
Návrh na p�ijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 418 a násl. 
Zákona �. 90/2012 Sb. 

Statutární orgán  A G R O  SOKOLE�, a.s., zapsané v obchodním rejst�íku u M�stského soudu        
v Praze, oddíl B vložka 5966, se sídlem Sokole�, V Lípách  27, PS� 290 01, I� 25769952  rozhodl 
na svém jednání dne 16. 12. 2020 realizovat schválení ú�etní záv�rky, volbu auditora pro rok 2021 a 
volbu do statutárních a kontrolních orgán� spole�nosti tzv. formou per rollam. K tomuto opat�ení 
bylo p�istoupeno s ohledem na platnost mimo�ádných opat�ení v d�sledku epidemie koronaviru, 
které p�etrvávají i v sou�asné dob�. Tento postup rozhodování mimo valnou hromadu umož�uje §9 
zák. �. 191/2020 o n�kterých opat�eních ke zmírn�ní dopad� epidemie koronaviru. 

Statutární orgán navrhuje projednat tyto body: 

1) Schválení ro�ní záv�rky za rok 2020, rozd�lení zisku  a výplatu dividend za r. 2020 

2) Zpráva p�edstavenstva o �innosti za rok 2020 

3) Zpráva dozor�í rady spole�nosti o kontrolní �innosti, stanovisko k �ádné ú�etní záv�rce a k 
návrhu p�edstavenstva na zp�sob rozd�lení hospodá�ského výsledku. 

4) Výrok auditora za rok 2020 a schválení osoby auditora pro rok 2021. 

5) Volba statutárních a dozor�ích orgán� akciové spole�nosti 

Podklady pro rozhodnutí: 
Zpráva o  hospoda�ení akciové spole�nosti v r. 2020 
Zpráva p�edstavenstva o �innosti spole�nosti za rok 2020 
Zpráva dozor�í rady spole�nosti o kontrolní �innosti za rok 2020 
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 
Výrok auditora a schválení osoby auditora 

Veškeré podklady jsou na  www.agrosok.cz nebo k nahlédnutí v sídle spole�nosti. 

Návrhy rozhodnutí, usnesení: 
Tímto jsou p�edkládány dále uvedené návrhy rozhodnutí (spolu s krátkým od�vodn�ním) k 
jednotlivým navrhovaným bod�m ur�eným k projednání a rozhodnutí akcioná��. 

K bodu �. 1 
Návrh rozhodnutí, usnesení:
Valná hromada schvaluje �ádnou ú�etní záv�rku za rok 2020 v�etn� rozd�lení zisku  a výplaty 
dividend za rok 2020. Ze zisku budou vyplaceny dividendy ve výši 1% z nominální hodnoty akcií a 
zbývající �ást bude p�evedena do rezervního fondu.   

Od�vodn�ní:
Valná hromada schvaluje p�edložený návrh na rozd�lení zisku za rok 2020 a �ádnou ú�etní záv�rku 
za rok 2020. 

K bodu �. 2 
Návrh rozhodnutí, usnesení:
 Valná hromada bere na v�domí Zprávu p�edstavenstva o �innosti spole�nosti za rok 2020. 
Od�vodn�ní:
Valné hromad� byla p�edložena p�edm�tná zpráva, kterou valná hromada po projednání a 
seznámení bere na v�domí. 



K bodu �. 3 
Návrh rozhodnutí, usnesení
 Valná hromada bere na v�domí Zprávu dozor�í rady spole�nosti o kontrolní �innosti za rok 2020. 

Od�vodn�ní:
Valné hromad� byla p�edložena p�edm�tná zpráva, kterou valná hromada po projednání a 
seznámení bere na v�domí. 

K bodu �. 4 
Návrh rozhodnutí, usnesení:
Výrok auditora za rok 2020. Navrženým auditorem pro rok 2021 je Ing. et Bc. Silvie Žáková, 
auditor, �íslo oprávn�ní 2424. 

K bodu �. 5 
Sou�asným �len�m p�edstavenstva a dozor�í rady kon�í p�tileté funk�ní období. Proto musí valná 
hromada zvolit nové p�ti�lenné  p�edstavenstvo a t�í�lennou dozor�í radu. 
P�edstavenstvo navrhuje následující kandidáty: 

�lenové p�edstavenstva: 
1) Ing. Milan Spremo, nar. 16. 11. 1952 – bytem Nový Bor, Brigádník� 303. PS� 476 01. 
Vystudoval vysokou školu zem�d�lskou. Od roku 1999 je p�edsedou p�edstavenstva  nov�
vytvo�ené akciové spole�nosti. 

