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S T A N O V Y 
D R U Ž S T V A 

 
Mlékařské družstvo Česká Lípa  

IČ: 482 89 710 
 

Návrh zm ěn stanov 2016 
 
1.  Změna Úvodních ustanovení: 
 

A.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Z
ÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
Úvodní ustanovení 

1)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ M
lékařské družstvo Česká Lípa je společenstvím právnických a fyzických osob, 
které se spojily za účelem zpracovávání mléka a obchodní činnosti. ---------------  

2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D
ružstvo bylo vytvořeno z podnětu producentů mléka (a mléčných výrobků). ------  

3)------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č
leny družstva jsou pouze producenti mléka.-----------------------------------------------  

4)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D
ružstvo bylo založeno na ustavující schůzi dne 23. 3. 1993 v souladu 
s ustanovením § 224 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ----------------------------  

5)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D
ružstvo poskytuje svým členům výhody v souladu se svými možnostmi a 
v souladu s těmito stanovami a usneseními členské schůze. -------------------------  

6)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D
ružstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým 
svým majetkem. Neodpovídá však za závazky jiných fyzických nebo 
právnických osob.--------------------------------------------------------------------------------  

7)------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č
lenové družstva neručí za závazky družstva, nestanoví-li zákon jinak. -------------  

8)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D
ružstvo je zřízeno na dobu neurčitou. -------------------------------------------------------   

9)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ P
rávní poměry družstva upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) (dále také Zákon) a  právní předpisy České republiky. ----------------  

 
2.  Změna čl. III.: 
 

III.       Předmět podnikání a zaměření činnosti družstva  

1) Předmětem podnikání družstva je živnost Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s oborem činnosti Velkoobchod 
a maloobchod. -----------------------------------------------------------------------------------   

2) Družstvo je specializováno zejména na výkup, zpracování a prodej mléka od 
svých členů a třetích osob. --------------------------------------------------------------------  

3) Konkrétním zaměřením družstva dále je: --------------------------------------------------  

Naformátováno: Vlevo:  2,5
cm, Vpravo:  2,5 cm

Odstraněno: 2106
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a)  zajištění plánování produkce mléka a její přizpůsobení poptávce, zejména 
pokud jde o jakost a množství;---------------------------------------------------------  

b) soustředění nabídky mléka a uvádění mléčných produktů 
vyprodukovaných jeho členy na trh; --------------------------------------------------  

c) optimalizace produkčních nákladů výroby mléka (mléčných produktů) a 
zajišťování stálosti cen mléka (a mléčných výrobků) producentů.-------------  

 
3. Účinnost změny stanov je dnem schválení členskou schůzí. 
 


