
 

 

 

Návrh úpravy stanov ZD Sloupnice 
na VČS dne 11. 3. 2022 

 
 
Návrh technické úpravy stanov vychází z rozhodnutí soudů, které zpřesnily výklad některých 
ustanovení zákona o obchodních korporacích. 
V našem případě jde o úpravu dvou částí stanov družstva. V části II. jde o doplnění dvou 
nových živností a úpravu názvů některých živností, v návrhu je úplné znění celého článku.  
V části VII. se doplňuje nový odstavec, který upřesňuje nakládání s fondy družstva. 
 
 

Část II. 
Předmět činnosti družstva 

 
1. Zemědělství a lesnictví 
2. Rozvod tepelné energie 
3. Výroba tepelné energie 
4. Výroba elektřiny 
5. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
6. Zámečnictví, nástrojářství 
7. Kovářství, podkovářství 
8. Obráběčství 
9. Opravy silničních vozidel 
10. Hostinská činnost 
11. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

12. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 
13. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
14. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 
- diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, 

rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu 
rostlin nebo biocidními přípravky 

- výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 
- výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 
- výroba strojů a zařízení 
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 
- zprostředkování obchodu a služeb 
- velkoobchod a maloobchod 
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
- ubytovací služby 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 



 

 

 

- poskytování technických služeb 
15. Vodoinstalatérství, topenářství 
16. Malířství, lakýrnictví, natěračství 
17. Zednictví 
18. Klempířství a oprava karoserií 
19. Mlékárenství 
20. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 
 

 
 
Část VII./Fondy družstva/bod 2., se doplňuje o bod c), který zní takto: 
 

c) Rezervní a rozvojový fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 
 

 


