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Návrh  
 

změn stanov akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost 
 

předkládaný valné hromadě svolané na den 18.6.2021 včetně odůvodnění: 
 
 
Podle čl. II. bod 1. zákona č. 33/2020 Sb. novelizujícího zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních 
společnostech a družstvech, musí obchodní korporace přizpůsobit zakladatelské právní jednání, tj. 
stanovy, úpravě zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve znění účinném ke 
dni nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb., t.j. ke dni 1.1.2021, a to v termínu do 31.12.2021. 
 
Představenstvo akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, proto připravilo 
návrh změn stanov, jejichž poslední úplné znění bylo představenstvem společnosti vyhlášeno dne 
14.6.2019, a je založeno ve sbírce listin vedené Městským soudem v Praze pod číslem                       B 
2548/SL76/MSPH, který je předkládán ke schválení valné hromadě společnosti svolané na den 
18.6.2021, jímž se mění stanovy akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová 
společnost, takto: 
 
 
I. Dosavadní text čl. 8 se v odst. 1 a 2 nahrazuje novým textem tohoto znění: 
 
1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 4 857 (slovy: čtyři tisíce osm set padesát sedm) kusů 

listinných akcií na jméno jako cenných papírů na řad, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) každé jedné akcie, a na 1 930 (slovy: jeden tisíc devět set třicet) kusů listinných 
akcií na jméno jako cenných papírů na řad, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) každé jedné akcie. 
 

2. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Se všemi akciemi jsou spojena základní práva 
akcionářů podílet se podle zákona a stanov na řízení společnosti, na jejím zisku, a na likvidačním 
zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. Společnost nevydala akcie, s nimiž by byla spojena jiná 
práva akcionářů než uvedená v předchozí větě, tedy nevydala akcie různých druhů. Akcie 
společnosti nejsou imobilizovány. Akcie společnosti nejsou obchodovány na evropském 
regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 
 

 
II. Dosavadní text čl. 10 se v odst. 1 a 4 nahrazuje novým textem tohoto znění: 
 
1. Společnost vede seznam akcionářů, do něhož se zapisuje číselné označení listinné akcie, 

jmenovitá hodnota akcie, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu a změny 
zapisovaných údajů. 

 
4. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí 

bude změna o osobě akcionáře prokázána podle čl. 9 odst. 5 stanov.  
 
 
III. Dosavadní text čl. 11 se v odst. 1, 2 a 5 nahrazuje novým textem tohoto znění: 
 
1. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada 

schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií 
vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Společnost poskytuje veškerá peněžitá 
plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatné převoditelné právo, na své 
náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený 
v seznamu akcionářů, nebo na bankovní účet, který osoba, které svědčí samostatné převoditelné 
právo, společnosti ad hoc sdělí.  
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2. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích je 
rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních 
zdrojů. Právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích, je samostatně převoditelné ode 
dne, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Podíl na zisku 
nebo na jiných vlastních zdrojích, je splatný do posledního kalendářního dne v roce, v němž valná 
hromada schválí účetní závěrku, která je podkladem pro rozdělení zisku nebo jiných vlastních 
zdrojů, nerozhodne-li valná hromada o jiném termínu splatnosti. 

 
5. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné 

hromady. Návrhy a protinávrhy akcionáře doručené nejpozději 3 dny před konáním valné hromady 
uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti, a to 
včetně odůvodnění, pokud je návrh nebo protinávrh akcionáře obsahuje. K návrhům a 
protinávrhům akcionáře doručeným nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady uveřejní 
představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko k nim.  

 
 
IV. Do čl. 12 se nově doplňuje odst. 3 s tímto novým textem: 
 
3. Akcionář je povinen poskytnout společnosti potřebnou součinnost pro vedení seznamu akcionářů, 

včetně sdělení čísla bankovního účtu, a jeho změny. Sdělení bankovního účtu je podmínkou pro 
poskytnutí peněžitého plnění společností. Nesplní-li akcionář tuto povinnost, společnost ho k jejímu 
splnění vyzve. Do doby splnění této povinnosti akcionáře není společnost povinna akcionáři žádná 
peněžitá plnění poskytovat. 

 
s tím, že stávající odst. 3 obsažený v čl. 7. bude nově označen jako odst. 4. 
 
