
                           Zpráva o činnosti představenstva za rok 2019 
 
Představenstvo konané dne 27. 9. 2019 
Hlavním bodem jednání představenstva byla kritická situace v živočišné výrobě. Kvalita 
mléka je velmi špatná a mlékárna Pragolaktos Praha upozornila, že přestane mléko od roku 
2020 odebírat, nedojde-li k nápravě. Dále firma Agro-partner Soběslav požaduje, abychom 
zakoupili nové dojící roboty. Stávající jsou již zastaralé a nebudou na nich provádět údržbu. 
Toto by byla investice za cca 15 milionů korun. Vzhledem k nízké výkupní ceně pro nás není 
takto velká investice efektivní. Byl proto podán návrh na zrušení živočišné výroby. Členové 
představenstva po diskuzi jednohlasně odsouhlasili postupné zrušení živočišné výroby. Hlavní 
zootechnik a člen představenstva pan Jiří Štika byl pověřen aby zjistil možnosti odbytu zvířat. 
Prozatím se jedná hlavně o dojnice, mladý skot bude ponechán a postupně prodáván po 
dokrmení. Ideální by bylo prodat všechny dojnice a jalovice jednomu odběrateli. Další bude 
rozhodnuto dle zjištěných možností prodeje. 
 
Výpovědi z nájemního vztahu na užívané pozemky: 
a) p. Žert, Dobřichov – výpověď z nájemní smlouvy,  která je uzavřena na 5 let. 
b) p. Čadský – výpověď na výměru 0,5 ha, smlouva s 5 letou výpovědní lhůtou 
c) p. Nechvíl – cca 1 ha, výpovědní lhůta 1 rok 
d) a.s. AGRO Sokoleč podala výpověd z pozemků v areálu bývalého střediska v Ratenicích 
    paní Jarošové a Markové. Pozemky již nijak nevyužíváme. 
e) Pan Rovný z Předhradí žádá o odprodej cca 100 m² ve středisku Předhradí za cenu 100,-/m² 
    Budeme zjišťovat kde se pozemek nachází a dále jednat. 
f) Pan Harapes z Vrbové Lhoty žádá o směnu pozemků. Za naši menší výměru nabízí větší 
   výměru svých pozemků. Nutno projednat s hlavní agronomkou.  
g) Pozemkový úřad Mladá Boleslav nabízí k prodeji pozemky ve středisku Sokoleč  
     a Předhradí. O podmínkách budeme jednat s pozemkovým úřadem. 
Doručené výpovědi bere představenstvo na vědomí. 
 
Představenstvo konané  dne 18. 12. 2019  
 
V úvodu jednání seznámil předseda představenstva Ing. Spremo přítomné se stavem v 
živočišné výrobě. Přes firmu ISB Genetic byl zajištěn odběratel  na jalovice a krávy. Jedná se 
o zákazníka z Řecka. Kupní smlouva byla podepsána s firmou ISB Genetic, přes kterou se 
prodej uskutečnil. Zvířata byla odvážena postupně v říjnu, listopadu a prosinci 2019. V 
živočišné výrobě zůstalo 192 ks.  
 
Hlavní zootechnik pan Jiří Štika podal výpověď z pracovního poměru 30. 9. 2019 a ten byl 
ukončen 30. 11. 2019. 
 
Pan Stanislav Přibyl z Kolína a pan Pavel Přibyl z Kolína, kteří zdědili akcie naší společnosti 
po svém otci, zaslali žádost o souhlas s převodem akcií na jinou osobu.  
Představenstvo odsouhlasilo jejich žádost a jestliže se převod uskuteční je třeba zaslat kupní 
smlouvu s ověřenými podpisy, abychom mohli akcie přepsat na nového vlastníka.  
 
Byla doručena žádost Mateřské školy v Ratenicích o příspěvek pro děti na vánoční nadílku. 
Představenstvo odsouhlasilo příspěvek pro všechny Mateřské školy v obvodu akciové 
společnosti ve výši 2.000,- Kč. Jedná se o MŠ Ratenice, Vrbová Lhota, Předhradí a Sokoleč. 
 
Odsouhlaseno úročení osobních vkladů zaměstnanců pro rok 2020 ve výši 3%. 



Představenstvo odsouhlasilo výplatu dividend za rok 2019 a to ve výši 1% z nominální 
hodnoty akcií. V případě, že nebude vytvořen zisk, budou dividendy vypláceny z 
nerozděleného zisku minulých let.. 
 
