
Majetková účast členů v družstvu je jedním ze základních principů, na nichž
družstevnictví stojí. Toto však po dlouhou dobu neplatilo na našem území. Obnovu
majetkové účasti v družstvech přinesla s definitivní platností až úprava družstev
v obchodním zákoníku a transformace družstev podle zákona č. 42/1992 Sb. Právní
úprava je bohužel velmi nedokonalá, což v praxi způsobuje řadu potíží.
S důsledky transformačního procesu u zemědělských družstev se dosud
setkáváme a zřejmě ještě delší dobu setkávat budeme, ačkoli formálně skončil již před
lety. Důvody jsou dvojí. Jednak v naší zemi existuje ještě dosti družstev, která vznikla
před rokem 1992. Stále je v nich řada členů, jejichž majetková účast je vytvořena
z majetkových podílů vzešlých z transformace, případně družstvo s hodnotou
odpovídající těmto podílům hospodaří, aniž by jejich režim byl zcela jasný. Druhým
případem jsou družstva, která v průběhu sedmileté lhůty pro vyplacení majetkových
podílů oprávněným osobám – nečlenům vstoupila do likvidace či na ně byl prohlášen
konkurs, a majetkové podíly nebyly dosud vypořádány. Často přitom docházelo k tomu,
že úpadku či likvidaci družstva předcházel převod valné části majetku družstva na jiný
subjekt, který pokračoval v činnosti družstva, ovšem nebyl už povinným vůči
oprávněným osobám. Ministerstvo zemědělství odhaduje počet osob, u nichž takto
dosud nedošlo k vypořádání, na 100 000 a objem majetku až na 10 miliard Kč. Jiné
odhady hovoří až o 300 000 oprávněných osob, jejichž nároky nebyly vypořádány.195
Problematika transformace je tak u zemědělských družstev stále aktuální a odborná
veřejnost pracující v tomto oboru by ji neměla opomíjet, zejména pokud jde o vztahy
majetkového podílu a majetkové účasti v družstvu. Při řešení otázek vypořádání
oprávněných osob, které se staly členy transformovaného družstva, je třeba brát v úvahu
judikaturu soudů, zejména pak Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR. Současně
je ovšem třeba upozornit na to, že jejich rozhodnutí se vždy váží ke konkrétnímu
případu a velmi často jsou založena na vyhodnocení úpravy majetkové účasti a režimu
majetkových podílů z transformace ve stanovách družstva. Úprava těchto otázek ve
stanovách je přitom nesmírně variabilní. Nelze proto závěry soudů zcela paušalizovat a
vždy bude nutné pečlivě zkoumat a analyzovat okolnosti každého jednotlivého případu.
Pokud jde o vypořádání ostatních oprávněných osob, dlouhodobě se hovoří o přípravě a

195 Zdroj: Agrární www portál AGRIS,
http://www.agris.cz/etc/textforwarder.php?iType=2&iId=141843 

přijetí zvláštního zákona, který by jejich situaci řešil a poskytl jim alespoň částečné
odškodnění za nevypořádané nároky.196 Dosud však byly veškeré návrhy neúspěšné.
Pokud jde o současnou úpravu majetkové účasti v obchodním zákoníku, je
v řadě ohledů nepřesně formulovaná, nejednoznačná a mezerovitá. Jedná se zejména o
otázky vzájemného vztahu jednotlivých forem majetkové účasti, vymezení významu
pojmu členský podíl v oblasti družstev, změn výše základního členského vkladu,
oceňování nepeněžitých vkladů, úpravy další majetkové účasti, limitu uhrazovací
povinnosti, celkově úpravy dispozic s majetkovou účastí, postavení dědiců po smrti
člena družstva, vypořádacího podílu člena, jehož členství trvalo méně než rok,
vypořádání věcných vkladů a také použitelnosti jednotlivých obecných ustanovení o
obchodních společnostech. Celkově dává obchodní zákoník v oblasti majetkové účasti
členů velký prostor úpravě ve stanovách. Tato skutečnost sama o sobě není negativem,
srovnáme-li například s právní úpravou rakouskou, u níž je toto ještě zřetelnější.
Družstva v České republice však často přistupují k tomu, že do svých stanov toliko
opisují zákonná ustanovení. Vzhledem k jejich zmíněné nedostatečnosti je však tento
postup pouze na škodu věci. Lze jedině doporučit, aby družstva vypracování stanov
věnovala maximální pozornost a zadávala tento úkol osobám s právnickým vzděláním,
které jsou pokud možno současně obeznámeny s potřebami a fungováním daného
družstva. Jasná a srozumitelná úprava ve stanovách je tou nejlepší prevencí pozdějších
soudních sporů mezi členy a družstvem.
Do budoucna považuji za vhodné v rámci rekodifikace soukromého práva
v České republice upravit problematiku družstev samostatným zákonem. Inspirací může
být např. úprava rakouská, která vykazuje značnou stabilitu a funkčnost. K vypracování
právní úpravy by měli být přizváni i zástupci družstevních svazů, kteří mohou poznatky
z praxe značně přispět ke zkvalitnění úpravy.
Závěrem je třeba obecně podotknout, že velkým problémem družstev na našem
území (a koneckonců i v jiných postkomunistických státech) byla a částečně stále ještě
je nedůvěra až odpor k nim. Řada osob si ve své představě družstva spojuje s podobou,
kterou jim vtisklo období před rokem 1989, zejména pak s podobou a fungováním



196 Viz např. návrh zákona o vypořádání majetkových podílů, na něž vznikl oprávněným osobám nárok
v
souvislosti s transformací zemědělských družstev, a o změně zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě
majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, který předložilo Ministerstvo
zemědělství ČR. Zvažuje se buďto princip odpovědnosti povinných osob, tj. zemědělských družstev a
subjektů, na něž byl majetek zemědělských družstev převeden, nebo princip nároku na odškodnění
pomocí prostředků Pozemkového fondu ČR. Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR,
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=72&typ=1&val=41375&ids=0&katId=2523 
jednotných zemědělských družstev. Družstva jsou tak někdy považována na zastaralou a
v dnešní době života neschopnou formu ekonomické aktivity, a možná proto jim není
věnováno tolik pozornosti. Tento řekněme handicap, který si družstva s sebou v našem
státě nesou, je i téměř dvacet let po pádu vlády komunistické strany velmi znatelný.
Rehabilitaci družstev v očích široké veřejnosti příliš nepomáhá ani jejich současná
úprava v obchodním zákoníku, která je dosti kusá, místy zcela nedostatečná a často
nerespektující základní rysy, které jsou pro družstva typické. Vše výše uvedené vede
k tomu, že družstva nejsou dosud dle mého názoru v České republice dostatečně
doceněna a využívána. 
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