2) Radmila Kárová, nar. 18. 12.1961 – bytem Sokole�, Pod�bradská 70, PS� 290 01. 
Vystudovala SEŠ.   P�ed 10 lety byla zvolena �lenkou p�edstavenstva akciové spole�nosti. 

3) Josef Kolá�ný, nar. 6. 2. 1961 – bytem P�ov, Dvorská 111, PS� 289 41.  Vystudoval 
SZTŠ. Od vzniku akciové spole�nosti  byl zvolen �lenem p�edstavenstva. 

4) Romana Rychlíková, nar. 23. 2. 1967, bytem Cerhenice, Nám�stí Míru 463, PS� 28102. 
Vystudovala SZTŠ. V nov� vytvo�ené akciové spole�nosti pracuje od roku 2001  a byla 
zvolena p�edsedkyní dozor�í rady spole�nosti. 

5) Jana Šulcová, nar. 27. 3. 1967, bytem Chlístovice Kralice 43, PS� 285 04. Do akciové 
spole�nosti nastoupila v r. 2019 a pracuje jako agronomka. 

�lenové dozor�í rady: 

1) Eva �ápová ,nar. 20. 6. 1957 -  bytem  Sokole�, Pod�bradská 173, PS� 290 01. 
Vystudovala SEŠ.  Od roku 2006 byla  zvolenou �lenkou dozor�í rady. 

3) Štefania Kloudová ,nar. 6. 7. 1950, bytem Ratenice 13,PS�  289 11.  V roce 1992 byla 
zvolena  �lenkou p�edstavenstva ZD Sokole�.  Od roku 2001 byla  �lenkou dozor�í rady 
spole�nosti. 

4) Karel Zalabák, nar. 23. 3. 1965, bytem Dvorská 7, P�ov – P�edhradí, PS� 289 41, Do 
akciové spole�nosti nastoupil v roce  2018 a pracuje jako opravá� zem�d�lských stroj�. 

Návrh usnesení: Valná hromada odsouhlasila za �leny p�edstavenstva a dozor�í rady na další p�tileté 
období navržené kandidáty.



  
Záv�r: 
Všem akcioná��m Spole�nosti bude tento návrh na p�ijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, 
tzv. per rollam, zaslán v písemné podob� na jejich adresy s tím, že všichni akcioná�i se 
vyzývají, aby se k návrh�m rozhodnutí, usnesení vyjád�ili v termínu do 15-ti dn� ode dne 
doru�ení tohoto návrhu. Rozhodný den pro rozhodování (aktuální seznam akcioná��) je 7. 
den p�edcházející zaslání návrhu rozhodnutí akcioná��m. K platnosti hlasování se vyžaduje 
vyjád�ení akcioná�e s uvedením obsahu návrhu rozhodnutí, podpis na vyjád�ení nemusí být 
ú�edn� ov��ený. Podepsané usnesení m�žete zaslat oby�ejn� poštou, nebo odevzdat v 
kancelá�i spole�nosti.
V p�ípad�, že se ve výše uvedené lh�t� ten který akcioná� nevyjád�í, má se za to, že nesouhlasí. 
S výsledkem hlasování budou akcioná�i následn� seznámeni. 

V Sokol�i, dne 4. 6. 2021 

                                                                           …………………………………………. 
                                                                                            Ing. Milan Spremo 
                                                                                       p�edseda p�edstavenstva 

  

  



A G R O  SOKOLE�, a.s., zapsané v obchodním rejst�íku u M�stského soudu v Praze, oddíl B 
vložka 5966, se sídlem Sokole�, V Lípách 27, PS� 290 01, I� 25769952 

Odpov�dní lístek
 hlasování akcioná�e spole�nosti zp�sobem per rollam (mimo svolanou valnou hromadu) v souladu 
s § 19, odst. 1 zákona 191/2020 Sb. 

