskytuje se 
 
C.2. Ocenění derivátů 
Nevyskytuje se 
 



C.3. Použití opravných položek namísto ocenění ekvivalencí nebo reálnou hodnotou 
Nevyskytuje se 
 
 
D. Výše pohledávek a dluhů (závazků), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 
5 let 
Nevyskytuje se 
 
E. Výše závazkových vztahů, které jsou kryty věcnými zárukami 
 
Úvěry 
                                                                      Povaha a forma záruky 
Banka    Původní     Zůstatek    Splatno do       Měs/rok               Způsob zajištění 
Druh a účel úvěru        výše  t.Kč        t.Kč        roka t.Kč  kon.splatnosti      u DM zůst.cena 
k rozv.dni                       
 
Komerční banka a.s. 
Revolvingový úvěr       4  000           4 000            4 000          20.4.2021           zástava pohledávek   
 
Komerční banka a.s. 
Nákup pozemků           1 441            1 102              338           28.3.2024           převodní právo   1 
441 
 
UniCredit Leasing CZ, a.s.  
Nákup traktoru            4 750             1 898            1 575            7.2.2022          převodní právo   2 
929 
 
PGRLF a.s. 
Nákup techniky            1 912                648               648          20.9.2021          převodní právo   1 
402 
 
F. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a 
případných správních orgánů 
Nevyskytuje se 
 
G. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým 
objemem nebo původem 
 
G.1. Dotace 
G.1.a)  Zúčtované dotace na provozní účely v běžném období 
                                           Způsob 
zachycení 
Titul dotace                                                         Částka v Kč  Zúčtována dne  k 
rozvahovému dni  
Provozní dotace na zem. výrobu: 
Jednotná platba na plochu - záloha 3 544 878,55 Kč 27.10.2020 peněžní prostředky 

Jednotná platba na plochu - doplatek 1 324 685,62 Kč 2.12.2020 peněžní prostředky 

Podpora na produkci cukrové řepy 679 086,78 Kč 7.12.2020 peněžní prostředky 



Platba na krávy s tržní produkcí mléka 2 242 406,69 Kč 11.12.2020 peněžní prostředky 

PVP - zemědělská půda 164 033,11 Kč 31.12.2020 příjmy příštích období 

PVP - přežvýkavci 49 773,15 Kč 31.12.2020 příjmy příštích období 

Podpora produkce bílkovinných plodin 413 301,63 Kč 31.12.2020 příjmy příštích období 

Podpora na produkci konzumních brambor 18 961,02 Kč 31.12.2020 příjmy příštích období 

Greening 2 716 912,62 Kč 31.12.2020 příjmy příštích období 

Welfare-dohadná položka 1 411 771,16 Kč 31.12.2020 dohadná položka 

Podpora produc.a zprac.mléka Q CZ 6 720,00 Kč 31.12.2020 příjmy příštích období 

Podpora opatření ke snížení tep.stresu dojnic 376 827,00 Kč 31.12.2020 příjmy příštích období 

Podpora provádění farem.diagnostiky pův. mastitid 204 456,00 Kč 31.12.2020 příjmy příštích období 

Podpora napájení dojnic v zimn.období tem. vodou 116 130,00 Kč 31.12.2020 příjmy příštích období 

Podpora ošetřování končetin dle ind.potřeb dojnic 77 888,25 Kč 31.12.2020 příjmy příštích období 

Podpora pojištění plodin 341 665,00 Kč 14.11.2020 peněžní prostředky 

Podpora pojištění zvířat 61 331,00 Kč 14.11.2020 peněžní prostředky 

Udržování a zlepšování genetického potenciálu 117 999,20 Kč 31.12.2020 příjmy příštích období 

Mechanická likvidace plevelné řepy 76 403,96 Kč 31.12.2020 dohadná položka 

Kompenzace přímých plat. v důs. fin.kázně 2019 147 996,63 Kč 1.7.2020 peněžní prostředky 

 
Ostatní provozní dotace: 
Doplatek k dotaci Welfare 2019                                           119 050,90 Kč         21.4.2020   peněžní 
prostředky 
 
G.1.b) Zúčtované dotace na investice     
                                                                                                                                                 Způsob 
zachycení 
Titul dotace                                              Částka v Kč     Zaúčtováno dne   k rozvahovému dni 

OPPIK                             798 800               27.1.2020                                Peněžní prostředky  

OPPIK                             518 120               19.8.2020                                  Peněžní prostředky   

                    
 
G.1.c) Významná plnění z pojistných událostí 
                  Způsob zachycení
  
Titul pojistného plnění           Částka v tis.Kč            Zúčtována dne                       k rozvahovému 
dni  
Strojní pojištění a pojištění zásob           743                    2020                                 peněžní 
prostředky 
   
 
G.1.d) Další významné položky výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým obsahem 
Nevyskytuje se 
     
