
Příloha k řádné roční závěrce kalendářního 
roku 2019 

Sestavená v souladu s § 39 a §39a) zákona 563/1991 Sb., o účetnictví 
 

Základní informace o účetní jednotce 
Obchodní název:  Zemědělství Blatná, a.s. 

Sídlo: Čechova 32, 388 01 Blatná 

Právní forma: akciová společnost 

IČ: 25168568 

Datum zápisu, OR: 23.10.1997 

Spisová značka: oddíl B, vložka 873 

Předmět podnikání: zemědělství  

Kategorie účetních jednotek: malá auditovaná 

Rozvahový den: 31.12.2019 

Okamžik sestavení závěrky: 9.3.2020 

 

Použité účetní metody 
1) Oceňování majetku a závazků 

Majetek a závazky jsou oceněny pořizovací cenou. 

2) Stanovení účetních odpisů a účetních opravných položek 

a) Účetní odpisy majetku jsou stanoveny takto:  
 

Majetek Doba účetních odpisů Poznámka 

Budovy, stavby 67 a 30 let  

Stroje, zařízení 6, 10 a 15 let  

Zvířata 4 roky  

 

b) Účetní opravné položky k pohledávkám byly vytvořeny ve výši 382 tis. Kč.  
 

c) Účetní opravné položky k zásobám nejsou vytvářeny.  
 
d) Účetní opravné položky k nedokončeným investicím jsou vytvořeny ve výši 300 

tis. Kč k zakoupené ocelokolně.   



3) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu 

 Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách. 

 

Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou 
hodnotou – pro cenné papíry (účty 06x, 25x) 
V roce 2019 nebylo použito. 

Cenné papíry jsou oceněny pořizovací cenou s tvorbou opravné položky.  

 

Výše pohledávek a závazků se splatností více než 5 let 
Nejsou žádné 

 

Výše závazků (zápůjček, úvěrů) krytých zárukami (s popisem těchto záruk) 
 

Banka číslo účtu  Účet Účel úvěru Způsob 
zajištění 

Výše úvěru k 
závěrkovému 

dni (v tis. 
Kč) 

Část splatná 
v 

následujícím 
roce (2020) 

UniCredit Bank 2171832/2700 461208 krmný vůz Stroj 115  115 

Komerční banka 51-1662821507/0100 461209 pozemky 2 pozemky 0  0 

SG Equipment Fin. 162710187/0100 461210 traktor JD 8245R- KB Stroj 474  474 

SG Equipment Fin. 162710187/0100 461212 postřikovač MAMUT Stroj 582  385 

ČSOB, a.s. 276465677/0300 461213 pozemky 2016 pozemky 684  667 

Komerční banka, a.s. 35-1623031537/0100 461214 provozní  blanko směnka 3 000  0 

Autoleasing (Volvo) 3683572/0800 461215 provozní  Stroj 40  40 

Komerční banka, a.s. 35-1443301587/0100 461300 Kravín-rekonstrukce 2017 zástava stavba 22 065  1 139 

SG Equipment Fin. 162710187/0100 461216 Rozmetadlo Stroj 714  151 

SG Equipment Fin. 162710187/0100 461217 Traktor McCormick Stroj 2 579  526 

Erste Leasing a.s. 994404-0040233001/0800 461218 Manipulátor Manitou Stroj 454  147 

SG Equipment Fin. 162710187/0100 461219 Pluh Överum Stroj 1 232  267 

Celkem         31 939 3 911 

 

Výše závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům statutárních 
orgánů 
Nebyly poskytnuty. 

Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou 
mimořádné svým objemem nebo původem 
Nevznikly.  

Celková výše závazků nevedených v rozvaze 
Účetní jednotka nemá takové závazky. 

 



Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období 
Průměrný počet zaměstnanců je 19. 

 

Popis změn jednotlivých položek dlouhodobých aktiv 
1) PS, přírůstky, úbytky, KS dlouhodobých aktiv  

 
2) PS, změny a KS opravných položek dlouhodobých aktiv 

Jsou vytvořeny opravné položky k nedokončeným investicím, na kterých 
v průběhu rou 2019 nebyly provedeny žádné práce.  
 

3) Výše úroků, které jsou součástí pořizovací ceny majetku 
Všechny úroky jsou účtovány do nákladů  
 

Název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní 
závěrku 
Účetní jednotka nepatří do konsolidační skupiny. 

 

Povaha a účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze 
K žádným výše uvedeným operacím nedošlo. 

 

Popis transakcí uzavřených se spřízněnou stranou, pokud nejsou za 
běžných tržních podmínek (objem, povaha a ostatní informace potřebné 
k pochopení finanční situace účetní jednotky 
Veškeré transakce se spřízněnou stranou probíhají za běžných obchodních podmínek. 

 
 

 

 

 

Sestaveno dne: 9.3.2020 

Sestavil: Hana Benediktová 

  

 

  Václav Maňhal    

      Podpis statutárního zástupce 