Já, níže podepsaný  ……………………………………………………………….. 

bytem                      .………………………………………………………………. 

se vyjad�uji k Návrh�m rozhodnutí mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 418  Zák. �.        
90/2012 Sb. takto: 

K bodu 1: 
 Valná hromada schvaluje �ádnou ú�etní záv�rku za rok 2020 v�etn� rozd�lení zisku  a  výplaty 
dividend  ve výši 1% nominální hodnoty akcií. 
                                                                                souhlasím                 nesouhlasím *                                
K bodu 2: 
 Valná hromada bere na v�domí Zprávu p�edstavenstva o �innosti spole�nosti za rok 2020 

                                                                                souhlasím                 nesouhlasím *               
K bodu 3: 
 Valná hromada bere na v�domí Zprávu dozor�í rady spole�nosti o kontrolní �innosti v r. 2020 
                                                                                                                    
                                                                                souhlasím                 nesouhlasím *               
K bodu 4: 
Valná hromada bere na v�domí výrok auditora za rok 2020 a schvaluje auditora pro rok 2021 -    Ing. 
et Bc. Silvii Žákovou, auditorku, �íslo oprávn�ní 2424. 
                                                                                                                    
                                                                                souhlasím                 nesouhlasím *               
K bodu 5: 
Valná hromada schvaluje tyto �leny p�edstavenstva: 

Ing. Spremo Milan, nar. 16. 11. 1952 Brigádník� 303, Nový Bor, PS� 473 01    
   
                                                                                 souhlasím                 nesouhlasím *               
                              
Kárová Radmila,  nar. 18. 12. 1961, Pod�bradská 70, Sokole�, PS� 290 01 

                                                                                 souhlasím                 nesouhlasím *               
                    
Kolá�ný Josef, nar. 6. 2. 1961, Dvorská 111, P�ov,  PS� 289 41 

                                                                                 souhlasím                 nesouhlasím *               
                                 
 Rychlíková Romana, nar. 23. 2. 1967, Nám. Míru 463, Cerhenice,  PS� 281 02 

                                                                     souhlasím                 nesouhlasím *    

 Šulcová Jana, nar. 27. 3. 1967, bytem Chlístovice Kralice 43, PS� 285 04 

                                                                     souhlasím                 nesouhlasím * 



Valná hromada schvaluje tyto �leny dozor�í rady: 

�ápová Eva,  nar. 20. 6. 1957, Pod�bradská 173, Sokole�, PS� 290 01 

                                                                     souhlasím                 nesouhlasím *               
                             

Kloudová Štefania, nar. 6. 7. 1950,  Ratenice 13,  PS� 289 11 

                                                                     souhlasím                 nesouhlasím *               
                             

Zalabák Karel, nar. 23. 3. 1965, bytem Dvorská 7, P�ov – P�edhradí, PS� 289 41 

                                                                     souhlasím                 nesouhlasím *      

V ………………..dne ………………….. 

                                                                                                       …………………………………. 
                                                                                                                    podpis akcioná�e 

* Nehodící se škrtn�te. 
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Zpráva o hospoda�ení a majetku za rok 2020
akciové spole�nosti  A G R O  SOKOLE�, a.s. 
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Zpráva o �innosti p�edstavenstva v roce 2020

P�edstavenstvo konané dne 11. 11. 2020

Vzhledem k nelepšící se epidemiologické situaci rozhodlo p�edstavenstvo  akciové 
spole�nosti nekonat valnou hromadu za rok 2019 a využít možnosti dle zákona �. 191/2020, 
který umož�uje hlasování všech akcioná�� formou tzv. per rollam. Všem akcioná��m bude 
zaslán: 
- návrh na p�ijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu 
- odpov�dní lístek hlasování zp�sobem per rollam (mimo svolanou valnou hromadu) 
- výkaz zisku a ztrát 
- hlavní údaje ú�etní záv�rky za r. 2019 
- zpráva o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající 
- zpráva o �innosti p�edstavenstva v r. 2019 
- zpráva dozor�í rady 
- výrok auditora Ing. Žákové 

Po ukon�ení hlasování obdrží všichni akcioná�i oznámení o výsledku hlasování zp�sobem per 
rollam. 

