
 

 

 

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

 --------------------------------------------- „Stanovy ---------------------------------------------  
 -------------------------------------- akciové společnosti --------------------------------------  
 ----------------------------------- Paseka, zemědělská a.s. ------------------------------------  
 ---------------------------------- (dále též jen „společnost“) ----------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------  I.  -----------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------  Základní ustanovení  ----------------------------------------------------  

§ 1 Firma a sídlo společnosti ------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Obchodní firma společnosti zní: Paseka, zemědělská a.s. (dále jen „společnost“). --------------------  

(2) Sídlo společnosti je umístěno v obci: Babice --------------------------------------------------------------------  

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

§ 2 Internetová stránka společnosti---------------------------------------------------------------------------------------  

Na adrese www.pasekaas.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány 

pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. ----------------------------------------------  

§ 3 Předmět podnikání --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Předmětem podnikání společnosti je: -------------------------------------------------------------------------------------  

- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování 

nebo dalšího prodeje 

- Velkoobchod a maloobchod   

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

- ubytovací služby 

- zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb 

- pronájem nemovitostí, strojů a zařízení včetně doplňkových služeb 

- poradenské služby v oblasti zemědělství 

- výroba a opravy zemědělských strojů 

- vulkanizace 

- zemní práce 

- výroba a prodej výrobků z kostí a odpadů 

- stavby strojů s mechanickým pohonem 

- výroba a prodej komponentů, koncentrátů a krmných směsí 

- elektroinstalatérství (montáž, opravy, údržba, revize) 

- silniční motorová doprava nákladní 

- silniční motorová doprava osobní 

- hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých 

činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace 

- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu 

- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

- hostinská činnost 

- řeznictví a uzenářství 

- kovářství, podkovářství 

- zámečnictví, nástrojářství 

- opravy silničních vozidel 

- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 



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

§ 4 Základní kapitál a akcie --------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Základní kapitál společnosti činí 210.484.000,- Kč (slovy dvě stě deset milionů čtyři sta 

osmdesát čtyři tisíc korun českých) a tvoří jej 210.484 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 

1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).  ---------------------------------------------------------------------------  

(2) Akcie společnosti má formu akcií na jméno. Jedná se o akcie kmenové, nejsou s nimi spojena 

žádná zvláštní práva, než ta, která jsou uvedena v zákoně a těchto stanovách. Akcie společnosti 

jsou převoditelné s tímto omezením. K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. 

Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že s převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout 

souhlas, jde-li o převod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu 

ust. § 22 občanského zákoníku. -------------------------------------------------------------------------------------  

(3) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun) je spojen jeden (1) hlas. 

Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 (jeden). ---------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------  II.  ----------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------  Orgány společnosti  -----------------------------------------------------  

§ 5 Orgány společnosti --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:  -----------------------------  

A. Valná hromada,  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Představenstvo,  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C. Dozorčí rada.  

Za činnost v představenstvu a v dozorčí radě přísluší jejich členům vedle odměn podle smlouvy o 

výkonu funkce a náhrad podle obecně závazných právních předpisů také podíl na zisku, který valná 

hromada určila k rozdělení (tantiéma). Výši a způsob rozdělení podílu na zisku stanoví valná hromada 

při schvalování účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku. 

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

§ 6 Valná hromada -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ------------------------------------------------------------------- 

(1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 30. června každého roku. 

(2) Valnou hromadu svolává představenstvo, nestanoví-li zákon jinak. Za podmínek stanovených 

zákonem může valnou hromadu svolat soud nebo dozorčí rada. 

(3) Valná hromada se svolává zpravidla do vhodných prostor v obci, v níž je sídlo společnosti. 

(4) Valná hromada se svolává nejméně třicet dní přede dnem konání valné hromady uveřejněním 

pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.pasekaas.cz a 

zasláním pozvánky akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu vedenou v seznamu 

akcionářů. Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, 

budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.  

(5) Pozvánka musí obsahovat náležitostí stanovené zákonem a podle rozhodnutí představenstva i 

údaje doplňující. 

(6) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá 

hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. Jednání valné hromady je neveřejné. Bez 

hlasovacího práva (pokud nejsou současně i akcionáři) jsou povinni se se jednání zúčastnit i 

členové představenstva, dozorčí rady a ředitel společnosti a mohou se ho zúčastnit také osoby 

zajišťující průběh jednání a hosté pozvání představenstvem. -----------------------------------------------  



(7) Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do 

listiny přítomných. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu předkládá valné hromadě 

představenstvo, v případě mimořádné valné hromady i její svolavatel. Každý návrh, kterým 

akcionář chce změnit nebo doplnit návrh usnesení nebo kterým podává návrh zcela nový, musí 

být přesně formulován. Nejdříve se hlasuje o návrzích, které valné hromadě předkládá k 

rozhodnutí představenstvo nebo dozorčí rada. O protinávrzích se hlasuje v tom pořadí, v jakém 

byly podány. Po přijetí návrhu se v téže věci již nehlasuje. --------------------------------------------------  

(8) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy 

zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -------------------  

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 

pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které 

došlo na základě jiných právních skutečností, -------------------------------------------------------------------- 

(b) odsouhlasení těch jednání, která je oprávněna ze zákona zakázat,  -----------------------------------------  

(c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li 

v rozporu s právními předpisy. Valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva 

určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti a ------------------------------------------------------------- 

(d) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK. 