V. Dosavadní text čl. 14 se v odst. 1 a 2 nahrazuje novým textem tohoto znění: 
 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který rozhoduje usnesením. 
 
2. Do působnosti valné hromady náleží: 

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění kapitálu 
pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 
skutečností, 

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení 
základního kapitálu, 

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splacení emisního kursu, 

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
e) volba a odvolání členů představenstva, 
f) volba odvolání členů dozorčí rady, 
g) schvalování smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, 
h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených 

zákonem i mezitímní účetní závěrky, 
i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 
j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování 

na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na 
evropském regulovaném trhu, 

k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 
l) jmenování a odvolání likvidátora, 
m) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, 
n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu 
podnikání nebo činnosti společnosti, 

o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku 
nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, 

p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady, 
q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a 

družstev stanoví jinak. 
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VI. Dosavadní text čl. 15 se nahrazuje novým textem tohoto znění: 
 

čl. 15 
Svolávání valné hromady 

 
1. Valnou hromadu svolává představenstvo 1x ročně. Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání 

řádné účetní závěrky, musí se konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího 
účetního období. V zákonem stanovených případech mohou valnou hromadu svolat i jiné osoby, 
nebo jiný orgán společnosti než představenstvo. 
 

2. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je třicátý den přede dnem konání valné hromady. 
 

3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou 
hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu 
uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti 
uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje 
náležitosti požadované zákonem. 
 

4. Je-li na pořadu valné hromady projednání řádné účetní závěrky, představenstvo účetní závěrku 
uveřejní na internetových stránkách společnosti současně s pozvánkou nejméně 30 dnů přede dnem 
konání valné hromady, a akcionáře na tuto skutečnost upozorní. Společně s účetní závěrkou 
představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti také výroční zprávu, pokud ji 
zpracovává, a pokud nikoliv, uveřejní zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku. Účetní závěrka musí být zveřejněna ještě po dobu 30 dnů od jejího schválení nebo 
neschválení. 
 

5. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat 
alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny 
stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách 
společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou 
hromadu, nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov. 

 
 
VII. Dosavadní text čl. 16 se v odst. 6 a 7 nahrazuje novým textem tohoto znění: 
 
6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy 

nevyžadují většinu vyšší, tzv. kvalifikovanou. Rozhodnutí valné hromady je přijato, hlasovala-li pro 
jeho přijetí potřebná většina hlasů přítomných akcionářů. 
 

7. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech, o nichž tak stanoví zákon, jakož i o dalších 
skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčí veřejnou 
listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. Není-li veřejná 
listina o rozhodnutí valné hromady sepsána nejpozději do 60 dnů od jeho přijetí, nemá přijaté 
rozhodnutí žádné právní účinky. 

 
 
VIII. Dosavadní text čl. 17 se v odst. 1 nahrazuje novým textem tohoto znění: 
 
1. Není-li valná hromada schopna se usnášet a je-li to stále potřebné, svolá představenstvo bez 

zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání a to způsobem 
uvedeným v čl. 15 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí 
obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke 
každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou 
hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná 
hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla 
svolána původní valná hromada. 
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IX. Doplňuje se nově čl. 17a s tímto novým textem: 
 

čl. 17a 
Rozhodování per rollam 

 
1. Rozhodnutí valné hromady lze přijmout i mimo její zasedání rozhodováním per rollam. Rozhodný 

den pro rozhodnutí per rollam je sedmý den předcházející dni rozeslání návrhu rozhodnutí všem 
akcionářům. 
 

2. Představenstvo, nebo osoba oprávněná ke svolání valné hromady (dále jen „osoba oprávněná ke 
svolání valné hromady“), zašle všem akcionářům způsobem určeným stanovami pro svolání valné 
hromady písemný návrh rozhodnutí, který musí obsahovat: 

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění 
b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů a počítá se ode dne doručení návrhu 

akcionáři,  
c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. 