P�edstavenstvo projednalo doru�ené výpov�di z nájemního vztahu na pozemky. 
S ro�ní výpov�dní lh�tou: 
a) Kalina Daniel – k.ú. Písková Lhota 3 258 m² 
                              k.ú. Ratenice 12.649 m² 
                              k.ú. Vrbová Lhota 35.520 m² 
b) Žert Zden�k – k.ú. Cerhenice 14.078 m² bude k vydání v roce 2020 

S p�tiletou výpov�dní lh�tou: 
a) Žert Zden�k – k.ú. Ratenice 10.459 m² 
b) Milá�kovi Václav a Sv�tlana – k.ú. Klipec 1.770 m² 
c) Ing. Záboj Hrázský a Oluška Charouzová – k.ú. Vrbová Lhota 9.796 m² 

P�edstavenstvo konané dne 16.12. 2020

Hlavní bodem tohoto jednání byla p�íprava na valnou hromadu za rok 2020, která se bude 
konat v roce  2021. S p�ihlédnutím k p�etrvávající špatné epidemiologické situaci bylo 
uvažováno o konání valné hromady formou per rollam. Vzhledem k tomu, že je nutná volba 
statutárních a kontrolních orgán� spole�nosti a zm�na stanov, navrhuje p�edstavenstvo toto 
�ešení. P�edstavenstvo svolává �ádnou valnou hromadu akciové spole�nosti, která se bude 
konat koncem �ervna 2021. Konkrétní termín bude ur�en podle vývoje situace s COVIDEM-
19. P�edpokládáme, že by se valná hromada konala za fyzické p�ítomnosti akcioná��. 
Pozvánky budou zaslány s konkrétním termínem všem akcioná��m v roce 2021, nejmén�
jeden m�síc p�ed konáním valné hromady.  
Základní body programu VH budou tyto: 
- Zpráva o �innosti p�edstavenstva 
- Zpráva dozor�í rady 
- Schválení ú�etní záv�rky za rok 2020 
- Volba orgán� spole�nosti 



  

Do volených orgán� akciové spole�nosti navrhuje p�edstavenstvo tyto akcioná�e: 
P�edstavenstvo a.s. - Ing. Milan Spremo, Kolá�ný Josef, Kárová Radmila, Šulcová Jana,     
                       Rychlíková Romana 
Dozor�í rada a.s. -  �ápová Eva, Kloudová Štefania, Zalabák Karel 

Pro p�ípad, že v d�sledku protiepidemiologických opat�ení nebude vhodné svolávat �ádnou 
valnou hromadu, navrhuje p�edstavenstvo využití možnosti tzv. formou per rollam.   takovém   
Pro tento p�ípad p�edstavenstvo navrhuje do volených orgán� výše uvedené kandidáty. 

Byl projednán a odsouhlasen p�ísp�vek pro mate�ské školy v obvodu akciové spole�nosti ve 
výši 2.000,- K�. 

Prob�hlo jednání s Obecním ú�adem Sokole� ohledn� možného odkoupení 4BJ Sokole� 282. 
P�edstavenstvo prodej odsouhlasilo a s Obecním ú�adem bude podepsána smlouva o smlouv�
budoucí.  

Byla odsouhlasena sm�na pozemk� s firmou Louda Reality za ú�elem výstavby obytných 
domk� v k.ú. Ose�ek. 

Po projednání výhledu hospoda�ení za rok 2020 navrhuje p�edstavenstvo vzhledem k 
dosaženému zisku výplatu dividend ve výši 1% z nominální hodnoty akcií. 

P�edstavenstvo konané dne 17. 2. 2021 

P�edstavenstvo projednalo a schválilo ú�etní záv�rku za rok 2020 a odsouhlasilo její 
p�edložení valné hromad�. 
  
P�edstavenstvo projednalo následující vnitropodnikové p�edpisy a ceníky pro rok 2021: 
- p�íkaz p�edsedy p�edstavenstva k provedení inventur v roce 2021 
- ceník pro fakturaci dopravy 
- plánované vnitropodnikové ceny zásob 
- plán odpis�
- vnitropodniková sm�rnice pro evidenci majetku 
- inventariza�ní rozdíly a ztráty v rámci norem p�irozených úbytk� zásob 

Pro rok 2021 bylo odsouhlaseno úro�ení osobních vklad�  zam�stnanc� ve výši 3%.   