(9) Na jednání valné hromady se může akcionář nechat v plném rozsahu svých práv zastoupit 

jiným akcionářem nebo může být zastoupen zákonným zástupcem. Podpis zastoupeného 

nemusí být úředně ověřen. Zástupcem nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady. 

Zmocnění k zastupování platí jen pro jednu valnou hromadu, a pro případnou náhradní valnou 

hromadu, konanou z důvodu nezpůsobilosti usnášení se valné hromady řádné. Zmocnění musí 

být odevzdáno při prezenci. 

(10) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění 

požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.  

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

§ 7 Dozorčí rada-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na výkon funkce 

působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

(2) Dozorčí rada má 12 (dvanáct) členů, které volí a odvolává valná hromada. --------------------------- 

(3) Dálka funkčního období člena dozorčí rady je 4 (čtyři) roky. ---------------------------------------------- -  

(4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro 

společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno 

písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí 

rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho 

měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, 

musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může 

odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o 

odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje 

z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, 

pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 

(5) Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může 

jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. 

(6) Dozorčí rada volí svého předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho 

nepřítomnosti.  



(7) Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Svolává je 

předseda dozorčí rady zpravidla do sídla společnosti.  Pozvání se děje způsobem dohodnutým 

členy tohoto orgánu. 

(8) O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejich rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný jejím 

předsedajícím a zapisovatelem. Je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina 

jejich členů a rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů všech členů. V případě rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy dozorčí 

rady, jinak hlas předsedajícího, tj. člena dozorčí rady zvoleného pro ten účel přítomnými členy 

tohoto orgánu. 

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

§ 8 Představenstvo-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------  

(1) Představenstvo má 7 (sedm) členů, které volí a odvolává valná hromada. -------------------------- 

(2) Délka funkční ho období člena představenstva je 4 (čtyři) roky, ------------------------------------------ 

(3) Společnost zastupuje:  

- předseda a místopředseda představenstva 

- předseda a jeden člen představenstva 

- místopředseda a jeden člen představenstva 

- dva pověření členové představenstva 

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti 

připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.  

(4) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo 

stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady a řídí společnost. 

Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a 

jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti. 

(5) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který je oprávněn zastupovat 

předsedu v případě jeho nepřítomnosti. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna 

nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje většina hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy představenstva, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy 

představenstva, jinak hlas předsedajícího, tj. člena představenstva zvoleného pro tento účel 

přítomnými členy tohoto orgánu. 

(6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro 

společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a 

doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva 

kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho 

měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, 

musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva 

může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o  

odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje 

z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, 

pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 

(7) Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může 

jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 

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

§ 9 Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----------------------------------------  

(1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí 

příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. ---------------------------------------------------- 



(2) Sestavení řádné roční účetní závěrky spolu s návrhem na rozdělení zisku včetně stanovení výše 

a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě s návrhem na způsob krytí ztrát společnosti 

zajišťuje představenstvo. Řádná roční účetní závěrka podlého kontrole auditorem a její 

zveřejňování se řídí obecně závazným předpisem. ----------------------------------------------------------- 

(3) Účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku předloží představenstvo dozorčí radě. Po 

přezkoumání dozorčí radou předloží představenstvo roční závěrku valné hromadě. Dozorčí 

rada současně předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání. ---------------- 

(4) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po 

projednání tohoto návrhu dozorčí radou. ----------------------------------------------------------------------- 

(5) Podíl na zisku vyplatí společnost na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem 

na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku, který nemohl být akcionáři 

vyplacen, protože nesdělil společnosti číslo bankovního účtu, je převáděna na zvlášť za tímto 

účelem zřízený účet. Po uplynutí tří let od doby splatnosti propadá ve prospěch společnosti. 

(6) Společnost může vytvářet účelové fondy. O jejich vytvoření a stanovení pravidel pro 

doplňování a čerpání rozhoduje představenstvo. K úhradě ztráty použije společnost 

přednostně zdrojů účelově zřízených fondů (např. rezervní). Nebude-li dostačovat tento fond, 

pak bude ztráta účetně převedena na účet “Neuhrazená ztráta minulých let“ nebo bude 

hrazena z účtu “Nerozdělený zisk minulých let“. -------------------------------------------------------------- 

(7) Skutečnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy ke zveřejnění, jsou publikovány v 

Obchodním věstníku. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(8) Skutečnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy k uveřejnění, jsou oznamovány v 

souladu se zákonem a těmito stanovami ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------- III. -----------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ -------------------------------------------------  

§ 10 Ustanovení závěrečná  -----------------------------  -------------------------------------------------------------------  

1. Společnost se na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 30.6.2015 podřídila ve smyslu § 777 

odst. 5 zákona o obchodních korporacích tomuto zákonu jako celku.  

2. Společnost se řídí zákonem o obchodních korporacích a v souladu se zákonem o obchodních 

korporacích. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov 

společnosti se řídí českým právním řádem.“ -----------------------------------------------------------------------------  

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

 
V Babicích, dne ___________________ 

 
 

Za správnost úplného znění: 
 
 

předseda představenstva 
 
 

místopředseda představenstva 