H. Celková výše pohledávek a závazků, vč. záruk a podmíněných závazků, které nejsou 
vykázány v rozvaze 
 
H.1.a. Poskytnutá ručení a záruky jiným subjektům 
Nevyskytuje se 
           



H.1.a. Ručení poskytnutá jinými subjekty 
Nevyskytuje se 
            
H.2. Závazky vyplývající z leasingových smluv    
Nevyskytuje se 
 
H.3. Jiné podmíněné závazky 
Nevyskytuje se 
 
H.4. Penzijní závazky 
Nevyskytuje se 
 
H.5. Pohledávky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku a přidruženým ÚJ 
Nevyskytuje se 
 
I.  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období:  57 
 

Oddíl II. Další informace  
 
1. Konsolidované a přidružené účetní jednotky 
Nevyskytuje se 
 
 
2. Subjekty, v nichž je ÚJ společníkem s ručením neomezeným 
Nevyskytuje se 
 
3.  Mateřská společnost nejširší konsolidované skupiny (hlavní matka) 
Nevyskytuje se 
 
4. Mateřská společnost nejužší konsolidované skupiny (nejbližší matka) 
Nevyskytuje se 
 
5.  Počet  a hodnota vydaných akcií (podílů) během účetního období 
Nevyskytuje se 
 
6.  Informace o vyměnitelných dluhopisech 
Nevyskytuje se 
 
7.  Rozčlenění počtu zaměstnanců podle kategorií (rozpis k údaji v bodě I.) 
 
Kategorie zaměstnanců  Prům.přepočtený počet za období 
Řídící pracovníci                                                                    5 
Výkonní pracovníci                                                             48 
Administrativní pracovníci                                                  4   
 
8.  Výše odměn přiznaných za účetní období členům řídících, kontrolních či správních orgánů 



 
Odměny vyplacené členům statutárních a dozorčích orgánů (úhrnné údaje v tis.Kč): 
Představenstvo      493 
Dozorčí rada           193                                                                  
 
9.  Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty 
 
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+zisk či -ztráta):      
Nevyskytuje se 
 
Disponibilní zisk (-ztráta) za účetní období:                         -1 527 658,12   Kč 
Vyplacené zálohy na podíly na zisku ve výši:                    0,00     Kč 
Výsledný ztráta ke zúčtování                  -1 527 658,12    Kč 
 
Výsledná ztráta bude uhrazena ze zisku minulých let:           - 1 527 658,12     Kč       
 
10.  Údaje k dlouhodobému majetku 
 
10.a.1. Přírůstky a úbytky dlouhodobých aktiv za účetní období v pořiz. cenách (tis.Kč) 
 

Nehmotný majetek v PC (tis.Kč) PS KS Přírůstky Úbytky v PC 

Nehm.výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

Software 0 0 0 0 

Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 

Ostatní dl. nehm.majetek 0 0 0 0 

Zálohy na dl. nehm.majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dl. nehm. majetek 0 0 0 0 

 
Popis jednotlivých významných položek přírůstků nehmotného dl. majetku: 
Položka       Způsob nabytí  Pořizovací cena tis.Kč       Předp.doba odepisování 
(měsíců) 
Nevyskytuje se 
 
 
Popis jednotlivých významných položek úbytků nehmotného dl. majetku: 
Položka       Rok nabytí  Pořizovací cena tis.Kč           Zůst.úč.hodnota při vyřazení 
tis.Kč 
Nevyskytuje se 
 
 
 

Hmotný majetek v PC (tisKč) PS KS Přírůstky Úbytky v PC 

Pozemky 51 033 52 788 1 755 0 

Stavby 56 227 56 217 0 10 

Hmotné movité věci      106 930 105 460 2 680 4 150 

Ostatní dl.hmotný majetek 10 716 10 846 14 029 13 899 



Z toho: Dospělá zvířata 10 420 10 593 4 098 3 925 

Zálohy na dl. hm.majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dl. hm. majetek 296 253 9 931 9 974 

           
 
Popis jednotlivých významných položek přírůstků a úbytků hmotného dl. majetku: 
 
Položka       Způsob nabytí  Pořizovací cena tis.Kč       Předp.doba odepisování 
(roků) 
Pozemky                              koupě                               1 755                                 neodepisuje se 
Kolový Nakladač Mani.     koupě                               1 272                                 5 let     
Kolový nakladač JCB          koupě                                  855                                 5 let  
          
 
 
Při nabývání nemovitosti: 
Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (§ 56 odst.7 vyhl.) 
k rozvahovému dni. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
10.a.2. Výše oprávek a opravných položek a změny za účetní období 

 Oprávky Opravné položky 

Nehmotný majetek – stav oprávek a OP (tis.Kč) PS KS PS KS 

Nehm.výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

Software 0 0 0 0 

Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 

Ostatní dl. nehm.majetek 0 0 0 0 

Zálohy na dl. nehm.majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dl. nehm. majetek 0 0 0 0 

 