                                    Zpráva dozor�í rady A G R A  SOKOLE�, a.s. o  výsledku 
                                                          kontrolní �innosti za rok 2020

Vážení akcioná�i,

p�edkládám Vám zprávu dozor�í rady A G R A SOKOLE�, a.s. o kontrolní �innosti za rok 
2020. Dozor�í rada jednala na �ty�ech zasedáních. Všechna zasedání byla  usnášeníschopná. 
�lenky dozor�í rady se na svých sch�zkách seznámily s jednáním p�edstavenstva.  
P�edsedkyn� dozor�í rady se  t�chto jednání ú�astnila. Dozor�í rada jako kontrolní orgán  
dohlíží na výkon p�sobnosti p�edstavenstva a �innost spole�nosti. P�edstavenstvo spole�nosti 
poskytovalo dozor�í rad� v�asné a úplné informace pro její kontrolní �innost. P�i výkonu své 
kontrolní p�sobnosti  nezjistila v �innosti p�edstavenstva spole�nosti žádné podstatné 
nedostatky. 

Kontrolní �innost byla zam��ena na sledování výsledk� hospoda�ení, na vedení ú�etnictví, jeho 
úplnost a správnost, inventarizaci majetku a závazk� s ohledem na jejich dobu a oprávn�nost.  
P�i t�chto kontrolách došla dozor�í rada k záv�ru, že ú�etní postupy používané spole�ností jsou 
správné a ú�etní záznamy jsou �ádn� vedeny. B�hem roku dozor�í rada pravideln� dohlížela  na 
to, zda �innost spole�nosti probíhá v souladu s obecn� závaznými právními p�edpisy, 
usneseními valné hromady a v zájmu akcioná�� spole�nosti.   

Po uzav�ení ú�etního období, kterým je kalendá�ní rok, p�ezkoumala dozor�í rada ú�etní 
uzáv�rku za rok 2020, výro�ní zprávu a zprávu nezávislého auditora. K t�mto dokument�m 
nemá žádné p�ipomínky a doporu�uje valné hromad� schválit ú�etní uzáv�rku za rok 2020 
v�etn� návrhu na vypo�ádání hospodá�ského výsledku za rok 2020. 
Vytvo�ený zisk ve výši 4073 tis. K� doporu�uje dozor�í rada na návrh p�edstavenstva použít 
pro výplatu dividend za rok 2020 ve výši 1% nominální hodnoty akcií a zbytek  p�id�lit do 
rezervního fondu. 

Dozor�í rada p�ezkoumala  zprávu o vztazích mezi právnickou osobou ovládající a právnickou 
osobou ovládanou vypracovanou p�edstavenstvem podle § 82 zákona �. 90/2012 Sb. o 
obchodních korporacích a konstatuje, že nemá k této zpráv� žádné p�ipomínky.  

Dozor�í rada prov��ila navržené kandidáty na �leny p�edstavenstva na další volební období a 
zkonstatovala, že s nimi souhlasí a nebude navrhovat jiné kandidáty. P�edstavenstvo navrhuje 
na �leny dozor�í rady na další volební období 2020-2025 paní Evu �ápovou, paní Štefánii 
Kloudovou a pana Karla Zalabáka. 

Dozor�í rada schválila návrh p�edstavenstva na ur�ení auditora pro rok 2021 paní Ing. et Bc. 
Silvii   Žákovou,   �íslo   oprávn�ní  2424,   Ji�ího   z   Pod�brad   666/20,   470 01  �eská  
Lípa. 

Za dozor�í radu: 
Rychlíková Romana 



Výrok auditora – Ing. et Bc. Silvie Žákové

Provedla jsem audit ú�etní záv�rky spole�nosti  A G R O  SOKOLE�, a.s., 
sestavené na základ� �eských ú�etních p�edpis�, která se skládá z rozvahy         
k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok kon�ící dnem 31. 12. 2020 a p�ílohy 
této ú�etní záv�rky, která obsahuje popis použitých podstatných ú�etních metod 
a další vysv�tlující informace.
Podle mého názoru ú�etní záv�rka podává v�rný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
spole�nosti  A G R O  SOKOLE�, a.s. k 31. 12. 2020 a náklad�, výnos� a 
výsledku jejího hospoda�ení za rok kon�ící 31. 12. 2020 v souladu s �eskými 
ú�etními p�edpisy.

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

Vážení akcioná�i, 

 ve smyslu platného zákona  o obchodních korporacích a zákona o auditorech je 
naší povinností p�edložit Vám ke schválení návrh auditora pro rok 2021.