Představenstvo projednalo následující vnitropodnikové předpisy a ceníky pro rok 2020: 
- příkaz předsedy představenstva k provedení inventur v roce 2020 
- ceník pro fakturaci dopravy 
- plánované vnitropodnikové ceny zásob 
- plán odpisů 
- vnitropodniková směrnice pro evidenci majetku 
- inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 
Představenstvo předložené předpisy a ceníky pro rok 2020 schválilo. 
 
 
Představenstvo konané dne 8. 4. 2020  
 
Dne 2. 4. 2020 doručil člen představenstva pan Jiří Štika žádost o ukončení členství v 
představenstvu A G R O  SOKOLEČ, a.s. v nejbližším možném termínu.  
Na dnešním jednání odsouhlasilo představenstvo v souladu s článkem 21 odstavce 21.6 stanov 
společnosti zánik funkce člena představenstva p. Jiřího Štiky. Od měsíce dubna 2020 nebude 
již pobírat odměnu za členství v představenstvu. 
 
Vzhledem k současné epidemiologické situaci se představenstvo rozhodlo nestanovovat zatím 
konkrétní termín konání valné hromady  s tím, že problém bude řešen v závislosti na dalším 
vývoji situace.  
Byly objednány ochranné roušky a dezinfekční prostředky pro naše pracovníky. 
 
 
Představenstvo konané dne 16. 6. 2020  
 
Představenstvo projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2019 a odsouhlasilo její 
předložení valné hromadě. 
 
Byla navázána spolupráce se zemědělskou společností Agrochov Stará Paka, a.s., pro zajištění 
odbytu stávajících zásob objemných krmiv a produkce víceletých pícnin ze stávajících 
porostů. 
 
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se podstatně zhoršil odbyt hovězího masa (cena i 
poptávka), jehož hlavními odběrateli nejsou domácnosti, nýbrž hotely, restaurace a různé 
závodní jídelny v této době uzavřené. 
 
Představenstvo se rozhodlo využít možnosti dle zákona č. 191/2020, který umožňuje 
schválení účetní závěrky za rok 2019 do 31. 12. 2020 a odložit zatím konání valné hromady. 
 
 
 
 
 
 
 



                Zpráva dozorčí rady společnosti A G R O  SOKOLEČ, a.s. o výsledku 
                                                      její kontrolní činnosti za rok 2019    

 
 
 

Vážení akcionáři, 
 
předkládám Vám zprávu dozorčí rady A G R A SOKOLEČ, a.s.  o kontrolní činnosti za rok 
2019. Dozorčí rada se sešla na čtyřech zasedáních. Seznámila se s jednáním představenstva a 
průběžně sledovala činnost společnosti a konstatuje, že představenstvo a vedení společnosti 
jednalo  vždy v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy a stanovami společnosti. 
 
 
Kontrolní činnost byla zaměřena na vedení účetnictví, inventarizace majetku a závazků a 
kontrolu účetních výkazů a veškerých písemností, které se vztahují k účetní závěrce.  
Dozorčí rada došla k závěru, že účetní postupy používané společností jsou správné a účetní 
záznamy jsou řádně vedeny. 
 
 
Členkám dozorčí rady byla předložena k přezkoumání  zpráva o vztazích mezi právnickou  
osobou ovládající a právnickou osobou ovládanou vypracovanou představenstvem podle § 82 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a konstatuje, že nemá k této zprávě žádné 
výhrady. 
 
 
Po uzavření účetního období, kterým je kalendářní rok,  přezkoumala dozorčí rada účetní 
závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019  , výroční zprávu a zprávu 
nezávislého auditora. Na základě stanoviska auditora a vlastního ověření doporučuje valné 
hromadě ke schválení účetní závěrku včetně návrhu  na pokrytí vytvořené ztráty za rok 2019. 
 
Vytvořenou ztrátu  ve výši  40 000,--Kč doporučuje dozorčí rada na návrh představenstva 
pokrýt nerozděleným výsledkem hospodaření, vytvořeným v minulých letech.    
 
 
Dozorčí rada  schválila  návrh představenstva  na určení auditora pro rok 2020 paní Ing. Silvii  
Žákovou a souhlasí  s návrhem  na  výplatu  dividend za  rok 2019 ve výši  1% nominální 
hodnoty akcií. Tyto dividendy budou vyplaceny z nerozděleného výsledku minulých let.. 
 
 
 
Za dozorčí radu: 
Rychlíková Romana 
 
 
 
 
 
 
 
 


