
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stav majetku 
 
Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s., 
se sídlem Pražská 169 
257 06 Louňovice pod Blaníkem 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 3954 
IČO 616 73 196  CZ61673196 

 

 
Statutární  orgán představenstvo v roce 2022 zasedalo k jednání podle 
potřeb společnosti. Rozhodovalo o obchodních záležitostech , řešilo  
interní skutečnosti. Dohlíželo a kontrolovalo činnost hospodářského vedení. 

 

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během období je 61  z toho řídící 
pracovníci  6. 
Počet akcionářů k 31.12.2022  je 317 akcionářů, zapsaný základní kapitál 
v OR  81026 tis. 

 

 
Půdní fond akciové společnosti se stabilizuje na úrovni 2746 ha zemědělské 

půdy, z toho 2318 ha orná půda.  Společnost má 62 trvale činných pracovníků. 
Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. podniká na úseku rostlinné a 
živočišné výroby 
 Na  úseku  rostlinné  výroby 

je výroba zaměřena na výrobu zrnin, olejnin,  pícnin na orné půdě 
a množení osiv obilovin , trav , jetelů . Množíme na cca 188 ha,  tj. 8,11 % 
z ploch orné půdy. Hlavními tržními plodinami  zůstává řepka a pšenice (jako 

potravinářské obilí), výroba osiv a výroba krmného obilí pro  KF živočišné 
výroby. 
Dosažené tržby za výrobky RV  68.579 tis. 
Společnost obhospodařuje 52,76 ha lesů  - tržby z honitby 54 tis. ,  tržby z lesa 
510 tis. 
 
 
Úsek živočišné   v   ýroby 

Chov skotu - máme uzavřený obrat stáda. Zčásti se orientujeme na 
chov dojnic bez tržní produkce mléka - zapouštěním masnými býky. 
Dojnice jsou volně ustájeny ve stáji  VKK Velíš.  
Dosažené tržby  za mléko  69.982 tis., tržby ze zvířat 4.965 tis. 



 

 
Ostatní tržby ze služeb  1.100 tis., tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu 15.046 tis. 

 

 
Pořízení  DHM :                     

 Pozemky:                                                                                                                                             3 426 tis.  
Stavby                                            0 tis. 
Stroje a zařízení:      4 954 tis. 
Dopravní prostředky:       1 116 tis. 
Inventář:         177 tis. 
Nedokončený DHM                  1 185tis. 
 

 
Přijaté  dotace  celkem:                              24 730  tis. Kč  
na investiční účely                                                 
na neinvestiční účely  - ze státního rozpočtu     1 319 tis. 

 - z EU  23 411 tis 
 
 
 
 

Výroba uvedené produkce je zajišťována vlastními výrobními silami a     
prostředky. Služeb je využíváno v případě vápnění, aplikace kejdy a 

sklizeň kukuřice na zrno.  
   

 

 
Management  pracovní  síly 

 

Jak již bylo uvedeno v akciové společnosti zaměstnáváme 62 pracovníků. V 
době špičkových   žňových prací jsou zčásti využíváni brigádníci. Jedná se o 
studenty, důchodce, popř. jiné pracovníky v rámci dovolené. 

 
 
 

Společnost řídí hospodářské vedení, které je šestičlenné. V jeho čele je 
předseda představenstva společnosti. Ze šestičlenného vedení jsou dva 
vysokoškoláci a čtyři středoškoláci. Jedná se o zkušené pracovníky, kteří mají 
dlouholetou praxi v zemědělském oboru. Hospodářské vedení je zárukou 
dosažení plánovaných úkolů. 



 

Stav majetku akciové společnosti Podblanicko Louňovice                 
pod Blaníkem a.s.  k 31.12.2022 

 
 
 
 
 
Celková hodnota AKTIV společnosti…………     198 427 tis. 

 

 

dlouhodobý majetek …………………… 111 640 
oběžná aktiva ……………………………………   86 474 
časové rozlišení  ………    313 

  
 
 

Krytí uvedeného majetku  PASIVY 
 
 

Pasiva celkem …………………………………       198 427 tis.  
 
vlastní kapitál…………………………………        136 982 
cizí zdroje …………………………….         61 049 
 časové rozlišení  ……    396  