 
3. Nedoručí-li akcionář ve stanovené 15 denní lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady 

souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 
 

4. Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh 
rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se akcionářům zasílá kopie 
veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Akcionář ve svém vyjádření uvede i obsah návrhu rozhodnutí 
valné hromady, jehož se vyjádření týká. Podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen. 

 
5. Rozhodnutí přijaté per rollam včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná ke svolání valné 

hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného 
odkladu ode dne jeho přijetí. V téže lhůtě stejným způsobem informuje, že usnesení nebylo přijato. 

 
6. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo 

marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li 
dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. Rozhodná většina se počítá z celkového 
počtu hlasů všech akcionářů. 

 
X. Dosavadní text čl. 18 se v odst. 1, 8 a 9 nahrazuje novým textem, a nově se doplňují odstavce 

10. až 12. tohoto znění: 
 
1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení 

společnosti. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou 
v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny 
týkající se obchodního vedení společnosti.  

 
8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení člen doručí 

společnosti, která oznámení o odstoupení postoupí představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy 
odstoupení projednalo, nebo mělo projednat představenstvo na nejbližším zasedání po doručení 
oznámení o odstoupení. Člen své odstoupení může také oznámit na zasedání představenstva. 
V takovém případě končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li 
představenstvo na žádost člena jiný okamžik zániku funkce. 
 

9. Klesl-li počet členů představenstva o méně než polovinu, může jmenovat představenstvo náhradní 
členy představenstva do příštího zasedání valné hromady (kooptace). 

 
10. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem pouze 

v případě, jestliže na svoji konkurenční činnost vykonávanou před svojí volbou, písemně neupozornil 
valnou hromadu, a náhradní člen před kooptací představenstvo. Jestliže člen výslovně písemně před 
svojí volbou valnou hromadu (náhradní člen před kooptací představenstvo) na svoji konkurenční 
činnost upozornil, a přes to byl valnou hromadou zvolen (náhradní člen představenstvem jmenován) 
členem představenstva, platí, že má povolen výkon konkurenční činnosti uvedený v písemném 
upozornění učiněném před volbou (jmenováním).  
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11. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo své zasedání rozhodováním per rollam. Při 
rozhodování per rollam se postupuje obdobně podle čl. 17a stanov. 

 
12. Další práva a povinnosti člena představenstva neuvedená v tomto článku stanov, vyplývající 

z obecně závazných právních předpisů, nejsou tímto článkem stanov nijak dotčeny. 
 
 
XI. Dosavadní text čl. 19 se v odst. 6 a 7 nahrazuje novým textem, a nově se doplňují odstavce 

8. až 10. tohoto znění: 
 
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení člen doručí 

společnosti, která oznámení o odstoupení postoupí dozorčí radě. Výkon funkce končí dnem, kdy 
odstoupení projednala, nebo měla projednat dozorčí rada na nejbližším zasedání po doručení 
oznámení o odstoupení. Člen své odstoupení může také oznámit na zasedání dozorčí rady. 
V takovém případě končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li 
dozorčí rada na žádost člena jiný okamžik zániku funkce. 

 
7. Klesl-li počet členů dozorčí rady z členů volených valnou hromadou o méně než polovinu, může 

dozorčí rada sama jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace).  
 

8. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem pouze 
v případě, jestliže na svoji konkurenční činnost vykonávanou před svojí volbou, písemně neupozornil 
valnou hromadu, a náhradní člen před kooptací dozorčí radu. Jestliže člen výslovně písemně před 
svojí volbou valnou hromadu (náhradní člen před kooptací dozorčí radu) na svoji konkurenční činnost 
upozornil, a přes to byl valnou hromadou zvolen (náhradní člen dozorčí radou jmenován) členem 
dozorčí rady, platí, že má povolen výkon konkurenční činnosti uvedený v písemném upozornění 
učiněném před volbou (jmenováním). 

 
9. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo své zasedání rozhodováním per rollam. Při 

rozhodování per rollam se postupuje obdobně podle čl. 17a stanov. 
 
10. Další práva a povinnosti členy dozorčí rady než jsou uvedená v tomto článku stanov, vyplývající 

z obecně závazných právních předpisů, nejsou tímto článkem stanov nijak dotčeny. 
 
 
XII. Dosavadní text čl. 27 se v odst. 2 nahrazuje novým textem tohoto znění: 
 
2. Změna původních stanov ze dne 4.3.1994 ve znění změn stanov schválených valnými hromadami 

společnosti dne 31.3.1995, dne 20.6.1997, dne 25.6.1999, dne 22.6.2001, dne 21.6.2004, dne 
19.6.2009 a dne 21.6.2013 byla schválena valnou hromadou společnosti dne 20.6.2014, která 
představovala úplné znění stanov. Další změny stanov byly schváleny valnými hromadami 
společnosti dne 14.6.2019 a dne 18.6.2021. 

 
 
 
Návrh na změnu stanov představenstvo takto odůvodňuje: 
 
Společnost se rozhodnutím valné hromady ze dne 20.6.2014 podřídila podle § 777 odst. 5 zákona č. 
90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech tomuto zákonu účinnému ode dne 1.1.2014, a to 
přijetím změn stanov, které představovaly nové úplné znění stanov. Tyto stanovy byly změněny 
rozhodnutím valné hromady konané dne 14.6.2019. 
 
Zákon č. 33/2020 Sb. s účinností ke dni 1.1.2021 novelizoval zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních 
korporacích a družstvech a v čl. II. bod 1 přechodných ustanovení uložil obchodním korporacím 
povinnost přizpůsobit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zakladatelská právní jednání, 
jímž v případě společnosti jsou stanovy, úpravě zákona č. 90/2012 Sb. ve znění zákona č. 33/2020 Sb. 
účinnému ode dne jeho nabytí, a doručit je do sbírky listin. 
 
Představenstvo společnosti ke splnění této povinnosti připravilo návrh změn současného znění stanov 
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vyhlášeného dne 14.6.2019, a navrhuje změnit stanovy ve výše uvedených článcích, jimiž se stanovy 
společnosti přizpůsobují nové právní úpravě vyplývající ze znění zákona č. 33/2020 Sb. 
 
V rámci přehlednosti byl zvolen způsob změn tak, že došlo-li v nějakém odstavci jednotlivých článků 
stanov k jakékoliv změně, navrhuje se změnit celý tento odstavec novým textem, a nikoliv pouze změnit 
jednotlivé věty nebo slova v tomto odstavci. 
 
Tyto změny se týkají čl. 8 upřesňujícího označení akcií, čl. 11 o právech akcionářů a čl. 12 o 
povinnostech akcionářů, z nichž je třeba zdůraznit novou povinnost společnosti uloženou v rámci 
transparentnosti převodů peněz ustanovením § 349 zákona o obchodních korporacích, a to poskytovat 
akcionářům peněžitá plnění výhradně a pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet, a tomu 
odpovídající povinnost akcionáře tento účet společnosti sdělit. 
 
Tato změna zákona a na něj navazující změna stanov znamená, že společnost nesmí vyplatit 
akcionáři jakékoliv peněžité plnění včetně dividendy v hotovosti, ale pouze na jím sdělený účet 
u peněžního ústavu. 
 
Další změny se týkají upřesnění působnosti valné hromady v čl. 14, svolávání valné hromady v čl. 15, 
rozhodování valné hromady v čl. 16 včetně náhradní valné hromady v čl. 17, a v doplnění nového článku 
17a umožňujícího uskutečnit rozhodnutí valné hromady hlasováním per rollam. 
 
Poslední změny se týkají čl. 18 o představenstvu a čl. 19 o dozorčí radě, v nichž se upřesňuje ukončení 
členství v těchto orgánech odstoupením z funkce, upravuje se otázka zákazu konkurence obdobně, jako 
byla upravena v dosavadním znění zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že tato úprava 
se společnosti osvědčila, a připouští se i rozhodování představenstva a dozorčí rady per rollam. 
 
 
Současně platné znění stanov společnosti je akcionářům přístupné prostřednictvím internetových 
stránek společnosti, a s ním si mohou porovnat výše navrhované změny stanov. 
 
 
 
Za představenstvo společnosti: 
 
 
---------------------------------------- 
MVDr. Miroslav Hrdlička 
předseda představenstva 
 