Dlouhodobý finanční majetek v PC (tis.Kč) PS KS Přírůstky Úbytky v PC 

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry – dtto 0 0 0 0 

Podíly – podstatný vliv 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry – podst.vliv 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry – ostatní 0 0 0 0 

Ostatní dl. fin. majetek 41 41 0 0 



 
Popis jednotlivých významných opravných položek k nehmotnému majetku (tis.Kč): 
Položka       Způsob nabytí  Pořizovací cena   Opravná položka   Změna OP za 
období  
Nevyskytuje se 
 
 

 Oprávky Opravné položky 

Hmotný majetek – stav oprávek a OP (tis.Kč) PS KS PS KS 

Pozemky 0 0 0 0 

Stavby 24 918 26 778 0 0 

Hmotné movité věci    89 756 92 514 0 0 

Ostatní dl.hmotný majetek 6 313 6 166 0 0 

Z toho: Dospělá zvířata 6 313 6 166 0 0 

Zálohy na dl. hm.majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dl. hm. majetek 0 0 0 0 

           
Popis jednotlivých významných opravných položek k nehmotnému majetku (tis.Kč): 
Položka       Způsob nabytí  Pořizovací cena   Opravná položka   Změna OP za 
období  
Nevyskytuje se 
 
Dlouhodobý finanční majetek – stav a změna opravných položek (tis. Kč)  
 

Položka 
Způsob 
nabytí 

Pořizovací 
cena 

Opravná 
položka 

Změna OP za 
období 

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry – dtto 0 0 0 0 

Podíly – podstatný vliv 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry – podst.vliv 0 0 0 0 

Zápůjčky a úvěry – ostatní 0 0 0 0 

Ostatní dl. fin. majetek 0 0 0 0 

 
 
 
10.a.3. Výše úroků, které se staly součástí ocenění majetku  (tis.Kč) 
Do ocenění pořizovaného dlouhodobého majetku nebyly zahrnuty žádné úroky.   
    
     
11. Rozpis odložené  daně z příjmů 
 
Charakter odložené daně:   
Počáteční stav odložené daně: 1 517 tis. Kč  
          Odložená daň   
Z=závazek 
Titul odložené daně    Částka v tis.Kč    Sazba DzP         tis.Kč       P = 
pohled.        



Rozdíly mezi ÚZC a DZC DM  7 200              19%                       1 368      Z   
Daňové ztráty minulých let            19%  
Jiné tituly       19% 
 
Konečný stav odložené daně k rozvahovému  dni 1 368 tis.Kč (+Z x -P) 
Změna odložené daně za běžné období    -149  tis.Kč  (KS mínus PS) 
 
12. Povaha  a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze 
 
12.a. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: 
Nevyskytuje se 
 
 
12.b. Individuální preferenční limity a kvóty - vyřazeny 
Nevyskytuje se 
 
12.c. Pronájem majetku jiným subjektům 
Skupina majetku  Roční pronájem v tis.Kč Smluvní doba pronájmu  
DM                                                                831                                           1-5 let  
 
 
12.d. Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným, břemenem 
 
Majetek zastavený a zatížený závazky ÚJ 
 
Objem zatíženého   Subjekt, jemuž    
 majetku v ÚZC (tis.Kč)  je ručeno   Podíl na netto aktivech v % 
1 441                                                       Komerční banka a.s.                                          1,02%  
2 929                                                       UniCredit Leasing CZ, a.s.                                 2,06% 
1 402                                                       PGRLF a.s.                                                            0,99% 
 
12.e. Poskytnuté záruky a zajištění jiným subjektům 
Nevyskytuje se 
 
12.f. Cizí majetek uvedený v rozvaze (najatý podnik nebo jeho část) 
Nevyskytuje se 
 
12.g.. Ostatní operace nezahrnuté v rozvaze - podmíněné závazky 
Nevyskytuje se 
 
12.h..  Zvláštní operace účetní jednotky s významnými riziky či užitky 
Nevyskytuje se 
 
13. Transakce se spřízněnou stranou 
Nevyskytuje se 
 
13.a. Transakce uzavřené jinak nežli za běžných podmínek 
Nevyskytuje se 



 
13.b. Transakce mezi ÚJ a jejími většinovými akcionáři 
Nevyskytuje se 
 
13.c. Transakce mezi ÚJ a členy správních, řídících a dozorčích orgánů 
Nevyskytuje se 
 
14. Přehled o peněžních tocích 
Přehled o peněžních tocích (jako samostatný výkaz) je sestaven: nepřímou metodou 
 
Uplatňovaná zásada pro určování obsahu peněžních prostředků 
Peněžní ekvivalenty, zahrnuté pro účely Přehledu o peněžních tocích do peněžních 
prostředků: 
Nebyly uvažovány 
 
15. Přehled o změnách VK 
Přehled o změnách VK je přiložen jako samostatný výkaz.  
 
16. Celkové odměny účtované auditorem  
Odměna auditora za povinný audit           45 tis.Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 


