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Seznam použitých zkratek: 

 

Právní předpisy: 

ExŘ - zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a jejich činnosti 

(exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů 

nařízení o SCE nařízení Rady ES/EU č. 1453/2003, o statutu evropské družstevní 

společnosti 

ObčZ - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ObchZ - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

OSŘ - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

TransZ - zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě a vypořádání majetkových vztahů a 

vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Ostatní: 

ES/EU - Evropské společenství/Evropská unie 

JZD - jednotné zemědělské družstvo 

MDS - Mezinárodní družstevní svaz 

SCE - evropská družstevní společnost 
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Úvod 
 

Družstva již více než 160 let představují právní formu, která slouží 

k uspokojování nejrůznějších potřeb osob a podpoře podnikání drobných a středních 

podnikatelů. Využívají přitom spolupráce a vzájemné pomoci jednotlivců, což může 

pozitivně ovlivňovat celkové vztahy ve společnosti. Družstva mohou působit v řadě 

oborů lidské činnosti. Jednou z tradičních oblastí, kde se funkce družstev s úspěchem 

uplatňovaly a stále uplatňují, je zemědělství. Právě zemědělským družstvům se věnuji 

ve své práci. 

Zemědělská družstva byla zvolena z několika důvodů. V současné době se již 

nejedná o zvláštní typ družstva se speciální právní úpravou, avšak období let 1949 – 

1991, kdy vývoj právní úpravy zemědělských družstev probíhal odtrženě od družstev 

ostatních, dodnes zanechalo své stopy. Zřejmě nejvýrazněji se dosud projevují následky 

předchozího vývoje zemědělských družstev a transformačního procesu, kterým prošla 

po roce 1991, v oblasti majetkové účasti členů v družstvu. Osobní účast členů na tvorbě 

majetku družstva je tradiční a patří mezi principy družstevnictví. Po dlouhou dobu však 

existovala na našem území v deformované podobě a ani v současnosti není situace 

ideální. Ve své práci se tedy zabývám otázkami majetkové účasti ve družstvu a 

specifiky majetkové účasti ve družstvech zemědělských, které plynou právě z předchozí 

oddělené úpravy. Ačkoli samotný proces transformace byl již dokončen, jeho důsledky 

jsou pro družstva vzniklá před 1. 1. 1992 stále aktuální. Navzdory tomu se touto 

problematikou v současné době odborná veřejnost již příliš nezabývá a otázky 

transformace již do nových publikací týkajících se družstev nebývají zařazovány. 

Na úvod práce jsou zařazeny kapitoly obecně pojednávající o pojmu družstva, 

vývoji družstevnictví a právní úpravě družstev na našem území. Důraz je kladen na 

vývoj úpravy majetkové účasti v zemědělských družstvech, ostatní je ponecháno spíše 

stranou. Tento obecný úvod slouží k pochopení dřívějšího pojetí majetkové účasti a 

problémů, které bylo po roce 1989 nutno řešit. Následuje přehled pramenů právní 

úpravy družstev v současnosti a vymezení používaných pojmů. Těžiště mé práce 

spočívá v následném rozboru právní úpravy majetkové účasti v obchodním zákoníku, 

jejích forem, dispozic s ní, vypořádání majetkové účasti při zániku členství a některých 

souvisejících institutů. Poté je zařazena kapitola zabývající se transformací 

zemědělských družstev podle zákona č. 42/1992 Sb., majetkovým podílem z ní vzešlým 

a vztahem tohoto majetkového podílu k majetkové účasti a základnímu kapitálu 
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družstva. Na závěr práce je uvedena kapitola pojednávající o evropské družstevní 

společnosti, zejména pak o otázkách majetkové účasti v ní. Tato část práce je ve 

srovnání s předchozími obsahově mnohem méně podrobná a nezachází do takové 

hloubky. Důvodem je jednak skutečnost, že problematika evropské družstevní 

společnosti není hlavním tématem této práce a tvoří pouze doplňkovou část, a dále také 

skutečnost, že s fungováním evropské družstevní společnosti dosud nejsou větší 

zkušenosti. Přesto se domnívám, že nastínění jiného pohledu na určité instituty 

družstevního práva je vhodné a nabízí zajímavé srovnání. 

Po právní stránce je tato práce uzavřena k 1. 3. 2009 a není-li uvedeno jinak, 

vychází tedy z právní úpravy platné a účinné k tomuto dni. 
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1. POJETÍ A PRINCIPY DRUŽSTVA 

1.1. Pojem družstva obecně, principy družstevnictví 

Pojem „družstvo“ je na území našeho státu v právní terminologii používán pro 

označení specifických subjektů práva vykazujících určité charakteristické znaky. 

Existenci subjektů s obdobnými znaky můžeme zaznamenat i v řadě dalších států, 

přičemž je pro ně většinou užíváno zvláštní označení odlišující je od obchodních 

společností (např. co-operativ v anglicky mluvících zemích, Genossenschaft v Německu 

a Rakousku). V průběhu vývoje družstev se objevila řada definicí tohoto pojmu, které 

ve svém souhrnu zachycují tento vývoj a změny pohledu na to, jakou úlohu by družstva 

měla ve společnosti a v ekonomice sehrávat. Tato problematika je přitom zkoumána jak 

na národní úrovni, tak z mezinárodního pohledu. 

Na mezinárodní úrovni se družstevní problematikou zabývá Mezinárodní 

družstevní svaz (MDS), který sdružuje jednotlivé národní družstevní svazy a pokouší se 

formulovat obecně platné družstevní principy a charakteristické znaky družstev. 

Z mnoha definic pojmu družstvo (resp. pojmů jemu ekvivalentních v jiných státech) 

uvádím právě definici vypracovanou MDS, dle které je družstvo nezávislým sdružením 

osob, které se spojily s cílem uspokojit své společné ekonomické, sociální nebo kulturní 

potřeby prostřednictvím organizace, kterou společně vlastní a demokraticky řídí1. 

Osobně pak považuji za nejvhodnější charakterizovat družstva výčtem typických znaků. 

Za základní principy družstevnictví jsou obvykle označovány: 

- dobrovolnost a otevřené členství: družstva jsou dobrovolnými organizacemi, 

jejichž členy se v zásadě mohou stát všechny osoby, které chtějí využívat jejich 

služeb a zaváží se plnit členské povinnosti2, 

- kolektivismus: družstvo vyžaduje kolektiv členů, jednočlenná družstva nejsou 

představitelná, neboť by popírala ostatní principy, zejména vzájemnou pomoc a 

spolupráci, které jinak než v kolektivu nelze realizovat3, 

- demokracie a samospráva: družstva jsou demokraticky spravována svými členy, 

kteří se aktivně podílejí na jeho chodu a řízení a sami si rozhodují o svých 

záležitostech; volení funkcionáři jsou přímo odpovědni za výkon svých funkcí 
                                                 
1  A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common 

economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-
controlled enterprise. Viz Statement on the Co-operative Identity 1995 – přijato Valným 
shromážděním MDS na sjezdu v Manchesteru 1995 – zdroj: http://www.ica.coop/al-ica/ 

2  Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 9. 
3  Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 8. 
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členské základně4; při rozhodování o otázkách družstva nerozhoduje velikost 

majetkového vkladu, všichni členové mají zásadně stejné, rovné hlasovací právo 

(„co hlava, to hlas“)5; družstvo podstatně více než kapitálové společnosti 

vyžaduje aktivitu a osobní angažovanost svých členů na jeho chodu, 

- účast na majetku: členové družstva se podílejí na tvorbě majetku družstva, podíl 

na zisku se obvykle odvíjí od výše majetku, který byl do družstva vložen; 

členové též rozhodují o použití zisku družstva6, 

- samostatnost a nezávislost: družstvo jedná nezávisle při jednání o spolupráci 

s jinými subjekty a při rozhodování o vlastních záležitostech7, 

- svépomoc a vzájemná podpora: členové se v družstvu sdružují za účelem spojit 

své síly k dosažení společného cíle a k podpoře svých totožných zájmů; 

primárním cílem družstev není dosažení zisku samotným družstvem, nýbrž 

uspokojení potřeb členů družstva; jedná se zřejmě o největší rozdíl mezi 

družstvy a obchodními společnostmi s velkými dopady na celkové fungování 

družstev8, 

- spolupráce mezi družstvy: družstva přispívají k rozvoji družstevního hnutí 

spoluprácí s ostatními družstevními organizacemi na místní, regionální, národní 

a mezinárodní úrovni9, 

Tyto principy ve svém souhrnu odlišují družstva od obchodních společností. 

Výraznou odlišností je celkově skutečnost, že se družstva na rozdíl od obchodních 

společností nevyvíjela jako subjekty podnikatelské, ale jako subjekty, jejichž účelem je 

napomáhat podnikání či jiné činnosti svých členů. K tomu se přidává skutečnost, že 

družstva se vyznačují variabilním, neuzavřeným počtem členů, kteří mohou originárně 

nabývat členství bez nutnosti změny společenské smlouvy či stanov10, což s sebou nese 

důsledek v podobě variabilního základního kapitálu (viz dále v kapitole 10.1.). 

                                                 
4  Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 9. 
5  Pokorná, J. Obchodní společnosti a družstvo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 86. 
6  Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 9. 
7  Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 9. 
8  Pokorná, J. Obchodní společnosti a družstvo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1992, s. 86 – 

87. 
9  Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 9. 
10  Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

Linde, 1998, s. 1140. 
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2. VÝVOJ DRUŽSTEVNICVÍ 

2.1. Počátky družstevnictví 

Počátky družstevnictví spadají do 1. poloviny 19. století. V západoevropských 

zemích začala vznikat první družstva jako reakce na koncentrování kapitálu a negativní 

průvodní jevy, které s sebou nesl rozvíjející se kapitalismus. Měla za cíl chránit jednak 

drobné živnostníky, jednak sociálně slabé vrstvy námezdně pracujících. Zakládání 

družstev a jejich propagace byly zpočátku často vedeny politickými ideami, což mělo na 

další fungování takto zakládaných družstev spíše negativní vliv. Mnohem větší úspěch 

měla družstva, která se zaměřila na hospodářský účel těchto nově vznikajících 

korporací. 

Družstva jako svépomocná výrobní a hospodářská společenství byla poprvé 

upravena v anglickém právu v roce 1846.11 Od té doby se úspěšně rozšířila po celém 

světě a v současné době můžeme nalézt různé úpravy svépomocných společenství na 

všech kontinentech, a to jak ve státech rozvojových, tak ve vyspělých zemích typu 

Velké Británie, Německa, USA či Kanady.12 Pokud jde o koncepci jejich právní formy, 

jsou koncipována buďto jako obchodní společnosti s určitými zvláštnostmi plynoucími 

ze zvláštních úprav,13 nebo jako právní forma od obchodních společností odlišná 

(úprava rakouská, která byla převzata i Československem).14 

2.2. Vývoj družstevnictví a jeho právní úpravy na území České 
republiky 

Na území dnešní České republiky bývá jako první družstvo označován Pražský 

potravní a spořitelní spolek, založený roku 1847.15 Zákonná úprava družstev na našem 

území byla poprvé provedena již v době, kdy bylo území dnešní České republiky 

součástí Rakouska – Uherska, a to zákonem č. 70/1873 ř. z. (říšského zákoníku) o 

společenstvech výrobních a hospodářských. V roce 1903 byl zákon doplněn zákonem č. 

