
Zemědělské družstvo Nový život Sokoleč 
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVII, vložka 1135 
se sídlem: Sokoleč, V Lípách 27, 290 01, IČ: 00106542 
 
 

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM 
 

Představenstvo družstva rozhodlo o možnosti využití  
hlasování členů družstva způsobem per rollam (mimo svolanou členskou schůzi),  

a to v souladu s § 19 odst. 1 zákona 191/2020 Sb. a zákona 601/2020 Sb.§ 18 
 

 
Představenstvo předkládá tímto svým členům tyto podklady k přijetí navrhovaného usnesení: 

 

Podklady k navrhovanému usneseni formou per rollam 
 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 A ZPRÁVA O MAJETKU 
DRUŽSTVA 

 
 

ZD Nový život Sokoleč mělo k 31.12.2020 147 členů, členské vklady činily 
1 042 tis. Kč a vlastnilo 44,25 % akcií akciové společnosti AGRO Sokoleč, ve jmenovité 
hodnotě 25 668 tis. Kč. 

Družstvo v uplynulém roce hospodařilo na 45 ha zemědělské půdy, převážně 
podnajatých od dceřiné společnosti AGRO Sokoleč. Veškeré polní práce jsou prováděny 
dodavatelsky a to rovněž prostřednictvím naší dceřiné akciové společnosti. 

 
Na 19,33 ha jsme pěstovali pšenici ozimou, na 5,6 ha ječmen jarní, na 16,9 ha 

kukuřici zrnovou a na 2,8 ha řepku. Zbylý, necelý ha jsou louky. 
Ha výnosy u pšenice ozimé 53 q, u ječmene jarního 37 q, u zrnové kukuřice 66 q a 

řepka skončila výnosem 15 q. Celkové tržby z rostlinné výroby dosáhly výše 1 061 tis. Kč. 
Z prodeje naturálních brambor, které pro naše členy nakupujeme, jsme vykázali ztrátu 
10 tis. Kč. 

 
Proti minulému roku došlo ke zvýšení tržeb z rostlinné výroby, neboť se prodávala 

zásoba slunečnice a ozimé pšenice z roku 2019 a celá produkce zrnové kukuřice. Na 
skladě zůstala celá produkce pšenice ozimé, ječmene jarního a řepky. I v loňském roce 
jsme získali na každý ha dotaci v průměru ve výši 5 705,-Kč na 1 ha. Dotace na 
obhospodařovanou zemědělskou půdu činila 259 tis. Kč, z toho 94 tis. Kč bylo zaplaceno 
až v letošním roce. 

Další tržby jsme získali za prodej nakoupených brambor a za účetnické práce. Ve 
výnosech je opět 17 tis. Kč přijatého penále od p. Mojžíšové, za pozdě splacené nájemné 
za restauraci Nová Ves. Celkové tržby dosáhly výše 1 911 tis. Kč. 

 
Náklady proti minulému roku se mírně zvýšily na 1 448 tis. Kč. Náklady za práce, 

včetně agrochemických a polních, činily 317 tis. Kč, materiálové náklady (spotřeba osiv, 
hnojiv a chemikálií) 343 tis. Kč, daně a poplatky 1 tis. Kč a finanční náklady 6 tis. Kč. 
V roce 2020 nevznikl důvod tvořit opravné položky k pohledávkám. 

 



A jak to vypadá s naším majetkem. Vykazuje účetní hodnotu 28 481 tis. Kč. 
Hodnota hmotného majetku mírně klesá v souvislosti s odpisy. Hodnota dlouhodobého 
finančního majetku klesla z důvodu vydání akcií. Podíl dlouhodobého finančního majetku, 
tj. akcií naší dceřiné společnosti, tím mírně klesl na 92% celkového majetku. Zbylých 8 % 
tvoří oběžná aktiva, kam patří zásoby, pohledávky a hotové peníze. Krytí vlastními zdroji, 
mezi které patří členské vklady, nedělitelný fond a výsledky hospodaření vzrostlo na 
16 %, tyto zdroje se zvýšily, neboť mírný úbytek členských vkladů vyrovnal vytvořený 
zisk. Zbylých 84 % majetku je kryto zdroji cizími a to zejména dlouhodobými závazky, do 
kterých patří restituční, majetkové a vypořádací podíly, které jsou však převážně 
promlčeny a dále krátkodobými závazky. 

Fond kulturních a sociálních potřeb vykazoval ke konci roku zůstatek 162 tis. Kč. 
Během roku 2020 bylo z fondu vyčerpáno na odměny k výročím, dary a příspěvky celkem 
za 27 tis. Kč. Do fondu byl v roce 2020 tvořen příděl ve výši 40 tis. Kč. 