P�edstavenstvo spole�nosti navrhuje, aby audit  za rok 2021 provedla  Ing.  et 
Bc. Silvie Žáková, auditor, �íslo  oprávn�ní 2424, Ji�ího z Pod�brad 666/20,  
470 01 �eská Lípa.

S výše uvedeným auditorem bude uzav�ena písemná smlouva.

Veškeré doklady spole�nost p�ipraví v souladu s právními p�edpisy �eské 
republiky. 

Za sestavení ú�etní uzáv�rky za rok 2021 bude odpovídat vedení spole�nosti 
AGRO SOKOLE�, a.s.. 

Auditor zahájí auditorské práce v m�síci lednu 2022.

Žádám Vás o schválení auditora pro rok 2021.



Zpráva o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající

ZD Nový život Sokole� a  A G R O  SOKOLE�, a.s.
k 31. 12. 2020

Zpráva je zpracována v souladu s § 82 zákona �. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích. 
Údaje zprávy vycházejí z ú�etních písemností ú�etní jednotky (ú�etní doklady, ú�etní knihy a ostatní 
ú�etní písemnosti) a z dalších podklad�, které má ú�etní jednotka k dispozici. Zpráva je zpracována 
za ú�etní období za�ínající dnem 1. ledna 2020 a kon�ící dnem 31. prosince 2020. Hodnotové údaje 
jsou vykázány v celých tisících K�.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

1. PODROBNÝ POPIS PROPOJENÝCH OSOB

Akciová spole�nost A G R O SOKOLE�, a.s. vznikla v �ervnu roku1999 jako dce�iná 
akciová spole�nost Zem�d�lského družstva Nový život Sokole�. Spole�nost vznikla 
se základním vkladem 1 000 000 K�, jediným akcioná�em bylo Zem�d�lské družstvo 
Nový život Sokole�. V pr�b�hu roku 1999 došlo k navýšení základního kapitálu 
spole�nosti do výše 56 000 000 K�.

Od b�ezna roku 2000 ZD Sokole� za�alo akciemi této spole�nosti vypo�ádat 
majetkové podíly vzniklé z transformace a také �lenové družstva ZD Sokole� m�li 
možnost vstoupit s �ástí svého uvoln�ného vkladu do akciové spole�nosti.

V roce 2010 byl zvýšen základní kapitál spole�nosti na 58 000 000,- K�. Nadále jsou 
t�mito akciemi vypo�ádávány majetkové podíly oprávn�ných osob a také vypo�ádací 
podíly a �ásti uvoln�ných �lenských vklad� �len� družstva.

Ke dni 31. 12. 2020 je nejv�tším akcioná�em mate�ský podnik, a to ZD Nový život 
Sokole�, které vlastní 44,25% akcií spole�nosti. Zbylou �ást akcií vlastní drobní 
akcioná�i, z nichž žádný nemá hodnotu akcií vyšší než 10% z celkového kapitálu 
spole�nosti.

Akciová spole�nost hospoda�í na p�d�, kterou má z v�tší �ásti pronajatu od 
jednotlivých vlastník� p�dy a vlastní 214,0746 ha p�dy. Na 82,55 ha jsou uzav�eny 
dlouhodobé smlouvy o budoucím prodeji t�chto pozemk� se �leny p�edstavenstva, 
kte�í odkoupili na splátky tuto p�du od pozemkového fondu a zatím ji spole�nosti 
pronajímají.

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O Ú�ETNÍ JEDNOTCE:

Obchodní firma:  A G R O SOKOLE�, a.s.
Sídlo:   Sokole�, V Lípách 27, 290 01 Pod�brady
Právní forma:  akciová spole�nost
I�O:  25769952

Rozhodující p�edm�t �innosti:  Zem�d�lská výroba v�etn� nákupu 
nezpracovaných zem�d�lských výrobk� za ú�elem zpracování nebo dalšího prodeje.



