
 

 
Zemědělský svaz ČR 

Vás zve na seminář 
 

  

Stanovy a pachtovní vztahy ve světle nové 
soukromoprávní úpravy 

 
 

 
Seminář je výlučně zaměřený na problematiku obsahu a 

zpracování stanov zemědělských družstev a akciových společností 
v oblasti zemědělství a zcela novou úpravu uživatelských – 

pachtovních vztahů k zemědělským pozemkům. 
 
 
Cílem semináře je přiblížit účastníkům novou právní úpravu zákona o obchodních 
společnostech a družstvech speciálně ve vztahu ke společenským smlouvám 
zemědělských podniků (stanovy družstev a akciových společností) a poukázat na 
její nejpodstatnější změny. V této souvislosti by měl seminář usnadnit orientaci 
zemědělské praxe z hlediska zákonné povinnosti přizpůsobení těchto dokumentů 
příslušným ustanovením zákona. Ve vztahu k pachtu pak půjde o objasnění 
tohoto institutu nového občanského zákoníku ve všech jeho souvislostech včetně 
jeho vztahu k nájmu a zdůraznění možných rizik v problematice pachtovních 
vztahů. Zmíněny budou i související problémy, např. právní režim staveb ve 
vlastnictví jiných subjektů apod.  

 
 

Termín a místo konání: 
 

21. 1. 2014 
 

KD Větrný Jeníkov 187, 588 42 Větrný Jeníkov 



 

 
PROGRAM SEMINÁŘE 

 

Stanovy a pachtovní vztahy dle nové právní úpravy 
 

21. 1. 2014 
 

KD Větrný Jeníkov 187, 588 42 Větrný Jeníkov 
 
 

8:30 – 9:00   Prezence účastníků 
 

9:00 – 15:00 Hlavní program 
 
 
Zákon o obchodních společnostech a družstvech   
- Výklad nových institutů korporačního zákona a s nimi související 

povinnosti 
- Změny v právní úpravě družstva a akciové společnosti – obsah a úprava 

stanov 
o družstvo 
o akciová společnost 

- Přechodná ustanovení korporačního zákona a zákonné lhůty ve vztahu ke 
stanovám 

 
Nový občanský zákoník 
- Nová právní konstrukce nájmu a pachtu jako relativních majetkových práv 

v rámci smluvních vztahů k zemědělským pozemkům 
- Pachtovní smlouva jako nový institut občanského práva, požívací právo 
- Pozemek a stavba 

 
Diskuse  

 
 
Lektoři:  
 
Právní útvar ZS ČR 
ČRRS, s.r.o. /člen ZS ČR/ - JUDr. Ivan Hubáček 

- JUDr. Karel Ryšavý 
 
 
 
 
 
 



 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY A PŘIHLÁŠKA 
 

VLOŽNÉ: 
 
Pro členy Zemědělského svazu ČR 500,- Kč 
 
Ostatní     1000,- Kč 

 
Občerstvení zajištěno v ceně vložného. 
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 17. 1. 2014 na adresu: 
 
Michaela Urbanová 
Zemědělský svaz ČR 
Hybernská 38 
110 00 Praha 1 
Tel.: 606 681 089, 602 790 274 
Mail: urbanova@zscr.cz 
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.zscr.cz 
 
 
__________________________________________zde oddělte______________________________________ 

 
PŘIHLÁŠKA 

 
na seminář „Stanovy a pachtovní vztahy dle nové právní úpravy“,  

21. 1. 2014,  

KD Větrný Jeníkov 187, 588 42 Větrný Jeníkov 

 

Jméno účastníka:……………………………………………………………………………... 

Zemědělský podnik, farma …..…………………………………………………………. 

Adresa:……………………………………………………………………………………….….. 

IČO:…………………………………………………………………………………………..…… 

E-mail a tel:………………………………………………………………………………........ 

Jsem člen ZS ČR □      Nejsem člen ZS ČR □ 
 
Podpis účastníka: 

http://www.zscr.cz/