 
Schválení řádné účetní uzávěrky a návrhu na rozdělení zisku 

 
Po ukončení období byla sestavena řádná účetní uzávěrka a daňové přiznání. Jelikož 

náklady byly nižší než tržby, vytvořili jsme v loňském roce zisk před zdaněním ve 
výši 466 tis. Kč. V daňovém přiznání jsme tento výsledek ještě upravili o připočitatelné a 
odpočitatelné položky, (největší odpočitatelná byla ta z přijatých dividend ve výši 259 tis. 
Kč) a vyšel základ daně 206 tis. Kč, který jsme pokryly neuplatněnou daňovou ztrátou z 
minulých let. Ta se nám tak snížila na 398 tis. Kč a daň platit nemusíme. 

V účetnictví nám zůstane zisk 466 tis. Kč, ten navrhujeme celý použít k částečnému 
pokrytí ztrát z minulých let, jejíž výše se sníží na 982 tis. Kč. Do fondu kulturních a 
sociálních potřeb přidělovat nebudeme, jelikož zůstatek vykazuje dostatečnou výši. 

 
Záměr ZD Nový život Sokoleč pro hospodářský rok 2021 

 
Pokud nás okolnosti nedonutí na činnosti družstva něco měnit, náš záměr je 

pokračovat ve své zemědělské činnosti v podobném rozsahu, jako v minulých letech. 
Naším stálým majetkem jsou převážně akcie akciové společnosti A G R O SOKOLEČ, 
jejichž jmenovitá hodnota byla ke konci roku 2020 - 25 668 tis. Kč. V minulosti jsme si na 
členské schůzi schválili, pokud by se v budoucnu objevil zájemce o odkup těchto akcií, 
tyto akcie výhodně zpeněžit. Zatím se tak nestalo. 

 
Účetní zůstatkovou hodnotu má již jen rozpadlá truhlárna v Sokolči ve výši 13 tis. 

Kč a meliorace v hodnotě 125 tis. Kč, které zůstaly v majetku družstva. Daňová 
zůstatková hodnota je již čtvrtinová, ostatní investiční majetek je již plně odepsán jak 
účetně, tak i daňově a nový není pořizován. 

 
Družstvo zaměstnává pouze jednoho člena, který se stará hlavně o administrativní 

záležitosti. Pro rok 2021 máme k dispozici výměru 45 ha osevní plochy, na 22 ha budou 
obiloviny, (pšenice ozimá 15,12 ha a žito 7,27 ha), dále řepka ozimá 5,64 ha a kukuřice na 
zrno 16,94 ha. Zbývající plocha 0,6 ha jsou louky. Plnění tzv. GREENINGU v roce 2021 
zajistíme zasetím podzimní meziplodiny po sklizni obilovin. Pro členy plánujeme zajistit 
naturální obilí a brambory na uskladnění stejně jako v minulých letech. Stejné zůstávají i 
příspěvky z FKSP – (viz. Příloha) 



Ze zprávy o činnosti kontrolní komise za rok 2020 
 

Kontrolní komise se v roce 2020 zabývala, tak jako každoročně, kontrolou 
vrácených dotazníků na naturální dávky a úhradou záloh na objednané brambory a byla 
účastna i při jejich vydávání. 
Dále provedla kontrolu čerpání prostředků z FKSP za rok 2020. Čerpání probíhalo 
v souladu se stanovenými zásadami. Nevyskytl se žádný případ, který by nebyl zahrnut 
v zásadách čerpání fondu.  
Při účasti na inventurách dle příkazu předsedy družstva provedla kontrolu stavu vlastních 
výrobků. 
Na závěr kontrolní komise odsouhlasila účetní závěrku roku 2020, která je k nahlédnutí na 
informační desce v sídle družstva a ve zkrácené podobě v zaslané příloze 

 
V roce 2021 končí volební období orgánů družstva, proto je nutné přistoupit k 

volbám 

Dle platných stanov ZD Nový život Sokoleč volí členská schůze tři členy 
představenstva a jednoho náhradníka. 

Zvolení členové představenstva zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu 
představenstva. 

Členská schůze volí tři členy kontrolní komise a jednoho náhradníka. 

Zvolení členové kontrolní komise volí mezi sebou předsedu kontrolní komise 

 

Lhůta pro přijetí usnesení je do 15 dní ode dne vhození návrhu usnesení 
do Vaší schránky 
 
Podepsané usnesení zašlete obyčejně poštou na adresu družstva, případně odevzdejte 
v kanceláři družstva v pracovní dny od 7.00 hod. do 15.30 hod. Není přípustné zaslat 
usnesení elektronicky. 
 
V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se za to, že 
s návrhem nesouhlasíte v celém rozsahu a je tím přijetí návrhu ohroženo. 
 
O výsledku hlasování budete informováni bez zbytečného odkladu po přijetí či 
nepřijetí usnesení. 
 
Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování! 
 

 

Zdeňka Šťastná - předseda představenstva 

 

Návrh na usnesení a podklady k němu včetně účetní uzávěrky a volební listiny jsou k nahlédnutí na 
informační desce zřízené v sídle družstva. 