Datum vzniku spole�nosti:   8. 6. 1999     
             
1.2. ORGANIZA�NÍ STRUKTURA:

Mate�ská spole�nost:

Obchodní firma: Zem�d�lské družstvo Nový život Sokole�, 
Sídlo:    Sokole�, V Lípách 27, 290 01 Pod�brady
Právní forma:  družstvo

I�O: 00106542
     
Podíl na základním kapitálu dce�iné spole�nosti:

ke dni 31. 12. 2020  44,25 %

Dce�iná spole�nost:

Obchodní firma:  A G R O SOKOLE�, a.s.
Sídlo:    Sokole�, V Lípách 27, 290 01 Pod�brady
Právní forma:  akciová spole�nost

I�O:  25769952   

2. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Akciová spole�nost A G R O Sokole�, a.s. uzav�ela se ZD Nový život Sokole� ústn�
smlouvu o nákupu a prodeji zboží, výrobk� a služeb a o poskytnutí technické a 
poradenské pomoci. Písemn� je uzav�ena smlouva o pronájmu kancelá�e a 
podnájmu pozemk�.

Vedení spole�nosti prohlašuje, že výše uvedené smlouvy byly uzav�eny na základ�
b�žných obchodních podmínek.

Z výše uvedených hospodá�ských vztah� mezi osobou ovládající a ovládanou 
nevznikla ovládané osob� ekonomická újma a ovládající osoba nevyužila svého 
vlivu, aby prosadila p�ijetí opat�ení pro ovládanou osobu ekonomicky nevýhodné.

3. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI – PLN�NÍ 

V roce 2020 došlo k t�mto transakcím:

A G R O Sokole�, a.s. fakturovalo ZD Nový život Sokole�:

Polní práce spojené s vyp�stováním produkt� RV:  221 tis. K�

Hnojiva                 147 tis. K�



Osiva         112 tis. K�

Post�ik         80 tis. K�

Doprava           8 tis. K�

Ostatní služby a nájemné:
za podnájem pozemk�      129 tis. K�
za pronájem kancelá�e          2 tis. K�

Celkem AGRO – ZD Sokole�     699 tis. K�  

3.1.  KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 

Z výše uvedených transakcí vznikla k 31. 12. 2020 pohledávka ve výši 77 tis. K�.

Propojená osoba   Stav k poslednímu dni ú�etního období

ZD Sokole� – za služby      37.129,- K�

Celkem pohledávky za ZD Sokole�    76.925,- K�

3.2. Závazky z obchodního styku.

A G R O Sokole� má k 31.12. 2020 krátkodobý závazek z obchodního styku v��i ZD 
Sokole� ve výši 48 tis. K�. Tento závazek bude uhrazen (p�ípadn� zkompenzován) 
v pr�b�hu I. pololetí roku 2021.

Propojená osoba   Stav k poslednímu dni ú�etního období

ZD Sokole� – za ú�etní a uzáv�rkové práce     48 tis. K�

Celkem závazky v��i ZD Sokole�      48 tis. K�

4. TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI – PROTIPLN�NÍ

K PROTIPLN�NÍ ze strany ZD Sokole� došlo ve fakturaci odborných prací a 
prodejem komodit rostlinné výroby.

Propojená osoba Popis obchodních transakcí uskute�n�ných   Hodnotové vyjád�ení 
v b�žném ú�etním období    v tis. K�

A G R O  SOKOLE�  na m�sí�ních a ro�ních ú�etních uzáv�rkách  ve výši 239 tis K�

A G R O  SOKOLE� prodej pšenice       130 tis. K�

prodej kuku�ice      486 tis. K�



Celkem ZD Sokole� - A G R O  SOKOLE�,a.s.            855 tis. K�
___________________________________________________________________

Krátkodobé závazky:

Z výše uvedených transakcí vznikly za rok 2020 krátkodobé závazky k 31. 12. 
2020 ve výši 48 tisíc K� za ú�etní práce  splatné v I. pololetí roku 2021.

Vedení spole�nosti prohlašuje, že veškeré transakce s propojenými osobami 
byly uskute�n�ny za b�žných obchodních podmínek.

ZD Sokole� jako ovládající právnická osoba se nepodílí na vytvo�eném zisku 
akciové spole�nosti A G R O SOKOLE�, a.s. 

Zpráva o vztazích mezi osobou ovládanou a osobou ovládající byla 
zkontrolována a ov��ena auditorem dne:  

Sestaveno dne: 3. 2. 2021  Sestavil:
Kárová Radmila

Podpis statutárního zástupce:

Podpis p�edsedy dozor�í rady:


