
Doplnění pořadu valné hromady 
 

Představenstvo společnosti Paseka, zemědělská a.s.  
 
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95, IČ: 25356411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1376, (dále jen „Společnost“) 
 
zařazuje tímto na žádost kvalifikovaného akcionáře paní Jany Krasulové ze dne 24.6.2015 v souladu s ustanovením § 
369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, na pořad řádné valné hromady Společnosti, 
která je svolána na 30.6.2015 od 09:00 hodin v kulturním domě v obci Paseka, č.p. 17,  PSČ 783 97, následující 
záležitosti (zařazují se jako body č. 3, 4, 5, 6 a 7 na pořad valné hromady, dosavadní body č. 3, 4, 5, 6 a 7 budou 
projednány jako body č. 8, 9, 10, 11 a 12). Závěr (původně bod č. 8) bude projednán jako bod č. 13. 
 
pořad valné hromady: 
 
3. Odvolání člena představenstva 

K této záležitosti kvalifikovaný akcionář navrhuje: 

Zdůvodnění: 
 
Vzhledem ke skutečnostem, že členka představenstva paní Andrea ŠLESINGEROVÁ, nar. 4. května 1978, bytem 
U splavu 609/1A, 783 13 Štěpánov, není nadále pro Společnost přínosem, a dokonce zpochybňuje řádné jednání 
představenstva a vedení společnosti, a tím poškozuje i celou Společnost. Paní Šlesingerová obchází 
představenstvo tím, že namísto aby návrh na udělení pokynu dala k projednání do představenstva, který by 
k jejímu návrhu mohl zaujmout stanovisko, dává takové návrhy přímo valné hromadě. Tento postup není loajálním 
postupem člena představenstva vůči Společnosti a jejím akcionářům a takové jednání Společnost poškozuje. Paní 
Šlesingerová není ani zaměstnancem ani akcionářem Společnosti a ani ničím pozitivním Společnosti nepřispěla. 
Z veřejně dostupných zdrojů bylo navíc zjištěno, že paní Šlesingerová byla předsedou představenstva podniku, 
který skončil v úpadku, a dále bylo zjištěno, že paní Šlesingerová je personálně propojena s konkurenčními 
subjekty, se kterými vede Společnost soudní spory. Vyvstává tak důvodná pochybnost o její loajalitě ke 
Společnosti.   

Paní Šlesingerová ztratila důvěru nejen kvalifikovaného akcionáře, ale i ostatních akcionářů, a dokonce všech 
členů představenstva.    

Návrh usnesení: 
 
Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena představenstva Andreu Šlesingerovou, nar. 4. května 1978, bytem U 
splavu 609/1A, 783 13 Štěpánov. 

4. Volba člena představenstva 

K této záležitosti kvalifikovaný akcionář navrhuje: 

Zdůvodnění: 

Z důvodu navrhovaného odvolání paní Šlesingerové, je nevyhnutelné, aby byl doplněn počet členů představenstva 
Společnosti do plného počtu. Paní Ing. Lenka Krasulová je vhodným kandidátem na funkci člena představenstva 
Společnosti vzhledem k dosavadnímu působení v jiných společnostech, které dosahují nadstandardních 
ekonomických výsledků, což dokazuje její výborné manažerské schopnosti, které budou pro Společnost velkým 
přínosem. Rovněž o její kvalifikaci mnoho vypovídá její ekonomické a právní vzdělání absolvované na České 
zemědělské univerzitě v Praze a Univerzitě Palackého v Olomouci. Paní Ing. Lenka Krasulová má navíc i tu 
výhodu, že pochází z regionu, kde Společnost působí a současně má velmi blízký a přátelský vztah ke Společnosti. 
Mám za to, že tento kandidát má velkou šanci získat důvěru všech akcionářů.  

Návrh usnesení: 

Valná hromada Společnosti volí členem představenstva Ing. Lenku Krasulovou, nar. 8. května 1982, bytem Mladějovice 4, PSČ 
78501.  

5. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 

K této záležitosti kvalifikovaný akcionář navrhuje: 



Zdůvodnění: 

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a představenstva 
a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena orgánu společnosti. Valná hromada je povinna v souladu s 
ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, společnosti schválit smlouvu o výkonu funkce 
člena představenstva. Návrh smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a 
to včetně výše odměny a jiných plnění, a respektuje dosavadní praxi Společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou 
právní úpravou.  

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje ve znění předloženém valné hromadě smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi 
společností a paní Ing. Lenkou Kasulovou, nar. 8. května 1982, bytem Mladějovice 4, PSČ 78501. 

 
6. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti za účelem rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu 
o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.  

K této záležitosti kvalifikovaný akcionář navrhuje: 

Zdůvodnění: 

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Ustanovení § 777 odst. 5 zákona o 
obchodních korporacích zakotvuje možnost pro obchodní korporace, kdy se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti 
zákona o obchodních korporacích změnou svých stanov podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna stanov 
nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se Zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. 

Pokud se společnost nepodřídí zákonu o obchodních korporacích jako celku, bude její právní život i nadále ovlivňován 
zrušeným zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu, ve kterém obchodní 
zákoník upravoval práva a povinnosti akcionářů, pokud taková úprava není v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o 
obchodních korporacích nebo pokud není něco jiného upraveno ve stanovách. Taková situace by mohla způsobit nejistotu 
ohledně právních pravidel, kterým společnost podléhá. To by kladlo vysoké nároky na akcionáře, jejich neustálou obezřetnost a 
stálé srovnávání textu nového zákona, stanov a obchodního zákoníku. V konečném důsledku by to vedlo ke zvýšení nákladů 
Společnosti (potřeba četnějších právních konzultací apod.). Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku (tzv. opt-
in) je tedy ze všech hledisek pro Společnost potřebné a přínosné. S ohledem na výše uvedené tedy je navrhováno, aby se 
Společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu výše uvedených ustanovení, a tedy aby Valná 
hromada přijala níže uvedená usnesení. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 
Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v 
obchodním rejstříku.  
Valná hromada Společnosti schvaluje nahrazení stávajícího textu stanov jejich novým úplným zněním, a to v podobě, která 
bude k zápisu z jednání valné hromady připojena jako příloha. 
 
 
7. Změna sídla společnosti  

K této záležitosti kvalifikovaný akcionář navrhuje: 

Zdůvodnění:  
 
S ohledem na nedořešené soudní spory a za účelem zvýšení ochrany společnosti se navrhuje administrativní změna sídla 
Společnosti s tím, že výrobní a provozní složky Společnosti zůstanou ve stávajících lokalitách.  

Návrh usnesení: 

Valná hromada mění stanovy společnosti tak, že se ustanovení článku, týkajícího se určení sídla mění následovně: Sídlem 
společnosti je: náměstí Republiky 60, 34701 Tachov. 

V Babicích dne 25.6.2015 
 
 
 
________________________________    ________________________________  
Ing. Barbora Kotlánová, místopředseda představenstva   Jaroslava Šaršová, člen představenstva 


