
 

1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost 
277 37  Chorušice 118; IČ: 46357238, DIČ : CZ46357238; Tel.: 725719121, E-mail: chorusice@suprachor.cz; 

internetové stránky: www.1zas-chorusice.cz; Bankovní spojení: KB Mělník, č.ú.: 19-0202150277/0100 
 

 

 

V Chorušicích dne 14.5.2021 

Představenstvo akciové společnosti 1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost,                       
IČO 46357238, se sídlem č.p. 118, 277 37 Chorušice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2548, podle čl. 15 stanov společnosti svolává 

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

na den 18.6.2021 od 13,00 hod. do pohostinství ve Velkém Újezdě, okr. Mělník, 

 s tímto programem: 

Prezentace účastníků je od 12,30 hod. 

Pořad jednání: 

1. Zahájení 
2. Volba orgánů valné hromady  
3. Změna stanov  
4. Doplňující volba do představenstva společnosti 
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva 
6. Výroční zpráva společnosti včetně roční účetní závěrky za rok 2020 s návrhem na 

rozdělení zisku  
7. Zpráva dozorčí rady 
8. Rozhodnutí o Výroční zprávě, o řádné účetní závěrce a o návrhu rozdělení zisku 

za rok 2020 
9. Schválení auditora roku 2021 
10. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti 
11. Závěr 

 
Výroční zpráva a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 jsou uveřejněny na 
internetových stránkách společnosti www.1zas-chorusice.cz a dále jsou akcionářům 
k nahlédnutí v pracovní dny v sídle společnosti.  

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je podle čl. 15 stanov třicátý den přede dnem konání 
valné hromady. Akcionářská práva na valné hromadě může vykonávat pouze osoba, která byla 
k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.  



 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně jejich odůvodnění, 
případně vyjádření představenstva ke každé ze záležitostí navrhovaných k projednání na 
valné hromadě, není-li k jednotlivému bodu pořadu valné hromady předkládán návrh 
usnesení valné hromady:  

K bodu 3. pořadu: Změna stanov se navrhuje ke splnění povinnosti vyplývající z čl. II. bod 1 
zákona č. 33/2020 Sb. novelizující zákon o obchodních korporacích. Návrh usnesení včetně 
úplného znění navrhovaných změn stanov a jeho odůvodnění, je uveden v samostatné příloze 
č. 1 tvořící nedílnou součást této pozvánky. Kromě toho, návrh změn stanov včetně odůvodnění, 
je uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.1zas-chorusice.cz a je akcionářům 
též zdarma k nahlédnutí v pracovní dny v sídle společnosti. 

K bodu 4. pořadu: Dne 22.2.2020 zemřel dlouholetý člen představenstva společnosti Mgr. Jan 
Šubert, a osmičlenné představenstvo má v současnosti pouze sedm členů. Proto byla na pořad 
valné hromady zařazena doplňující volba nového člena představenstva, a to syna pana Mgr. 
Jana Šuberta, pana Mgr. Jana Šuberta, nar. 16.8.1976, který splňuje zákonné podmínky pro 
výkon funkce a s kandidaturou do představenstva souhlasí.  

Současně Mgr. Jan Šubert upozorňuje, že je jednatelem ve společnostech s ručením omezeným 
Euroasfalt s.r.o., SPEED Credit s.r.o. , TLC – leasing s.r.o. a DESPIK s.r.o., které mají jako 
předmět podnikání volnou živnost výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 
živnostenského zákona, a posledně jmenovaná společnost má též jako předmět podnikání 
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Vzhledem k tomu, že 
v rámci změn stanov je navrhována v souladu s ust. § 441 odst. 4 zákona o obchodních 
korporacích odchylná úprava od odst. § 441 odst. 1 až 3 zákona, po schválení změn stanov je 
volba pana Mgr. Jana Šuberta členem představenstva možná. 

Volbu se navrhuje provést aklamací vzhledem k tomu, že jde o doplňující volbu, a proto bude 
valné hromadě předložen návrh na tento způsob volby. Proto se nenavrhuje na valné hromadě 
volit volební komisi. 

K bodu 5. pořadu: S nově zvoleným členem představenstva se navrhuje schválit uzavření 
smlouvy o výkonu funkce ve stejném rozsahu, v jakém byla schválena valnou hromadou 
konanou dne 14.6.2019 se všemi členy představenstva nepověřenými žádnou exekutivní funkcí. 
Návrh smlouvy o výkonu funkce je obsažen v samostatné příloze č. 2 tvořící nedílnou součást 
této pozvánky a rovněž je uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.1zas-
chorusice.cz. 

K bodu 6. pořadu: Společnost za rok 2020 vyhotovila výroční zprávu, jejíž součástí je i řádná 
účetní závěrka společnosti za rok 2020 ověřená auditorem, kterou představenstvo předkládá ke 
schválení valné hromadě současně s návrhem na rozdělení zisku uvedenému v návrhu usnesení 
k bodu 7. pořadu.  

K bodu 7. pořadu: Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti přezkoumala řádnou účetní 
závěrku společnosti za rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření 
valné hromadě. 

Návrh usnesení k bodu 8. pořadu valné hromady: 
a) Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2020 
b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 se ziskem ve 

výši 1 624 863,96 Kč  



 

c) Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady 
d)  Valná hromada schvaluje rozdělení zisku takto: 

na výplatu dividend akcionářům     1 000 000,00 Kč 

na výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady     220 000,00 Kč 

na dotace do fondu rozvoje         242 377,56 Kč 

na dotace rezervního fondu         162 486,40 Kč 

Návrh tohoto usnesení je odůvodňován tím, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 
byla sestavena v souladu s právními předpisy a její správnost byla ověřena auditorem. 
Vytvořený zisk se navrhuje částečně rozdělit akcionářům jako dividenda a členům orgánů jako 
tantiéma, a část zisku se navrhuje převést do fondu rozvoje vzhledem k budoucím plánovaným 
investicím a do rezervního fondu, který se i nadále navrhuje ponechat. 

K bodu 9. pořadu: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví nechat ověřit účetní 
závěrku za rok 2021 auditorem, jehož schvaluje valná hromada. Proto se navrhuje schválení 
auditora, který ověřoval řádnou účetní závěrku společnosti již v roce 2020 a navrhuje se 
přijmout k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady toto usnesení: 

Valná hromada schvaluje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2021 společnost: 
AuditVogel, s.r.o., Fügnerova 600/12, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČO 22774092, evidenční 
číslo oprávnění KAČR 534. 

K bodu 10. pořadu: Návrh usnesení valné hromady k úplatnému nabývání vlastních akcií 
včetně jeho odůvodnění, je uveden v samostatné příloze č. 3 tvořící nedílnou součást této 
pozvánky.  

 

Je-li akcionář zastupován na základě plné moci, musí být podpis zastoupeného akcionáře 
na plné moci úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení 
na jedné nebo na více valných hromadách.   

 

Za představenstvo společnosti: 

 

---------------------------------------- 

MVDr. Miroslav Hrdlička 

předseda představenstva 
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 Příloha č. 1 pozvánky  
  

Návrh usnesení 
 

valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost 
 

svolané na den 18.6.2021 k bodu 3. pořadu včetně odůvodnění: 
 
 
Valná hromada společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, se sídlem Chorušice č.p. 
118, IČO 46357238, v souladu s čl. II. bod 1. zákona č. 33/2020 Sb. v rámci povinnosti přizpůsobit 
zakladatelské právní jednání úpravě zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 
(dále též jen zákon o obchodních korporacích) ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti zákona č. 
33/2020 Sb., mění stanovy akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, 
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, 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.  
 
 
 

2. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích je 
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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. 

 
 
IX. Doplňuje se nově čl. 17a s tímto novým textem: 
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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).  

 
11. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo své zasedání rozhodováním per rollam. Při 
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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. 

 
 

Odůvodnění  
 

návrhu usnesení valné hromady o změně stanov  
 
 
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. 
 
Úplný návrh změn stanov je obsažen v tomto návrhu usnesení valné hromady, a je zveřejněn i na 
internetových stránkách společnosti. 
 
Přes tuto skutečnost má každý akcionář do tohoto návrhu změn stanov právo v sídle společnosti 
bezplatně nahlédnout v době uvedené v pozvánce.  
 
 
 



Příloha č. 2 pozvánky  
 

Návrh  
 

SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 
 AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

uzavřené ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. 
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“) 

 
I. 

Účastníci 
 

1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, se sídlem Chorušice 118, 277 37 
Chorušice, IČ 46357238, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
v oddíle B, vložka 2548, zast. předsedou představenstva MVDr. Miroslavem Hrdličkou, na 
straně jedné (dále jen „společnost“) 

 
a 
 

 Jan Šubert, nar. 26.8. 1976, bytem Osiková 3255, Teplice, PSČ 415 01,  
na straně druhé  (dále jen „člen“) 
 
 uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních 
předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou 
smluvních stran. 

 
II. 

Úvodní ustanovení 
2.1 Ustanovení valné hromady společnosti ze dne 18. 6. 2021 byl člen jmenován do 

funkce člena představenstva společnosti, přičemž člen svým prohlášením jmenování do této 
funkce bez výhrad přijal. Jmenováním do funkce člena představenstva byl mezi společností a 
členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, 
pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ObčZ či ZOK upravujících povinnosti členů 
orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností. 

2.2 Znění této smlouvy, v jejím úplném znění včetně úpravy o odměňování člena, bylo 
schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 18. 6. 2021. 

 
III. 

Předmět smlouvy 
3.1 Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi 

společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. 

3.2 Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem 
a společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů 
člena v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena v jeho vztahu k orgánům 
společnosti, právních vztahů člena založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-
how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena, úprava střetu zájmů, 
zákazu konkurence člena a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem 
spojených s výkonem funkce člena představenstva – statutárního orgánu společnosti. 

 



3.3 Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i 
normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je 
povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a 
dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci 
musí být členu známé. 

3.4 Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat 
jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu 
v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat 
společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikla. 
 

IV. 
Střet zájmů a zákaz konkurence 

4.1 Člen nesmí: 
a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat 

se společností do obchodních vztahů; 
b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti 
c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo 

jako ovládající osoba se stejným nebo podobným předmětem podnikání; a 
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného 

orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, 
ledaže jde o koncern. 

4.2 Omezení stanovená v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je člen povinen 
dodržovat alespoň po dobu jednoho roku ode dne skončení právního poměru člena ke 
společnosti. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku 
smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny 
následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

 
V. 

Obchodní tajemství a mlčenlivost 
 5.1 Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce 
členy představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších právních předpisů. 
 5.2 Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho 
skončení sám či prostřednictvím třetí osoby: 

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzicky či 
právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla 
v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými 
právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství 
dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo 

b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již 
fyzické či právnické osoby, a/nebo 

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, které je ve vztahu ke 
společnosti. 
Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy, která současně i zakládá 
trestně právní odpovědnost člena. 

 



 5.4 Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku 
společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty 
byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny. 
 5.5 Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl 
při výkonu funkce člena představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce 
člena představenstva, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let 
ode dne skončení této smlouvy. 
 

VI. 
Další povinnosti člena 

 6.1 Člen je povinen vyvíjet činnost k zajišťování obchodní vedení společnosti, přitom 
je vázán pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a společenskou smlouvou. 
 6.2 Člen je dále povinen vyvíjet činnosti k zajištění řádného vedení účetnictví 
společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, 
popřípadě i mezitímní účetní závěru a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu 
se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně 
závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy. 
 6.3 Člen je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen 
odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce 
vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. 
 

VII. 
Odměna za výkon funkce 

 7.1 Členu přísluší za výkon funkce člena představenstva odměna, která činí 3600,- Kč 
za každé zasedání představenstva. Není-li člen přítomen na zasedání představenstva, odměna 
za toto zasedání mu nepřísluší (zpravidla představenstvo zasedá 4 x až 5 ročně). 
 7.2 Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle čl. 7.1 
této smlouvy, na jeho bankovní účet, a to jednorázově do posledního dne kalendářního roku, 
v němž člen svoji funkci vykonával. 
 7.3 Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky 
společnosti přiznán nárok na výplatu tantiem, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého 
v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiem stanoví rozhodnutím valná 
hromada společnosti. 
 

VIII. 
Odpovědnost Člena za výkon funkce 

 Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce 
jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných 
právních předpisů. 

 
IX. 

Pojištění 
 9.1 Člen je povinen bez zbytečného odkladu na náklady společnosti uzavřít pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění jednatele pro případ pojistného rizika 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti. 
 
 9.2 Člen je povinen pojištění dle čl. 9.1 této smlouvy zachovat po celou dobu trvání 
právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovací ústav, 
uzavřít pojištění dle čl. 9.1 této smlouvy u jiného pojišťovacího ústavu, a to do 14-ti dnů ode 
dne zániku předchozího pojistného vztahu. 



 
X. 

Zánik výkonu funkce 
 10.1 Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže 
uvedených právních skutečností: 

a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti 
b) úmrtím člena 
c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, 

jehož je členem 
d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem 

společnosti, který je do funkce jmenoval, tzn. valnou hromadou Společnosti. 
e) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 10.1 c) této smlouvy končí až dnem, kdy 

vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, který jej jmenoval. Tento orgán 
je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se 
o vzdání funkce dozvěděl. 

 
XI. 

Platnost a účinnost smlouvy 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu 
společnosti jmenován. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány. 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 12.1 Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, 
se řídí ustanoveními o mandátní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně 
závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, společenské smlouvy společnosti nebo 
z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak. 
 12.2 Obsah této smlouvy, s nímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je 
vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její 
ustanovení své podpisy. 
 12.3 Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
V Chorušicích dne  
 
 
Za 1.zemědělskou a.s. Chorušice   člen představenstva: 
akciovou společnost: 
 
 
------------------------------------   -------------------------------------- 
MVDr. Miroslav Hrdlička                Jan Šubert 
předseda představenstva 
 

 
 
 
 



Příloha č. 3 pozvánky 
 
 

Návrh usnesení valné hromady k úplatnému nabývání vlastních akcií: 
 
1. Valná hromada schvaluje úplatné nabývání vlastních akcií společnosti 1. zemědělská a.s. 

Chorušice akciová společnost, IČO 46357238, se sídlem 277 37 Chorušice č.p. 118 (dále jen 
„Společnost“) Společností tak, že Společnost může nabývat své vlastní akcie Společnosti v prvním 
kole nabývání, a to: 

a) do celkového nejvyššího počtu 2 180 kusů akcií a do celkové jmenovité hodnoty akcií ve výši 
2 500 000,- Kč,  

b) v době od 1.9.2021 do 31.12.2021,  
c) za úplatu ve výši 40% jmenovité hodnoty akcií. 

 
2. Valná hromada schvaluje další úplatné nabývání vlastních akcií Společností po skončení prvního 

kola nabývání vlastních akcií tak, že Společnost může ve druhém kole nabývání  nabývat vlastní 
akcie Společnosti, a to:  

a) do celkového nejvyššího počtu 2 180 kusů akcií a do celkové jmenovité hodnoty akcií ve výši 
2 500 000,- Kč,  

b) v době od 1.2.2022 do 30.4.2022,  
c) za úplatu ve výši 40% jmenovité hodnoty akcií. 

 
Odůvodnění návrhu: 

 
Společnost je akciovou společností s listinnými akciemi na jméno, jejichž převoditelnost na jiné osoby 
než na příbuzné v řadě přímé, na manžela, na sourozence nebo na jiného akcionáře je omezena tím, 
že k takovému převodu musí udělit souhlas představenstvo Společnosti.  
V poslední době se na Společnost obrací akcionáři s návrhem, aby akcie od nich vykoupila sama 
Společnost, což je možné pouze v případě, jestliže se na nabytí akcií usnesla valná hromada 
Společnosti. 
Proto představenstvo Společnosti, aby vyhovělo zájmu akcionářů o odprodej akcií Společnosti, 
předkládá valné hromadě návrh usnesení, které umožní žádosti akcionářů o odprodej jejich akcií 
Společnosti vyhovět.  
V souladu s požadavky zákona se v návrhu usnesení stanovuje nejvyšší počet akcií, a jejich jmenovitá 
hodnota tak, aby se umožnil výkup akcií jak v nominální hodnotě 1 000,- Kč, tak v nominální hodnotě 
10 000,- Kč, doba po niž může Společnost tyto akcie nabývat, a cena, za niž může Společnost akcie 
nabývat. 
Protože není známo, jaký bude skutečný zájem akcionářů o prodej svých akcií Společnosti, navrhuje se 
schválení výkupu akcií ve dvou kolech s termínem ukončení prvého kola do konce roku 2021, a 
ukončení druhého kola do 30.4.2022, aby bylo možno nabývání vlastních akcií vyhodnotit a o 
provedeném vyhodnocení informovat valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční v roce 2022, a 
případně předložit této valné hromadě návrh na další postup. 
 
Představenstvo navrhuje stanovit výši úplaty, za niž Společnost akcie nabude, nikoliv rozpětím, jak 
umožňuje zákon, ale pevnou částkou ve výši 40% nominální hodnoty akcií, což podle poznatků 
představenstva odpovídá ceně, za niž se obchodují akcie obdobných zemědělských podniků, jako je 
Společnost. 
 
Při těchto limitech Společnost na nabytí vlastních akcií vynaloží celkovou finanční částku ve výši 
maximálně 2 000 000,- Kč, která v žádném případě neohrozí, ani nenaruší hospodaření Společnosti, 
přičemž za tuto peněžní částku by Společnost nabyla akcie podílející se na základním kapitálu 
Společnosti 9,9%. 
 
 
Takto nabyté akcie Společnost následně nabídne k odkupu akcionářům Společnosti, a to za minimální 
úplatu ve výši 40% nominální hodnoty akcií. Tímto postupem by Společnost vyhověla akcionářům, kteří 
mají zájem své akcie zpeněžit prodejem, a současně by se nerozšiřoval okruh akcionářů o další osoby. 