                                                 
11  Eliáš, K. Kurs obchodního práva: Právnické osoby jako podnikatelé. 1. vydání. Praha: C. H. Beck 

1995, s. 255. 
12  Helešic, F. Právní úprava družstev ve vyspělé Evropě a u nás. 1. vydání. Praha: Vodnář, 1997, s. 7-8. 
13  Tak je tomu např. ve Francii, kde družstva jsou považována za tzv. společnosti s variabilním 

kapitálem. 
14  Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

Linde, 1998, s. 1140. 
15  Helešic, F. Právní úprava družstev ve vyspělé Evropě a u nás. 1. vydání. Praha: Vodnář, 1997, s. 7. 
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133/1903 ř. z. o revizi společenstev výdělkových a hospodářských a jiných spolků. Oba 

zákony jsou dosud platné na území Rakouska.16 

Do vydání zákona č. 70/1873 ř. z. se na družstevní vztahy, které se teprve 

formovaly a ustalovaly se jejich typické prvky, vztahovaly spolkové předpisy (zákon č. 

253/1852 ř. z. o spolcích). Zákon o společenstvech výrobních a hospodářských již 

vycházel z pojetí družstev jako zvláštních spolků s neuzavřeným počtem členů, jejichž 

účelem je podpora výdělku nebo hospodářství členů společným provozováním závodu 

nebo poskytováním úvěru (§ 1 zákona č. 70/1873 ř. z.). Majetková účast byla u těchto 

prvních družstev upravena ve formě tzv. závodního podílu (§ 5 zákona č. 70/1873 ř. z.). 

Bližší úprava majetkové účasti, tedy výše podílů, jejich počet, splatnost či forma byla 

ponechána společenstevní smlouvě (tj. stanovám). Zákon rozlišoval družstva s ručením 

omezeným a neomezeným dle toho, zda členové družstva ručili za závazky družstva ve 

vymezených případech celým svým majetkem, nebo jen svým podílem a další částkou 

ve výši svých podílů. Za trvání členství ve družstvu byl závodní podíl považován za 

majetek družstva17, teprve po zániku členství bylo možné provést majetkové vypořádání 

v podobě výplaty určité finanční částky. Převod podílu na jinou osobu za trvání členství 

však možný byl. 

Po vzniku Československa došlo na našem území v oblasti družstevnictví 

k výraznému rozvoji, který byl do té doby ve srovnání s jinými státy spíše 

podprůměrný.18 Dosavadní právní úprava byla vzhledem k opatřením učiněným 

zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n. převzata a posléze doplněna vládními nařízeními a 

zvláštními zákony pro konzumní a potravní, zemědělská, stavební a bytová družstva, 

které upravovaly státní záruku za zápůjčky či hospodaření určitých typů družstev. Bez 

ohledu na tyto úpravy, vztahující se na vybrané typy družstev, podléhala veškerá 

družstva obecně režimu zákona z roku 1873 a v základu se od sebe tedy nelišila. 

Na vývoj družstev a jejich právní úpravu po roce 1948 mělo rozhodující vliv 

politické klima na našem území. Združstevňování se stalo na některých úsecích 

národního hospodářství přímo státní politikou. Důraz byl kladen na rozvoj a zakládání 

družstev v zemědělské prvovýrobě. Právní úprava družstev byla rozdělena do několika 

právních předpisů, neboť byla specificky upravena činnost družstev zemědělských a 

                                                 
16  Jen pro úplnost dodávám, že na území Slovenska platila právní úprava Uherského obchodního 

zákoníku, a to od jejího provedení roku 1875 do roku 1949 pro zemědělská družstva a až do roku 
1954 pro družstva nezemědělská. 

17  K tomu viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 1999, s. 22-23. 

18  Helešic, F. Právní úprava družstev ve vyspělé Evropě a u nás. 1. vydání. Praha: Vodnář, 1997., s. 11. 
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nezemědělských (tj. bytových, výrobních a spotřebních). Jedná se především o zákon č. 

69/1949 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, později nahrazený zákonem č. 

49/1959 Sb., a dále o zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních 

organizacích. Nezemědělských družstev se dotýkala i úprava obsažená v části třetí 

zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník. Majetek družstev byl považován za 

socialistické vlastnictví a byl jako takový podroben přísnému veřejnoprávnímu dozoru. 

Obecně uznávané principy družstevnictví nebyly uplatňovány buď vůbec, nebo jen ve 

velmi omezené míře a v deformované podobě. To platí zejména pro dobrovolnost 

sdružování ve družstvech, družstevní demokracii a samosprávu, které byly zcela 

popřeny zásahy státu do družstev a jejich činnosti. Jednalo se tedy o družstva spíše jen 

podle názvu než podle skutečného charakteru, družstva začala být vnímána jako zvláštní 

typ zaměstnavatele. 

Pokud jde o majetkovou účast členů ve družstvu, po roce 1948 ještě byla 

v zákonech a prováděcích právních předpisech (včetně tzv. vzorných stanov vydaných 

Ústřední radou družstev) zakotvena. Jednalo se především o institut členského podílu, 

který byl základní formou majetkové účasti. Dle ustanovení § 9 nařízení č. 75/1949 Sb., 

kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech, se u členů původních 

družstev, kteří se stali členy jednotného zemědělského družstva (dále jen JZD), 

zúčtovaly jejich podíly v dosavadním družstvu do výše podílů, které byli povinni upsat 

podle stanov JZD, na tyto podíly. Pokud byl podíl v dosavadním družstvu vyšší než 

členský podíl stanovený pro JZD, přebývající část byla považována na tzv. investiční 

zápůjčku. Pokud byl dosavadní podíl nižší, musel člen chybějící část doplatit. Výše 

podílů u zemědělských družstev byla na rozdíl od dřívější úpravy omezena ve 

„vzorných stanovách“ určením horní a dolní hranice. Ve vzorovém jednacím řádu 

vydaném Ústřední radou družstev bylo dále stanoveno, že každý člen může mít jen 

jeden podíl, a ten musí být u všech členů stejně vysoký. S tím souvisí skutečnost, že 

převést podíl bylo možné pouze na nečlena družstva. Počítalo se pouze se vkládáním 

prostředků finančních. Další formou majetkové účasti byla již zmíněná investiční 

zápůjčka, kterou upravovalo ustanovení § 10 nařízení č. 75/1949 Sb., „vzorné stanovy“ 

a vzorový jednací řád. Ačkoli se tato forma majetkové účasti jevila jako doplňková, 

opak byl pravdou. Investiční zápůjčky totiž sloužily k úhradě investičních nákladů 

družstva a vzhledem k velmi omezené výši členského podílu se staly významným 

zdrojem financování činnosti JZD. Povinnost poskytnout investiční zápůjčku mohla 

členům v rozdílné výši uložit členská schůze zpravidla v souvislosti s určitou 
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plánovanou investicí. Ze zákona pak vznikala investiční zápůjčka jen členům bývalých 

zemědělských družstev, jak bylo zmíněno výše. Na rozdíl od členského podílu, který se 

vypořádával až při zániku členství, u investiční zápůjčky se předpokládalo, že bude 

vypořádána již za trvání členství postupným splácením, případně i s úroky. Pokud jde o 

další otázky spojené s majetkovou účastí, možnost rozdělení zisku mezi členy nebyla 

upravena a zůstatek z likvidace po uspokojení věřitelů a výplatě členských podílů se 

nedělil mezi členy, nýbrž měl být převeden do zvláštního fondu pro rozvoj 

zemědělského družstevnictví. 

V 50. letech 20. století pokračovala u nás kolektivizace zemědělství. V roce 

1953 byly „vzorné stanovy“ nahrazeny „Vzorovými stanovami JZD“, které měly 

charakter obecně závazného právního předpisu.19 Pozornost byla věnována sdružování 

půdy a združstevňování výrobních prostředků. Členové byli povinni sdružit ke 

společnému hospodaření veškeré pozemky, na nichž v době vstupu do družstva 

hospodařili. Vlastnictví však na družstvo nepřecházelo, nešlo tedy o majetkovou účast. 

Naproti tomu „živý a mrtvý inventář“, tj. hospodářská zvířata, stroje budovy atd. 

vstupující člen odevzdával družstvu do vlastnictví. Takto vnesené prostředky družstvo 

ocenilo běžnými cenami. Ze stanovené ceny 20 % představovalo povinný vklad člena 

do nedělitelného fondu, zbytek pak členský podíl člena, jehož hodnotu mělo družstvo 

členovi podle možností splácet (koncepce tady byla podobná jako u investiční zápůjčky 

– viz výše). Vstupující člen musel družstvu odevzdat i osivo, sadbu a krmiva ve 

stanoveném množství (nebo jejich peněžní ekvivalent) jako povinný vklad do osivového 

a krmivového fondu. Majetková účast ve družstvu v takové podobě byla chápána jako 

důsledek vstupu do družstva, nikoli jako předpoklad vzniku členství. Žádná 

z uvedených forem majetkové účasti nezakládala členu družstva právo na podíl 

z důchodů družstva. Určitá část důchodu družstva (a podobně též výrobky) se mezi 

členy mohla rozdělovat jen podle množství provedené práce pro družstvo a podle 

výměry půdy užívané družstvem. Uvedený stav nedoznal větších změn ani po vydání 

nových Vzorových stanov JZD v roce 1957. 

V roce 1959 byl přijat nový zákon č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských 

družstvech, který v podstatě pokračoval v nastoleném procesu združstevňování 

výrobních prostředků a přímo již hovořil o právu družstevního užívání půdy (§ 24 

zákona č. 49/1959 Sb.). Majetková účast (tedy její pokřivená podoba) zůstávala bez 

                                                 
19  Byly publikovány ministerstvem zemědělství v částce 40/1953 Ú. l. 
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větších změn i po provedených úpravách a doplněních Vzorových stanov JZD v 60. 

letech 20. století. Vzhledem k tomu, že postupně ubývalo výrobních prostředků, které 

by byly ve vlastnictví jednotlivců, ztrácel členský podíl v tehdejším pojetí stále více na 

významu. V následujícím zákoně č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví a 

v navazujících Vzorových stanovách JZD se také již vůbec nevyskytuje. Dle zákona č. 

122/1975 Sb. už se ani nepředpokládalo vrácení sdružených pozemků do užívání jejich 

vlastníkům, kterými stále byli, byť jen formálně, členové družstva. Pokud jde o 

združstevňování ostatních výrobních prostředků (živý a mrtvý inventář, osivo, sadbu, 

krmivo, hospodářské budovy atd.) odevzdaných členem, přecházely nadále převzetím 

do vlastnictví družstva. Dvacet procent jejich ceny bylo povinným nenávratným 

vkladem člena do družstva, zbývající část ceny mělo družstvo členovi proplatit (měla 

tedy opět charakter investiční zápůjčky). 

Na konci 80. let 20. století došlo vzhledem k celkovému uvolňování poměrů 

zákonem č. 90/1988 Sb. o pokus vrátit se u zemědělských družstev ke koncepci 

členských podílů v jejich klasické podobě. Zákon již nepočítal s existencí vzorových 

stanov, družstvo tedy mělo možnost upravit ve stanovách poměrně volně například i 

otázku členského podílu. U ostatních družstev pak po dlouhé době došlo k jejich úpravě 

na úrovni samostatného zvláštního zákona č. 94/1988 Sb. o bytovém, spotřebním a 

výrobním družstevnictví. Oba zákony však neměly dlouhou životnost. 

Po roce 1989 došlo k přechodné úpravě družstev zákony č. 162/1990 Sb. a č. 

176/1990 Sb. Tyto zákony zavedly pro všechna družstva členské podíly členů, ovšem 

jen v tom směru, že umožnily družstvům upravit je ve stanovách. Zákonný režim 

členských podílů nadále chyběl. U zemědělských družstev zanikla povinnost sdružit 

hospodářské budovy, krmivo, osivo a sadbu, zůstala ovšem povinnost sdružit pozemky. 

Sdružení pozemků však již nemělo nevratný charakter a provádělo se jen v rozsahu 

daném stanovami. Navíc dle ustanovení § 59 zákona č. 162/1990 Sb. bylo možné do 31. 

8. 1990 podat odhlášku z družstva, na jejímž základě muselo družstvo okamžitě ukončit 

členství této osoby a vrátit ve stanovené lhůtě všechny sdružené pozemky. Družstvům 

bylo dále povoleno svobodně se sdružovat ve svých zájmových organizacích, a to i se 

zahraničními subjekty. Za zmínku stojí úprava vypořádání členů při likvidaci – členové 

se vypořádávali společně s ostatními věřiteli družstva, pokud šlo o jejich pohledávky 

včetně členského podílu a dalších majetkových vkladů [§ 12 odst. 2 písm. d) zákona č. 

162/1990 Sb.]. Skutečně podstatnou změnou však bylo až přijetí zákona č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ), který nahradil dosavadní úpravu družstev a 
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sjednotil ji. V souvislosti s těmito změnami započala roku 1992 transformace družstev, 

která měla za cíl odstranit deformace způsobené čtyřiceti lety předcházejícího vývoje. 

Základem pro transformaci jsou ustanovení zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě 

majetkových vztahů a o vypořádání majetkových nároků v družstvech a dále ustanovení 

§ 765 ObchZ. Procesu transformace především zemědělských družstev se věnuji 

v kapitole 11. Do situace družstev také znatelně zasáhly předpisy restituční, a to zákon 

č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd a č. 229/1991 Sb., o 

úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), a 

dále řada dalších později přijatých zákonů. Jejich dopady jsou však mimo oblast, jíž se 

ve své práci zabývám. 
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3. PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY DRUŽSTEV 

3.1. Prameny právní úpravy v ČR 

Základ právní úpravy družstev je obsažen v části druhé, hlavě II obchodního 

zákoníku, která se dělí do pěti dílů. Družstva jsou z hlediska úpravy systematicky 

oddělena od obchodních společností, což je dáno tím, že v našem právním řádu jsou 

považována za právní formu od obchodních společností odlišnou. Současně se však na 

družstvo přiměřeně použijí vzhledem k odkazu v ustanovení § 260 ObchZ i obecná 

ustanovení o obchodních společnostech, a to tam, kde ustanovení o družstvech 

nestanoví jinak. Mimoto přímo v ustanoveních obchodního zákoníku věnovaných 

družstvu lze nalézt i odkazy na obdobné či přiměřené použití některých ustanovení o 

akciové společnosti (např. § 226 odst. 3, § 239 odst. 2, § 243 odst. 8 ObchZ). 

Při řešení právních otázek týkajících se družstev se použijí i další ustanovení 

obchodního zákoníku, včetně ustanovení o obchodních závazkových vztazích, neboť 

jimi se dle ustanovení § 261 odst. 3 písm. b) a písm. f) ObchZ řídí i závazkové vztahy 

mezi zakladateli družstva a mezi členem družstva a družstvem, mezi členy družstva 

navzájem, vyplývají-li z členského vztahu v družstvu, jakož i ze smluv o převodu 

členských práv a povinností, a dále též vztahy mezi družstvem a osobou, která je 

statutárním orgánem nebo jeho členem. Nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení 

obchodního zákoníku, řeší se na základě ustanovení § 1 odst. 1 ObchZ podle předpisů 

práva občanského. Subsidiárně se tedy užije především občanský zákoník. 

Pro některé zvláštní typy družstev existuje úprava určitých otázek v dalších 

zákonech, např. pro spořitelní a úvěrní družstva v zákoně č. 87/1995 Sb., pro bytová 

družstva v zákoně č. 72/1994 Sb. a v občanském zákoníku. Některé vztahy družstev 

podléhajících transformaci jsou obsaženy v dalším zvláštním právním předpise, a to 

v zákoně č. 42/1992 Sb. Vztah těchto právních předpisů k obchodnímu zákoníku je 

v případě družstev vztahem právních předpisů zvláštních k právnímu předpisu 

obecnému, obecná úprava družstev se tedy použije tam, kde není daný vztah upraven 

speciálním zákonem. 

Právní úprava družstev je v porovnání s jednotlivými typy obchodních 

společností přímo v našem obchodním zákoníku, či v porovnání s právními úpravami 

družstev v jiných státech pozoruhodně stručná. Příčinou je do značné míry skutečnost, 
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že za základ bylo vzato znění příslušných partií původního návrhu tzv. eurostanov20, 

aniž by bylo vzato v úvahu, že je třeba ho v jednotlivých právních řádech dále rozvést.21 

Dlouhodobě se diskutuje o tom, zda by družstva neměla být upravena zvláštním 

zákonem, tedy mimo obchodní zákoník. Sama se domnívám, že vyčlenění úpravy 

družstev do samostatného zákona by bylo vhodným krokem, který by zdůraznil 

odlišnost družstev od obchodních společností, a to především pokud jde o jejich účel a 

úkoly, které mají ve společnosti plnit.22 

3.2. Pojem družstva v českém právu 

Dle ustanovení § 221 odst. 1 ObchZ je družstvo společenstvím neuzavřeného 

počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních 

anebo jiných potřeb svých členů. Družstvo je v našem právním řádu právnickou osobou 

se samostatnou existencí z pohledu práva. Za porušení svých závazků odpovídá celým 

svým majetkem. Členové družstva zásadně za závazky družstva neručí. 

Družstvo může být dle výše uvedené definice založeno jak za účelem podnikání, 

tak za účelem jiným, možná je i kombinace obou činností, neboť právě podnikatelskými 

aktivitami družstva získávají prostředky k realizaci svých sociálních funkcí. 

Nepodnikatelská činnost je postavena na roveň účelu podnikatelskému, na rozdíl od 

české právní úpravy akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, která 

připouští jejich založení za účelem jiným, než je podnikání, pouze okrajově (viz § 56 

odst. 1 ObchZ). Družstvo je však bez ohledu na účel, pro který bylo založeno, vždy 

považováno za podnikatele a jako takové se zapisuje do obchodního rejstříku [§ 2 odst. 

2 písm. a) ve spojení s § 34 odst. 1 písm. a) ObchZ].23 Družstva, která nejsou založena 

za účelem podnikání, jsou pak podnikateli pouze podle formy. Dlužno dodat, že celková 

koncepce naší právní úpravy družstev vychází spíše z představy družstva jako 

podnikatelského subjektu (viz i důvodovou zprávu k obchodnímu zákoníku). J. Pokorná 

dochází k závěru, že „pojem podnikání v této definici by asi bylo s ohledem na 

družstevní principy nutno vykládat nikoli jako maximalizaci zisku za účelem 

hospodářské expanze daného družstva, ale pod zorným úhlem svépomoci a vzájemné 

                                                 
20  Jedná se o návrh stanov Evropského družstva vypracovaný Koordinačním výborem Asociací družstev 

Evropského společenství, ze dne 17. 5. 1990. 
21  Helešic, F. Právní úprava družstev ve vyspělé Evropě a u nás. 1. vydání. Praha: Vodnář, 1997, s. 7. 
22  Argumentaci ve prospěch samostatné úpravy uvádí např. Helešic, F. Právní úprava družstev ve 

vyspělé Evropě a u nás. 1. vydání. Praha: Vodnář, 1997, s. 32–33. 
23  Viz též Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné vydání. 

Praha: Linde, 1998, s. 1144. 
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podpory jako zajištění zdroje pro krytí potřeb členů družstva.“24 S tímto tvrzením 

nemohu souhlasit, neboť jak již výše uvedeno, obchodní zákoník vidí družstvo jako 

samostatnou právnickou osobu a plnohodnotného podnikatele, jehož podnikatelské 

aktivity nejsou ve srovnání s obchodními společnostmi v zásadě nijak omezeny. Jinou 

otázkou je, že tato koncepce spíše potlačuje skutečný charakter družstev, který mají tyto 

subjekty jinde ve světě. 

U družstev zemědělských je představitelná jak činnost podnikatelská, tak činnost 

vykonávaná ve prospěch členů, která postrádá jeden či více znaků podnikání dle 

ustanovení § 2 odst. 1 ObchZ. Je ovšem třeba říci, že vzhledem k dřívějšímu vývoji 

panuje obecně u nás představa zemědělských družstev jako podnikatelských subjektů, 

jejichž úspěšnost se poměřuje především dosaženým ziskem. 

                                                 
24  Pokorná, J. Obchodní společnosti a družstvo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 88. 
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4. POJEM ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA 

4.1. Právní úprava zemědělských družstev na našem území v 
minulosti 

První právní úprava subjektů majících charakter družstva platná na území dnešní 

České republiky, obsažená v zákoně č. 70/1873 ř. z. o společenstvech výrobních a 

hospodářských, nerozlišovala z hlediska úpravy základních právních vztahů v družstvu 

mezi jednotlivými typy družstev. Některé zvláštní předpisy však pojem zemědělské 

družstvo pro vymezení rozsahu své působnosti používaly. Za zemědělská družstva 

v tomto smyslu nutno považovat v podstatě veškerá družstva, která napomáhala činnosti 

zemědělců. V období tzv. první republiky se jednalo především o zemědělská družstva 

úvěrního typu a dále pak o jiná zemědělská družstva působící jen na určitém úseku 

zemědělské výroby (skladištní, zpracovatelská, lihovarnická, elektrárenská, strojní atd.). 

Dualismus v právní úpravě družstev a vyčlenění zemědělských družstev jako 

zvláštního typu se zcela samostatnou právní úpravou přinesl až vývoj po roce 1948. 

V tomto období dokonce bylo někdy zemědělskodružstevní právo označováno jako 

samostatné právní odvětví. Základní právní úprava zemědělských družstev byla 

provedena již dříve zmíněnými zákony č. 69/1949 Sb. a posléze č. 49/1959 Sb. 

Zemědělská úvěrní družstva vzala zasvé již zákonem č. 181/1948 Sb., který z nich 

učinil jednotky podřízené ministerstvu financí. Veškerá úvěrní družstva byla 

transformována na tzv. lidové peněžní ústavy, přičemž v každé obci byl povolen pouze 

jeden. Zemědělská úvěrní družstva sice v období 1. poloviny 20. století 

v Československu tvořila cca 50 % zemědělských družstev25, nicméně vzhledem 

k jejich osudu po roce 1948 a nynější zvláštní úpravě družstevních záložen o nich dále 

již pojednáváno nebude, neboť tato problematika překračuje rozsah mé práce. 

Zákon č. 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských družstvech uváděl 

v ustanovení § 1 jako svůj cíl zajištění blahodárného rozvoje zemědělského 

družstevnictví a odstranění dosavadní roztříštěnosti družstevní činnosti v zemědělství. 

Nově zavedené označení „jednotné zemědělské družstvo“ tak mělo vyjádřit, že v těchto 

subjektech je sjednocena činnost všech dříve existujících družstev působících 

v zemědělství, tedy mechanizace zemědělské práce, uzavírání smluv o výrobě 

zemědělských výrobků, o výkupu a dodávce výrobků, účast při opatřování 

                                                 
25  Feierabend, L. Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. 1. vydání. Volary: Stehlík, 

2007, s. 38. 
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zemědělských potřeb, organizace práce ke zvýšení výrobnosti zemědělství atd. (viz § 2 

uvedeného zákona). Ustavením JZD v obci a jeho registrací došlo k zániku dosavadních 

družstev v obci, s výjimkou družstev spotřebních a těch, která sloužila současně více 

obcím.26 Majetek družstev dosavadních byl včleněn do JZD (ode dne platnosti zákona č. 

69/1949 Sb. do dne založení JZD přitom platil pro dosavadní družstva zákaz zbavování 

se majetku nebo finančních operací, mimo běžné transakce) a všichni členové 

sjednocovaných družstev se stali automaticky členy nového JZD, pokud do čtrnácti dnů 

od vyhlášení vzniku JZD neoznámili své vystoupení. Název družstva musel povinně 

obsahovat označení jednotné zemědělské družstvo. 

Výše uvedené pojetí zemědělských družstev přetrvalo i v dalších letech. Nová 

JZD postupem doby již téměř nevznikala, spíše docházelo ke sjednocování stávajících 

JZD do větších celků. Případný vznik nového JZD byl kontrolován státem, neboť se 

vyžadoval souhlas okresního národního výboru. Zákony přijaté v roce 1988 (č. 90/1988 

Sb., o zemědělském družstevnictví a č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním 

družstevnictví) jsou posledními, kde jsou typy družstev dostatečně definovány. Dle 

ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 90/1988 Sb. bylo jednotné zemědělské družstvo 

socialistickou organizací a dobrovolným sdružením členů k provozování zemědělské, 

jakož i potravinářské výroby a jiné činnosti; svou podnikatelskou činnost mělo 

provozovat v souladu se státním plánem hospodářského a sociálního rozvoje, zásadou 

úplného chozrasčotu (metoda plánovitého vedení podniku v centrálně řízeném 

hospodářství – pozn. autorky) a zásadou družstevní demokracie. V ustanovení § 2 byly 

příkladmo vypočteny úkoly JZD. Právní úprava družstev přijatá v roce 1990 ještě stále 

rozlišovala mezi družstvy zemědělskými (zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském 

družstevnictví) a ostatními (zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a 

jiném družstevnictví). Tyto zákony však již neobsahovaly vymezení jednotlivých druhů 

a odlišnosti mezi jednotlivými typy družstev byly omezeny jen na některé z upravených 

právních institutů. 

Jak již bylo uvedeno dříve, pro zemědělská družstva komunistické éry bylo 

typické svěření půdy členů do užívání družstva, a to bezplatně a bez náhrady či 

nějakého jiného faktického ekvivalentu. Vložená půda ovšem neměla za následek vznik 

členského podílu. Díky nucenému svěření půdy do užívání družstvu obhospodařovala 

                                                 
26  Feierabend, L. Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952. 1. vydání. Volary: Stehlík, 

2007, s. 66. 
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zemědělská družstva v tomto období až 65% zemědělské půdy republiky.27 Zemědělská 

družstva se soustředila na prvovýrobu, ačkoli vznikla přeměnou a sjednocením družstev 

s různorodým zaměřením. Původně se předpokládalo, že sjednocená družstva budou 

dále pokračovat ve svých dřívějších činnostech, nicméně velmi brzy se stala nástrojem 

uskutečnění politiky združstevňování rolnické malovýroby a kolektivizace zemědělství. 

Svépomocný charakter družstev, který je pro ně v běžných poměrech charakteristický, 

byl tedy potlačen.28 Vzhledem k tomuto vývoji je u nás pojem zemědělského družstva 

dosud spojován veřejností s družstvy výrobního rázu, zatímco v jiných zemích se 

rozšířila a převládají zemědělská družstva odbytová, obslužná a jiná, která především 

podporují samostatnou výdělečnou činnost jednotlivých svých členů. 

4.2. Rozlišení typů družstev v současné právní úpravě 

V současné době náš právní řád již nerozlišuje jednotlivé typy družstva (výrobní, 

zemědělské, spotřební…), tedy s určitými výjimkami. Jednak obchodní zákoník 

obsahuje v ustanovení § 221 odst. 2 ObchZ vymezení pojmu bytové družstvo, jednak 

zákon č. 87/1995 Sb. operuje s pojmy spořitelní a úvěrní družstvo, úvěrní družstvo či 

družstevní záložna. 

Výjimkou z výše uvedeného tvrzení je dále zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě 

majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech (tzv. transformační 

zákon), který rozlišuje družstva zemědělská, výrobní a spotřební, bytová a jiná. Je to 

dáno nutností vypořádat se s předchozí podobou družstev a jejich samostatnou právní 

úpravou před rokem 1992. Cílem zákona je dosáhnout toho, aby vnitřní poměry všech 

dříve existujících typů družstev byly přizpůsobeny jediné základní úpravě současné, 

obsažené v obchodním zákoníku, a dále vypořádat majetkové nároky oprávněných osob 

vůči družstvům nebo jejich právním nástupcům. 

Ani výše uvedený transformační zákon, ani jiný v současnosti platný a účinný 

právní předpis, neobsahuje legální definici pojmu zemědělské družstvo. Proto je třeba 

pro účely vymezení okruhu subjektů, na které se ustanovení transformačního zákona o 

zemědělských družstvech vztahuje, sáhnout k předpisům dřívějším a použít metodu 

historického výkladu. Tento postup je logický i vzhledem k tomu, že transformační 

zákon upravuje poměry družstev dříve vzniklých, což plyne z ustanovení § 2 odst. 1 

                                                 
27  Helešic, F. Právní úprava družstev ve vyspělé Evropě a u nás. 1. vydání. Praha: Vodnář, 1997, s. 1. 
28  Helešic, F. Právní úprava družstev ve vyspělé Evropě a u nás. 1. vydání. Praha: Vodnář, 1997, s. 13. 
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transformačního zákona.29 Konečně k tomuto kroku vede též skutečnost, že 

transformační zákon rozlišuje družstva stejně jako dříve platné předpisy, tedy na 

zemědělská, bytová, spotřební, výrobní a jiná. 

Použití pouze historického výkladu by však mohlo vést k tomu, že by pojem 

zemědělského družstva mohl být vykládán poněkud formalisticky. Je proto nutno ho 

doplnit dalšími metodami výkladu a brát ohled především na předmět činnosti družstva 

zapsaný v podnikovém, resp. obchodním rejstříku, na skutečný rozsah činnosti družstva, 

dále na charakteristiku družstva v jeho stanovách, případně na zapsaný název.30 

4.3. Družstva vzniklá po 1. lednu 1992 

Obchodní firmou se dle ustanovení § 8 ObchZ rozumí název, pod kterým je 

podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Obchodní firma se skládá z více částí, 

přičemž v teorii se rozlišují především kmen a dodatky. Obligatorním dodatkem je 

mimo jiné označení právní formy u obchodních společností a družstev. Firma družstva 

tak musí vždy obsahovat označení „družstvo“ (§ 221 odst. 3 ObchZ). 

Typy družstev byly naposledy rozlišovány (odhlédneme-li od transformačního 

zákona) výše uvedenými zákony z roku 1990, tedy byla rozlišována družstva 

zemědělská, spotřební, výrobní, bytová a jiná. Tyto zákony zrušil obchodní zákoník ke 

dni 1. 1. 1992 a v současné době ze zákona povinnost označit zvláštním dodatkem 

určitý typ družstva neplyne, s výjimkou spořitelních a úvěrních družstev (viz zákon č. 

87/1995 Sb.). Pro možnost použití označení „zemědělské družstvo“ či jiné začlenění 

přívlastku „zemědělské“ do obchodní firmy družstva tudíž v současné době platí obecné 

požadavky na pravdivost a nezaměnitelnost obchodní firmy. Shrneme-li výše uvedené, 

lze označit přívlastek „zemědělské“ v obchodní firmě družstva za fakultativní dodatek. 

Takové označení u družstev vzniklých po 1. lednu 1992 nemá žádný vliv na právní 

režim tohoto družstva a to se tedy bude řídit obecnou úpravou platnou pro všechna 

družstva bez rozdílu. 

                                                 
29  Dle tohoto ustanovení provedou transformaci všechna družstva vzniklá před účinností 

transformačního zákona. Naopak dle ustanovení § 2 odst. 3 transformačního zákona transformaci 
neprovádějí družstva vzniklá po 1. lednu 1992 podle obchodního zákoníku. 

30  Viz judikatura týkající se uvedených otázek, zejm. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 4. 
1994, sp. zn. 28 Co 52/1993 a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 8. 1998, sp. zn. 1 Odon 
99/97. 
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5. MAJETKOVÁ ÚČAST ČLENA, ČLENSKÝ PODÍL 

5.1. Majetková účast člena v družstvu 

Jak bude podrobněji rozebráno dále, členové se podílejí na vzniku majetku 

družstva a tedy hmotném zajištění jeho činnosti tak, že vkládají do družstva majetkové 

hodnoty ve své dispozici, čímž zároveň plní svou povinnost splatit potřebný vklad. 

Vložené hodnoty se stávají majetkem výlučně družstva a člen k nim již nadále nemá 

žádná oprávnění. Na základě tohoto úkonu člena však vzniká mezi ním a družstvem 

zvláštní vztah, upravený speciálními právními normami. 

Takto chápaná majetková účast v družstvu plní několik funkcí. M. Pekárek31 

uvádí následující: 

- zdroj majetku družstva při jeho vzniku, 

- předpoklad vzniku a trvání členství ve družstvu, 

- kritérium, od něhož se odvozují některá práva a povinnosti člena, 

- vytvoření majetkové a od ní odvozené sociální a psychologické vazby člena 

k družstvu a tím zajištění motivace člena k aktivní činnosti ve prospěch 

družstva, 

- poskytnutí určité jistoty třetím osobám, že družstvo bude mít z čeho uspokojovat 

své závazky, 

- způsob uložení volných prostředků člena družstva. 

Podrobněji jsou projevy jednotlivých aspektů majetkové účasti popsány 

v následujících kapitolách mé práce. 

Někdy je uváděno rozlišení majetkové účasti v širším a užším smyslu, kdy 

v užším smyslu je majetková účast člena chápána způsobem uvedeným výše.32 V širším 

smyslu se pak majetkovou účastí rozumějí i jiné vztahy, např. vztahy užívací (nájem, 

půjčka, výpůjčka) nebo spoluvlastnické vztahy, kdy věc užívaná družstvem je ve 

spoluvlastnictví tohoto družstva a jednoho nebo více jeho členů. V tomto případě se 

jedná o vztahy řídící se obecnými normami práva občanského. Tyto vztahy však nejsou 

charakteristickým znakem, který by družstva odlišoval od jiných subjektů nebo kde by 

                                                 
31  Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999, s. 75. 
32  Srovnej např. Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. 

Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 15-16. 
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se od sebe odlišovaly vztahy družstvo – člen a družstvo – nečlen.33 Proto není na místě 

se jimi dále zabývat. Předmětem této práce je majetková účast člena v družstvu ve 

významu uvedeném prve, tedy majetková účast založená na členském vztahu osoby 

k družstvu, tvořená v našich podmínkách základním členským vkladem a případně 

dalším členským vkladem a další majetkovou účastí. Určitou výjimkou a zvláštností 

jsou vztahy vzniklé v rámci transformace družstev po roce 1989. 

5.2. Členský podíl 

Pojem podíl či členský podíl byl v dříve platných právních předpisech používán 

pro označení majetkové účasti člena v družstvu. Obchodní zákoník tento pojem 

v souvislosti s družstvy téměř neužívá, místo toho hovoří o členském vkladu. Výjimkou 

je ustanovení § 226 odst. 1 písm. d) ObchZ, kde je za obligatorní součást stanov 

označen způsob vypořádání členského podílu při zániku členství. Nikde však není 

uvedeno, co vše lze pod tento pojem zahrnout. S pojmem členský podíl naopak pracuje 

občanský zákoník, pokud jde o bytová družstva. Zvláštní význam má pak členský podíl 

u družstevních záložen. 

Vzhledem k absenci vymezení pojmu členský podíl u družstev se řada autorů 

pokouší nějakým způsobem jej definovat. J. Pokorná chápe podíl jako „pojem 

charakterizující postavení společníka ve společnosti a rozsah jeho práv a povinností“. 

Pro stanovení podílu společníka na společnosti je dle J. Pokorné rozhodující vklad 

společníka (resp. společníků).34 J. Dědič vychází z ustanovení § 61 odst. 1 ObchZ ve 

spojení s ustanovením § 260 ObchZ a konstatuje, že podíl představuje účast společníka 

ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Z hlediska majetkového vztahu člena 

k družstvu pak pro něj představuje podíl (majetkovou) účast v družstvu a je vyjádřen 

hodnotou vypořádacího podílu. Každý člen může mít jen jeden podíl a tento podíl 

nemůže být představován cenným papírem.35 Ze stejného zákonného ustanovení 

vychází, avšak k poněkud odlišnému vymezení členského podílu dospívá T. Dvořák.36 

Klade důraz na to, že členský podíl má složku majetkovou a nemajetkovou. Pokud jde o 

majetkovou složku, nahlíží T. Dvořák na členský podíl jako na míru účasti člena na 

čistém obchodním majetku danou poměrem výše vkladu konkrétního člena 

                                                 
33  Zřejmě sem by byla zařazena i majetková účast nečlenů v podobě, kterou zmiňuje jako možnou J. 

Holejšovský in Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2004, s. 119. 

34  Pokorná, J. Obchodní společnosti a družstvo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 22. 
35  Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník: komentář. Díl IV. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002, s. 3249. 
36  Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 63. 
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k základnímu kapitálu družstva. Nemajetkovou složku pak chápe jako komplex práv a 

povinností člena. Takto chápaný členský podíl může být předmětem právních vztahů, 

lze jej převádět či s ním jinak disponovat.37 Část autorů se naopak shoduje na tom, že v 

družstvu zpravidla nejsou práva a povinnosti přímo spjaty s členským podílem 

(chápaným ve smyslu majetkové účasti), ale vyplývají z osobního vztahu k družstvu.38 

S ohledem na nejednotnost chápání členského podílu obecně, jeho používání u 

bytových družstev a zvláštní význam u družstevních záložen je otázkou, zda vůbec za 

současného stavu právní úpravy užívat tento pojem u zemědělských družstev. Může to 

být spíše matoucí a považuji za vhodnější přidržet se terminologie obchodního 

zákoníku, jakkoli je v některých případech nestandardní. Užívání tohoto pojmu se tedy 

ve své práci vyhýbám. Do budoucna však bude žádoucí obsah tohoto pojmu pro 

družstva v právní úpravě jasně definovat. Pojetí T. Dvořáka přitom považuji za poměrně 

vhodné, neboť postihuje sepětí a vzájemnou neoddělitelnost majetkové účasti člena, 

specifického osobního vztahu člena k družstvu a souboru práv a povinností spojených 

s členstvím. 

                                                 
37  Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 63-67. 
38  Např. Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník: komentář. Díl IV. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002, s. 3249, 

nebo Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: Linde, 1998, s. 1152. 
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6. ČLENSKÝ VKLAD 

6.1. Pojem členského vkladu obecně 

Členský vklad je jedním ze stěžejních pojmů užívaných v oblasti právní úpravy 

družstev. Povinnost zavázat se k poskytnutí členského vkladu v určité minimální výši a 

následně tento vklad splatit je jednou ze základních povinností každého člena družstva, 

je dokonce předpokladem vzniku členství. Na rozdíl od obecné úpravy obchodních 

společností v ustanovení § 59 odst. 1 ObchZ, která chápe vklad jako souhrn prostředků, 

jež se určitá osoba zavázala vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti 

v ní, v družstvu má členský vklad ještě další konotace. S dalším členským vkladem 

poskytnutým družstvu se sice zvyšuje majetková účast člena i zde, ovšem v zásadě to 

neovlivní postavení člena v družstvu po dobu trvání jeho členství, neboť vzhledem 

k principu družstevní demokracie mají všichni členové družstva stejný vliv na 

rozhodování v něm, bez ohledu na výši své majetkové účasti.39 Členský vklad je tak 

především materiálním příspěvkem člena družstvu na dosažení účelu jeho činnosti. 

S ohledem na koncepci úpravy členského vkladu v družstvech v obchodním zákoníku 

mám za to, že členský vklad mohou do družstva vnášet pouze členové.40,41 

Výrazněji se rozdílná velikost členského vkladu projeví až při ukončení členství 

v družstvu, tedy při stanovení výše vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním 

zůstatku. Teoreticky by se výše členského vkladu mohla dále projevit při vyplácení 

úroků z členského vkladu. Tento institut na našem území existoval v 1. polovině 20. 

století, posléze byl zrušen a současný obchodní zákoník ani jiné úpravy tuto otázku 

neřeší.42 T. Dvořák uvádí, že vyplácení úroků z členského vkladu je vlastně vyplácením 

určitého výnosu bez ohledu na hospodářský výsledek družstva. V případě ziskového 

hospodaření družstva se tedy dle něj jedná fakticky o vyplácení podílu na zisku, ovšem 

na základě jiné právní konstrukce. Z toho T. Dvořák dovozuje, že vyplácení úroků 

                                                 
39  S výhradou odchylné úpravy ve stanovách, jak je umožněna např. v ustanovení § 240 odst. 1 ObchZ 

pro hlasování na členské schůzi, či rozdělení zisku podle ustanovení § 236 ObchZ. 
40  Shodně též Helešic, F. Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, 

s. 206-207 nebo Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 63. 
41  Pokud jde o majetkový podíl z transformace, jeho charakter je specifický, na jeho základě nevzniká 

oprávněné osobě vůči družstvu žádné oprávnění obdobné oprávněním člena družstva. Nelze tedy vést 
analogii mezi vztahem člena a družstva a vztahem družstva a oprávněné osoby dle zákona č. 42/1992 
Sb. a na jejím základě dovozovat obecnou možnost majetkové účasti nečlenů na činnosti družstva. Viz 
Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1999, s. 188. 

42  Na rozdíl např. od slovenského obchodního zákoníku, který vyplácení úroků z členského vkladu 
výslovně zakazuje – viz § 223 odst. 8 zákona č. 513/1991 Zb. z 5. novembra 1991 Obchodný 
zákonník. 
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z členského vkladu není u nás de lege lata možné, neboť „nelze vyplácet podíly na 

zisku, než bude na základě řádné účetní závěrky za příslušné období zjištěno, že bylo 

vůbec nějakého zisku dosaženo, a než členská schůze rozhodne o jejím schválení a o 

rozdělení zisku“.43 Naopak M. Pekárek uvádí, že současná právní úprava úročení 

členských vkladů ani neupravuje, ale ani výslovně nezakazuje. Proto je dle jeho názoru 

možné, pokud ho stanovy zakotví.44
 

Pokud jde ovšem o charakter vkladu z pohledu majetkového, je ve své podstatě 

stejný jako u obchodních společností. Vzhledem k odkazu obsaženému v ustanovení § 

260 ObchZ je i členský vklad souhrnem peněžních prostředků a jiných penězi 

ocenitelných hodnot, které se člen zavazuje vložit do družstva za účelem nabytí nebo 

zvýšení účasti v něm. Členský vklad se pak stává součástí základního kapitálu družstva 

(viz dále v kapitole 10.1.). 

Obchodní zákoník rozlišuje v souvislosti s úpravou členských vkladů mezi 

základním, vstupním a dalším členským vkladem. Z nich pouze základní členský vklad 

nutně musí být upraven ve všech družstvech. Obsahem uvedených pojmů se budu 

podrobněji zabývat v následujících kapitolách své práce. V literatuře bývají 

vyjadřovány pochybnosti ohledně jejich vztahu. Sama se domnívám, že nejčastěji 

uváděný závěr, a sice že členský vklad je tvořen u každého člena součtem základního 

členského vkladu (jehož součástí může být vklad vstupní) a jednoho či více případných 

dalších členských vkladů, je také závěrem správným. Koncepce ustanovení § 223 

ObchZ tomu nasvědčuje. Tam, kde se hovoří obecně o členském vkladu, je tak třeba 

tento pojem vykládat výše uvedeným způsobem.45 V tomto smyslu také tento pojem 

užívám ve své práci, není-li někde výslovně uvedeno jinak. Pro obecné označení 

základního a/nebo dalšího členského vkladu bude v této práci nadále užíváno pojmu 

členský vklad. S ohledem na znění ustanovení § 59 odst. 1 ObchZ ve spojení s právě 

uvedeným chápáním pojmu členský vklad je pak třeba učinit závěr, že každý člen může 

mít v jednom družstvu pouze jeden členský vklad.46 Výši členského vkladu a míru jeho 

splacení družstvo eviduje v seznamu členů (§ 228 ObchZ). 

                                                 
43  Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 171. 
44  Viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, s. 109. 
45  Viz např. Helešic, F. Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 

211. 
46  Shodně viz Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 105. 
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6.2. Základní členský vklad a vstupní vklad 

Při založení družstva se zakládající členové zavazují ke členským vkladům již na 

ustavující schůzi, na níž je také nezbytné o výši základního členského vkladu 

rozhodnout (§ 224 odst. 2 a 5 ObchZ). Stanovení výše základního členského vkladu je 

obligatorní součástí stanov [§ 226 odst. 1 písm. d) ObchZ], výše se zapisuje do 

obchodního rejstříku [§ 36 písm. e) ObchZ]. U existujícího družstva se uchazeči o 

členství zavazují ke vkladu při podání písemné přihlášky. Základní členský vklad je 

povinným vkladem, k jehož splacení se každý uchazeč o členství v daném družstvu 

musí zavázat, chce-li se skutečně členem stát. Splacení základního členského vkladu je 

jednou z podmínek vzniku členství v družstvu (§ 223 odst. 3 ObchZ). Výjimkou jsou 

případy, kdy dle stanov ke vzniku členství v družstvu postačí, splatí-li člen část 

základního členského vkladu určenou ve stanovách. Pro tuto část zavádí obchodní 

zákoník v ustanovení § 223 odst. 3 legislativní zkratku vstupní vklad. Jak je jasně 

patrné, vstupní vklad je pouze částí základního členského vkladu, neexistuje tedy vedle 

něj samostatně. Musí být také upraven stanovami, do obchodního rejstříku se však jeho 

výše nezapisuje. Konstrukce vstupního vkladu je výhodná především tam, kde základní 

členský vklad představuje relativně vyšší částku a někteří z uchazečů tak mohou mít 

zájem splatit ho po částech. Pokud stanovy obsahují úpravu vstupního vkladu, je třeba 

pro vznik členství splatit tuto část, zbytek základního členského vkladu pak ve lhůtě 

určené stanovami, nejpozději ve lhůtě stanovené v ustanovení § 223 odst. 6 ObchZ, 

která činí tři roky (ke splácení členských vkladů viz dále v kapitole 6.5.). I. Pelikánová 

uvádí, že pojem vstupní vklad je v obchodním zákoníku používán nejednotně, a to 

v ustanovení § 223 odst. 3 ObchZ jen pro onu část členského vkladu, která má být 

splacena před vznikem členství, kdežto v ustanovení § 227 odst. 4 ObchZ jako označení 

pro vše, co bylo splaceno před vznikem členství – celý základní členský vklad nebo 

jeho stanovenou část.47 S tímto názorem nesouhlasím, neboť pro něj v zákoně nevidím 

žádné opodstatnění. Je pravdou, že ustanovení obchodního zákoníku týkající se 

okamžiku vzniku členství působí poněkud nejednotně až rozporuplně. Nicméně právě 

ustanovení § 223 odst. 3 a § 227 odst. 4 ObchZ jsou spolu v souladu, neboť ustanovení 

§ 227 odst. 4 ObchZ vlastně jen opakuje jednu variantu podmínky pro vznik členství, 

uvedenou v ustanovení § 223 odst. 3 ObchZ. 

                                                 
47  Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

Linde, 1998, s. 1155-1156. 
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Pro doplnění je vhodné uvést, že v družstvech někdy požadované zápisné není 

totožné se vstupním vkladem, ačkoli i to bývá často upraveno ve stanovách a úhrada 

bývá požadována při přijetí za člena. Zápisné obvykle slouží k úhradě nákladů 

spojených s přijetím do družstva, nezvyšuje se o něj majetková účast člena v družstvu 

ani základní kapitál družstva a logicky se nezohledňuje při vypořádání majetkové účasti 

po zániku členství v družstvu. 

Výše základního členského vkladu je zakotvena ve stanovách. Otázkou je, zda 

za trvání družstva může dojít k její změně. Uvedeným problémem se opakovaně 

zabýval Nejvyšší soud České republiky a bývá diskutován i v odborné literatuře. Sám 

Nejvyšší soud došel ve svém rozsudku ze dne 8. 6. 2004, sp. zn. 29 Odo 984/2003 

k závěru, že zvýšení základního členského vkladu v družstvu členům, kteří byli členy 

družstva před rozhodnutím o zvýšení, není možné.48 Zcela opačného názoru je M. 

Pekárek, který pokládá za možné zvýšit základní členský vklad tak, že se povinnost 

doplatit vklad do nově stanovené výše týká veškerých stávajících členů. Tedy i těch, 

kteří s tímto postupem nesouhlasí.49 

Osobně se domnívám, že skutečně není možné rozhodnout o zvýšení základního 

členského vkladu, které by se vztahovalo i na stávající členy v tom smyslu, že by jim 

vznikla povinnost doplatit vklad do nové výše. Jestliže již jednou osoba splnila všechny 

podmínky pro vznik členství, zanikla její povinnost splatit základní členský vklad. Další 

příspěvky na činnost družstva pak již dle obchodní zákoníku závisí na jejím 

dobrovolném rozhodnutí (viz dále výklad k dalšímu členskému vkladu a další 

majetkové účasti v kapitole 6.3. a 7.). Vyžadovat je na členech proti jejich vůli pod 

záminkou doplacení základního členského vkladu by tak dle mého názoru bylo 

obcházením zákona a členská schůze k takovému rozhodnutí nemá kompetenci. Na 

druhou stranu se ve družstvu mohou určité nároky odvozovat právě od výše základního 

členského vkladu. Dosavadní členové by tak mohli být oproti novým znevýhodněni, 

                                                 
48  Soud přitom vycházel z názoru, že je-li podmínkou vstupu do družstva dobrovolný závazek člena 

k převzetí vkladu, nemůže být podmínkou jeho setrvání v družstvu povinné převzetí dalšího vkladu. 
Takový postup by byl v rozporu s úpravou členství v družstvu a rovněž s jednou ze zásad, kterou se 
řídí obchodní zákoník, totiž že rozsah účasti na základním kapitálu právnické osoby závisí na 
rozhodnutí toho, kdo takovou účast nabývá nebo zvyšuje. 

49  Viz M. Pekárek in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník: komentář. 12. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 774-775. Pekárek argumentuje obecnou zásadou, že v soukromém právu 
je dovoleno vše, co není zakázáno, a zákon zvýšení základního kapitálu družstva touto cestou 
nevylučuje. Dále argumentuje tím, že musí být zachována rovnost všech členů družstva (dřívějších i 
stávajících). Naposled uvádí, že ten, kdo vstupuje do družstva, tak činí s vědomím, že o všech 
podstatných náležitostech se rozhoduje kolektivně a většinové rozhodnutí zavazuje i ty, kdo hlasovali 
proti. Pokud se režim členství v družstvu stane pro člena neakceptovatelným, může z něj vystoupit. 
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pokud by nemohli dosáhnout zvýšení svého základního členského vkladu. Řešením tedy 

je požadovat splacení základního členského vkladu v nové výši po následně přijímaných 

členech a stávajícím členům umožnit v určité lhůtě doplatek na základní členský vklad, 

který bude záviset na jejich dobrovolném rozhodnutí.50
 

Naopak snížení základního členského vkladu zásadně je možné. Judikatura 

dovozuje omezení pouze v tom směru, že taková změna nesmí vést k ohrožení úhrady 

pohledávek třetích osob za družstvem.51 

6.3. Další členský vklad 

Obchodní zákoník vedle pojmu základní členský vklad zavádí též pojem další 

členský vklad. Činí tak v ustanovení § 223 odst. 4 ObchZ, dle kterého členové družstva 

se mohou zavázat, pokud to stanovy připouštějí, k dalšímu členskému vkladu a další 

majetkové účasti na podnikání družstva za podmínek určených stanovami. S ohledem 

na znění ustanovení § 223 odst. 1 ObchZ je zřejmé, že další členské vklady tvoří spolu 

se základními členskými vklady základní kapitál družstva. Na rozdíl od základního 

členského vkladu se jedná o nepovinnou formu majetkové účasti člena, v řadě otázek se 

však bude řídit režimem členských vkladů obecně stejně jako členský vklad základní 

(pravidla pro přípustnost nepeněžitých vkladů, délka lhůty pro splácení apod.). Výši 

dalších členských vkladů určují stanovy, nemusí být u všech členů stejná a do 

obchodního rejstříku se nezapisuje. 

Podmínky pro vkládání dalšího členského vkladu a s tím spojené náležitosti 

musejí být upraveny ve stanovách, jinak nelze další členský vklad do družstva vložit. 

Obchodní zákoník nestanoví přímo, jaká minimální úprava dalšího členského vkladu ve 

stanovách se předpokládá. Žádoucí a pro reálnou možnost dalších členských vkladů 

nezbytná by však byla především úprava způsobu, kterým se člen k dalšímu členskému 

vkladu zaváže, způsobu rozhodování o přijetí závazku člena vložit do družstva další 

členský vklad, pravidel pro minimální, popř. i maximální výši dalšího členského vkladu, 

práv a povinností s dalším členským vkladem spojených (možnost výpovědi dalšího 

členského vkladu, práva spojená s dalším členským vkladem při hlasování apod.) a další 

problematiky, která plyne z potřeb a situace daného konkrétního družstva. Stanovy 

mohou dále určit, zda jsou povoleny další členské vklady peněžité i nepeněžité, či jen 

                                                 
50  Obdobný pohled na věc má i T. Dvořák. Rozvíjí však svou myšlenku dále o možnost deklaratorního 

zvýšení základních členských vkladů. Viz Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2006, s. 172. 

51  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 4. 2005, sp. zn. 29 Odo 464/2004. 
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některé z nich. Nic pak nebrání tomu, aby stanovy upravovaly více typů dalších 

členských vkladů a aby se člen zavázal k více dalším členským vkladům.52 

Někdy se objevuje otázka, zda je či není možné jako podmínku přijetí za člena 

družstva určit ve stanovách závazek uchazeče o členství ke splacení též dalšího 

členského vkladu. J. Dědič se kloní k názoru, že takové ustanovení stanov není 

v rozporu se zákonem, pokud je formulováno v tom smyslu, že členem družstva se 

může stát jen osoba, která se zaváže ke splacení též dalšího členského vkladu ve výši 

určené stanovami a ve lhůtě ve stanovách uvedené. Za rozporné se zákonem označuje 

pouze ustanovení, které by podmiňovalo ne možnost přijetí za člena, ale samotný vznik 

členství splacením též dalšího členského vkladu. Pokud by tedy podle Dědiče družstvo 

podmiňovalo přijetí za člena závazkem ke splacení též dalšího členského vkladu, 

vznikne členství již splacením základního členského vkladu či vstupního vkladu. 

V případě, že by pak člen nesplatil další členský vklad tak, jak se k tomu zavázal, lze ve 

stanovách určit nesplnění tohoto závazku za jiný důležitý důvod pro vyloučení člena 

z družstva podle ustanovení § 231 odst. 4 ObchZ a na základě takového ustanovení jej 

z družstva vyloučit, nebo vymáhat splnění závazku člena soudní cestou.53 S tímto 

názorem nemohu souhlasit. Obchodní zákoník upravuje další členský vklad jako zcela 

dobrovolně přijatý závazek, který na sebe může vzít člen. Výše uvedená koncepce nejen 

že by tuto dobrovolnost zcela odstranila, ale vyžadovala by přijetí takového závazku již 

uchazečem o členství a navíc by stírala rozdíl mezi částí základního členského vkladu 

přesahující vklad vstupní a dalším členským vkladem. 

6.4. Formy vkladu do družstva 

Vklad do družstva může mít formu peněžitou nebo nepeněžitou. Tato možnost 

vyplývá z obecného ustanovení § 59 odst. 1 ObchZ, které výslovně existenci těchto 

forem vkladů předpokládá. Ustanovení § 223 odst. 1 ObchZ pak už hovoří jen o 

souhrnu členských vkladů a o jejich formě mlčí. Že jsou teoreticky možné jak peněžité, 

tak nepeněžité vklady i v družstvu a že tedy použití obecných ustanovení není 

vyloučeno, plyne též z dalších ustanovení obchodního zákoníku, především 

z ustanovení § 223 odst. 5, § 234 nebo § 259 odst. 3 ObchZ. 

Peněžité vklady do družstva jsou obecně vždy možné, i když o nich stanovy 

družstva mlčí. Nevznikají ani závažnější otázky o jejich podobě, s výjimkou vkladu 

                                                 
52  Shodně viz Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 173. 
53  Viz Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník: komentář. Díl IV. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002, s. 3103-

3104. 
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v cizí měně. Vzhledem k požadavku formulovanému v ustanovení § 58 odst. 1 ObchZ 

musí být základní kapitál vyjádřen v jednotkách české měny. Proto hodnotu vkladů 

v jiné než české měně bude nutno ocenit v českých korunách. Určení, jaký kurs se pro 

přepočet cizí měny na českou použije, by měly obsahovat stanovy.54 

Jak již bylo uvedeno výše, obecně obchodní zákoník počítá s možností 

nepeněžitých vkladů do družstva. Faktická možnost vložit do družstva nepeněžitý vklad 

je však podmíněna tím, že stanovy ji (ať již výslovně, či implicite tím, že upraví 

základní potřebné otázky) obsahují. Dle ustanovení § 226 odst. 1 písm. d) ObchZ 

stanovy musí obsahovat způsob splácení členských vkladů a vypořádání členského 

podílu při zániku členství. Navíc obchodní zákoník v ustanovení § 223 odst. 5 přímo 

stanoví, že nepeněžité vklady se ocení způsobem určeným stanovami nebo při založení 

družstva dohodnutým všemi členy. Ustanovení § 223 odst. 5 ObchZ je speciální 

k ustanovení § 59 odst. 3 ObchZ a vylučuje tak jeho použití.55
 Pro řešení dalších otázek 

týkajících se nepeněžitých vkladů je však obecná úprava obchodních společností 

vzhledem k odkazu v ustanovení § 260 ObchZ použitelná. Možnost nepeněžitých 

vkladů je třeba pečlivě zvážit, neboť je s nimi spojena řada otázek a nejasností. Na 

tomto místě naznačím pouze jeden z řady problémů: Pokud hodnota podle ocenění 

nepeněžitého vkladu, který je určen na splacení základního členského vkladu, tento 

vklad převyšuje, bude záviset na úpravě ve stanovách, jak se družstvo s touto 

skutečností vypořádá. Jsou-li umožněny vedle základního členského vkladu i další 

členské vklady nebo další majetková účast, bylo by možné přesahující hodnotu vkladu 

započíst na ně. V opačném případě by zřejmě bylo nutné rozdíl členovi vyplatit 

v penězích. Další potíže spojené s nepeněžitými vklady jsou probírány dále v textu. 

Nepeněžitým vkladem mohou být jen hodnoty, jež lze ocenit v penězích (což 

vyplývá ze znění ustanovení § 58 odst. 1 ObchZ), které mají zjistitelnou hospodářskou 

hodnotu a jsou pro družstvo hospodářsky využitelné ve vztahu k předmětu podnikání (§ 

59 odst. 2 ObchZ). S ohledem na to, že obecná ustanovení o obchodních společnostech 

se na družstvo užijí přiměřeně, a též s ohledem na celkovou koncepci družstev, nelze 

posuzovat hospodářskou využitelnost jen ve vztahu k předmětu podnikání družstva, ale 

                                                 
54  K problematice vkladů v cizí měně srovnej Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 106 či Helešic, F. Evropské a české družstevní 
právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 208. 

55  Stanovy samozřejmě mohou v úpravě této otázky na § 59 odst. 3 a 4 ObchZ odkázat. 
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též ve vztahu k jeho jiným nepodnikatelským aktivitám ve prospěch členů.56 Předmět 

nepeněžitého vkladu musí být dále převoditelný, neboť se má stát majetkem družstva. 

Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být věci, know-how, podnik nebo jeho 

část, pohledávka, práva k nehmotným statkům, jiná práva či jiné hodnoty. Je-li vkládán 

do družstva podnik nebo jeho část, užijí se přiměřeně ustanovení o smlouvě o prodeji 

podniku (§ 476 až 488 ObchZ ve spojení s § 59 odst. 5 ObchZ). Pokud jde o vklad 

pohledávky, odkazuje ustanovení § 59 odst. 6 ObchZ na přiměřené užití ustanovení o 

postoupení pohledávky. Konkrétně se tedy jedná o ustanovení § 524 a násl. ObčZ. Tato 

úprava neumožňuje postoupit pohledávku, která zaniká nejpozději smrtí věřitele, 

pohledávku, jejíž obsah by se změnou věřitele změnil, pohledávku vyloučenou z postihu 

výkonem rozhodnutí nebo pohledávku, jejíž postoupení by odporovalo dohodě 

s dlužníkem. Tyto pohledávky tudíž nelze ani poskytnout jako nepeněžitý vklad do 

družstva. Vzhledem ke znění ustanovení § 59 odst. 8 ObchZ a absenci jakékoli zákonem 

stanovené výjimky u družstev je též vyloučeno vložit do družstva pohledávku za tímto 

družstvem a započíst ji na splacení vkladu (tzv. kapitalizace pohledávky). Při vkladu 

pohledávky přechází na družstvo i její příslušenství a všechna práva s ním spojená. 

Nepeněžitým vkladem nemohou být vklady spočívající v závazcích týkajících se 

provedení prací nebo v poskytnutí služeb (viz § 59 odst. 2 ObchZ). 

Při založení družstva se stanovy teprve schvalují, vzhledem k tomu je logické, že 

se ocenění případných nepeněžitých vkladů zakládajících členů bude řídit jinak 

určenými hledisky. Zákon požaduje, aby způsob ocenění byl při založení družstva 

dohodnut všemi členy. Jde tedy o požadavek přísnější, než je v ustanovení § 224 odst. 4 

ObchZ uveden pro přijímání jiných usnesení na ustavující schůzi, kde stačí souhlas 

většiny přítomných. U již existujícího družstva je způsob ocenění závislý na úpravě ve 

stanovách. Pro všechny uchazeče o členství v dané době musí být dán stejný způsob a 

kritéria ocenění, aby nedocházelo ke svévolnému postupu, který by některé uchazeče 

zvýhodňoval vůči jiným tak, že u srovnatelných předmětů vkladu by byla jejich hodnota 

oceněna diametrálně odlišně. Stanovy mohou požadovat ocenění znalcem, odborný 

odhad, dohodu členů či rozhodnutí některého orgánu družstva. Taková volnost při 

ocenění nepeněžitého vkladu však není nejvhodnější a musím souhlasit s I. 

Pelikánovou, že takto hrozí vytváření imaginárních hodnot v obchodním majetku 

                                                 
56  Shodně viz Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 106-107. 
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družstva.57 Bylo by proto vhodné stanovit pro nepeněžité vklady do družstev alespoň 

povinné ocenění nezávislým znalcem.58 

Pokud by chybělo určení způsobu ocenění tak, jak jej požaduje ustanovení § 223 

odst. 5 ObchZ, nepeněžitý vklad by nebyl u daného družstva možný, a to ani tehdy, 

když by jej jinak stanovy výslovně připouštěly. K tomuto závěru mne vede skutečnost, 

že takový vklad by nebylo možné s určitostí vyjádřit v penězích a základní kapitál 

družstva by se tak stal neznámou veličinou, což nelze připustit (srovnej § 58 odst. 1 

ObchZ). 

6.5. Splácení členského vkladu 

Pokud jde o vstupní vklad, při založení družstva musí být splacen do patnácti 

dnů ode dne konání ustavující schůze. Stejně tak musí být ve lhůtě 15 dnů od konání 

ustavující schůze splacen celý základní členský vklad členů těch družstev, která 

nezavedla vklad vstupní. Nesplacení vkladu v uvedené lhůtě 15 dní má ten následek, že 

členství osoby ve družstvu nevznikne. Bude-li splacen vstupní vklad, ale následně 

nebude ve stanovené lhůtě doplacen zbytek základního členského vkladu, mohlo by 

dojít k vyloučení člena pro nesplnění základní členské povinnosti (§ 231 odst. 4 

ObchZ), druhou možností by bylo vymáhání splnění povinnosti člena soudní cestou.59 U 

družstva již existujícího není stanovena lhůta ke splacení vstupního vkladu, a to z toho 

důvodu, že členství vznikne až jeho splacením (§ 227 odst. 4, resp. § 223 odst. 3 

ObchZ) a družstvu tedy v tomto případě nevznikla dosud pohledávka za členem, na jejíž 

úhradě by mělo zájem. V tomto případě vzniká členství současně se splacením 

vstupního vkladu, neobsahují-li stanovy jinou zvláštní úpravu. 

Obchodní zákoník v ustanovení § 223 odst. 6 upravuje maximální délku lhůty, 

v níž je třeba splatit členský vklad, a to jako tři roky. Tato lhůta platí pro tu část 

základního členského vkladu, která přesahuje vstupní vklad. Vzhledem k použití 

obecného pojmu členský vklad bude ovšem namístě použít ji i pro splácení dalšího 

                                                 
57  Viz Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné vydání. 

Praha: Linde, 1998, s. 1158. 
58  K tomu srovnej čl. 4 odst. 6 nařízení o SCE, který odkazuje na (harmonizovanou) úpravu oceňování 

nepeněžitých vkladů do akciových společností. 
59  Zde upozorňuji na odlišný názor M. Pekárka, dle kterého je první možnost, tj. vyloučení člena 

z družstva, též možností jedinou. Blíže viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její 
právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 93. 
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členského vkladu.60 Zákon nestanoví, od kterého okamžiku počíná běžet lhůta tří let, 

pravděpodobně však od vzniku členství, jedná-li se o část základního členského 

vkladu.61 Naprotitomu I. Pelikánová dovozuje, že je to od okamžiku vzniku družstva 

(korespondovalo by to s obchodními společnostmi), nebo od vstupu do družstva.62 U 

dalšího členského vkladu se zřejmě tato lhůta bude počítat od vzniku závazku ke 

splacení, není-li něco jiného ve stanovách či ve smlouvě o poskytnutí vkladu. 

Obchodní zákoník umožňuje určit ve stanovách lhůtu kratší, delší však nikoliv. 

Mimoto ani tato stanovami určená lhůta kratší nemusí být dodržena. Odhlédneme-li od 

možnosti dohody družstva se členem o tom, že vklad bude splacen dříve, nabízí 

obchodní zákoník v ustanovení § 223 odst. 6 výslovně další možnost. Členská schůze 

může totiž za zákonem stanovených podmínek rozhodnout, že členové jsou povinni 

splatit členské vklady ještě před lhůtou jejich splatnosti. Podmínkou je, že takový 

postup vyžaduje ztráta družstva a stanovy toto rozhodnutí členské schůze předem 

upravují jako možné. Teprve na základě takového rozhodnutí by členům vznikla 

povinnost předčasně vklad splatit. Na rozdíl od úpravy společnosti s ručením 

omezeným tak úprava družstev neužívá princip ručení, ovšem konečný výsledek je 

obdobný.63 Ustanovení § 223 odst. 6 ObchZ hovoří obecně o členských vkladech, a 

proto lze dovodit, že se vztahuje jak na peněžité, tak na nepeněžité vklady.64 Reálně se 

však možnost splacení nepeněžitého vkladu v tříleté lhůtě může uplatnit jen tam, kde 

část základního členského vkladu odpovídající vkladu vstupnímu bude uhrazena 

odděleně jiným způsobem. Pokud by hodnota nepeněžitého vkladu představovala celý 

základní členský vklad, bude třeba nedělitelná nepeněžitá plnění stejně vložit do 

družstva celá již při splácení vstupního vkladu.65 

Pokud jde o další požadavky na nepeněžitý vklad obsažené v ustanovení § 59 

ObchZ, i pro družstvo bude platit, že nepřejde-li na něj majetkové právo k předmětu 

                                                 
60  Shodně viz Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné 

vydání. Praha: Linde, 1998, s. 1159 nebo Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 115. 

61  Shodně viz Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník: komentář. Díl IV. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002, s. 
3107. 

62  Viz Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha: Linde, 1998, s. 1159. 

63  Viz Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník: komentář. Díl IV. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002, s. 3108. 
64  Viz Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné vydání. 

Praha: Linde, 1998, s. 1160. 
65  V odborné literatuře se objevuje i názor, že uvedená lhůta tří let platí jen pro peněžité vklady a pro 

vklady nepeněžité se použije ustanovení § 59 odst. 2 ObchZ, tedy bude nutné je splatit při založení 
družstva před zápisem výše zapisovaného základního kapitálu do obchodního rejstříku. Viz Dědič, J. a 
kol. Obchodní zákoník: komentář. Díl IV. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002, s. 3108. 
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nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je člen, který 

se k jeho poskytnutí zavázal, povinen zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích 

a družstvo je povinno vrátit nepeněžitý vklad, který převzalo. Stejně tak se použije 

navazující úprava, dle které v případě převodu členských práv a povinností na jiného 

ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel 

členských práv a povinností. 

Ohledně způsobu splácení vkladu uvádí obchodní zákoník pouze pro případ 

založení družstva, že základní nebo vstupní členský vklad musí být splaceny určenému 

členu představenstva způsobem stanoveným členskou schůzí (§ 224 odst. 5 ObchZ). 

Jestliže není člen představenstva určen již ustavující schůzí, pak by ho mělo následně 

určit představenstvo. Jestliže ani takto není pověřený člen představenstva určen, bude 

zřejmě třeba splácet vklady k rukám předsedy představenstva. V rozsahu, v jakém 

způsob splácení nestanoví členská schůze, bude při založení družstva namístě 

postupovat podle obecných ustanovení § 60 ObchZ. Místo správce vkladu zde 

vystupuje pověřený člen představenstva. Jedná-li se o peněžitý vklad nebo vklad věci 

movité, je pro splacení vkladu při vzniku družstva dostačující, jsou-li vkládané 

prostředky předány pověřenému členu představenstva. Vlastnictví družstva k těmto 

vkladům vzniká současně se vznikem družstva. U vkládaných nemovitostí předává 

uchazeč o členství pověřenému členu představenstva spolu s nemovitostí písemné 

prohlášení o vkladu nemovitosti do družstva s ověřeným podpisem, na jehož základě se 

provede vklad vlastnického práva ve prospěch družstva do katastru nemovitostí. 

Vlastnictví k nemovitosti vzniká družstvu dnem, k němuž nastávají účinky vkladu do 

katastru nemovitostí. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením 

písemné smlouvy o vkladu, kterou jménem zakládaného družstva bude podepisovat 

pověřený člen představenstva. U vkladu know-how se dále vyžaduje předání 

dokumentace, v níž je zachyceno. O předání know-how a stejně tak o předání podniku 

sepisují pověřený člen představenstva a vkladatel zápis. Vkladatelům je pověřený člen 

představenstva povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladu nebo jeho části. Po 

vzniku družstva je pověřený člen představenstva povinen předat družstvu bez 

zbytečného odkladu vložené vklady i s plody a užitky. Nevznikne-li družstvo, je 

povinen vrátit vklady vkladatelům. 
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Způsob splácení členských vkladů obchodní zákoník v ustanovení § 226 odst. 1 

písm. d) řadí mezi obligatorní součást stanov družstva.66 Úpravou ve stanovách se tedy 

bude řídit splácení členských vkladů nových členů za trvání družstva. Peněžitý vklad 

bude splácen nejčastěji připsáním na účet družstva u peněžního ústavu nebo složením 

v hotovosti do pokladny družstva, u nepeněžitých vkladů je možné převzít do stanov 

úpravu způsobu splácení uvedenou v ustanovení § 60 ObchZ. U existujícího družstva se 

vklad splácí již přímo jemu, převzetí vkladu tak bude zajišťovat jeho statutární orgán – 

představenstvo. 

                                                 
66  Jak správně poznamenává M. Pekárek, družstvo při tvorbě stanov nemá v tomto ohledu absolutní 

volnost a musí respektovat ustanovení obecně závazných předpisů, např. pokud jde o nabývání 
vlastnického práva k nemovitostem. Viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její 
právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 89. 



39 
 

7. DALŠÍ MAJETKOVÁ ÚČAST NA PODNIKÁNÍ 
DRUŽSTVA 

Členové družstva se mohou vedle dalšího členského vkladu zavázat též k další 

majetkové účasti na podnikání družstva. Jedná se o dobrovolně převzatý závazek člena, 

poskytnout družstvu další prostředky na jeho činnost. Plně souhlasím s názorem M. 

Pekárka, že družstvo nemůže jednostranně uložit členům povinnost poskytnout 

prostředky ve formě další majetkové účasti.67 

Podobně jako u dalšího členského vkladu i u další majetkové účasti je nutné, aby 

její existenci a náležitosti s tím spojené upravovaly stanovy, jinak ani další majetková 

účast na podnikání družstva není možná. Ze stanov by mělo vyplývat, zda další 

majetková účast může mít podobu toliko peněžních prostředků nebo zda jsou přípustné i 

nepeněžité formy další majetkové účasti, jak se bude další majetková účast splácet, zda 

a za jakých podmínek ji lze vypovědět atd. Ze znění ustanovení § 223 odst. 4 ObchZ je 

někdy dovozováno, že další majetková účast je možná jen u družstva, které podniká, 

neboť obchodní zákoník vysloveně uvádí, že se jedná o další majetkovou účast na 

podnikání.68 Přikláním se však spíše k opačnému názoru, že pojem podnikání v tomto 

ustanovení nelze vykládat striktně podle ustanovení § 2 odst. 1 ObchZ, ale že se jedná o 

majetkovou účast na veškeré činnosti družstva včetně zajišťování potřeb jeho členů.69 

To, co je členy do družstva vloženo jako další majetková účast, netvoří základní 

kapitál družstva. Plyne to ze spojení ustanovení § 223 odst. 1 a odst. 4 ObchZ, neboť 

další majetková účast je v obchodním zákoníku jasně odlišena od členských vkladů, 

které dle zákona jako jediné tvoří ve svém souhrnu základní kapitál družstva. Proto se 

také další majetková účast neřídí úpravou členských vkladů v obchodním zákoníku a 

nemá mimo jiné žádný vliv na posuzování, zda je splněna povinná výše základního 

kapitálu ve vztahu k zapisovanému kapitálu. Poskytnutím další majetkové účasti člena 

do družstva se ovšem zvyšuje čistý obchodní majetek družstva. S další majetkovou 

účastí se také zvyšuje celková majetková účast osoby na družstvu a s tím i nároky od ní 

odvozené. Souhlasit lze s poznámkou I. Pelikánové, že se nejedná o půjčku nebo úvěr 

                                                 
67  Viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, s. 84. 
68  Viz např. Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník: komentář. Díl IV. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002, s. 

3104. 
69  Viz např. Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 115 nebo Helešic, F. Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. Praha: Eurolex 
Bohemia, 2006, s. 213. 
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družstvu a se splněním závazku člena k další majetkové účasti nevzniká tomuto členovi 

vůči družstvu pohledávka.70 Jedná se tedy o nevratný příspěvek člena na podnikání (či 

jinou činnost) družstva. K další majetkové účasti na podnikání družstva se zároveň 

nemůže zavázat nikdo jiný než jeho člen (viz dikce ustanovení § 223 odst. 4 ObchZ). 

Pokud jde o otázky vypořádání, lze z ustanovení § 233 odst. 1 ObchZ dovodit, 

že toto možné je, pokud stanovy družstva obsahují způsob vypořádání další majetkové 

účasti, nejčastěji jako samostatnou součást vypořádacího podílu. Vhodné by pak bylo 

též upravit otázku případného vypořádání další majetkové účasti při likvidaci družstva 

vzhledem k tomu, že ustanovení § 259 ObchZ se touto otázkou vůbec nezabývá. 

Vzhledem k požadavku ustanovení § 226 odst. 1 písm. d) ObchZ na úpravu vypořádání 

členského podílu při zániku členství bude nanejvýš žádoucí, aby se stanovy o způsobu 

vypořádání další majetkové účasti zmiňovaly. Pochybuji již ovšem o správnosti názoru 

F. Helešice, že nevrácení další majetkové účasti při zániku členství by bylo možno 

klasifikovat jako bezdůvodné obohacení družstva, a proto by tato otázka měla být 

řešena dohodou člena družstva se družstvem o způsobu vypořádání.71 Dle mého názoru 

si člen při poskytování prostředků ve formě další majetkové účasti musí být vědom 

toho, že je předává družstvu do vlastnictví a ztrácí na ně (či jakoukoli přímou 

protihodnotu) nárok, pokud mu jej nepřiznávají stanovy. 

Pokud jde o vztah další majetkové účasti a podílu na likvidačním zůstatku 

vypláceného členům družstva při zániku družstva s likvidací, neměly by vznikat 

závažnější pochybnosti a není tedy nutné vyžadovat zvláštní úpravu ve stanovách.72 

Prostředky vložené do družstva ve formě další majetkové účasti se nepochybně stávají 

majetkem družstva. Vzhledem k tomu musí být vypořádány při jeho likvidaci, a to 

postupem uvedeným ve stanovách, jinak podle ustanovení § 70 - § 75b a § 259 ObchZ. 

V případě postupu výhradně dle zákona se při stanovení podílu na likvidačním zůstatku 

nebude přihlížet k další majetkové účasti na podnikání družstva jednotlivých členů. 

Pokud by tomu mělo být jinak, byla by nutná výslovná úprava ve stanovách.73 Blíže 

k tomuto tématu v kapitole 9, v níž se věnuji vypořádacímu podílu a podílu na 

likvidačním zůstatku. 

                                                 
70  Viz Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné vydání. 

Praha: Linde, 1998, s. 1157. 
71  Helešic, F. Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 233. 
72  Odlišně viz Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník: komentář. Díl IV. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002, s. 

3105. 
73  Srovnej též Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné 

vydání. Praha: Linde, 1998, s. 1157 a 1291. 
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8. DISPOZICE S MAJETKOVOU ÚČASTÍ V DRUŽSTVU 

8.1. Převod členských práv a povinností 

Otázky převodu členských práv a povinností jsou v obchodním zákoníku 

upraveny ustanoveními § 229 a 230. Ustanovení § 230 ObchZ se vztahuje na bytová 

družstva, proto je ponechám stranou svého zájmu.74 

Konstrukce použitá obchodním zákoníkem je poněkud zvláštní. Běžně je 

v zahraničních úpravách a stejně tak v úpravě nařízení o SCE upraven převod podílů. 

Obchodní zákoník však hovoří o převodu členských práv a povinností, nikoli např. o 

převodu členského vkladu, podílu nebo členství jako takového. Nepochybně však 

můžeme konstatovat, že členská práva a povinnosti jsou obsahem členství a obchodní 

zákoník také v poslední větě ustanovení § 229 odst. 1 předpokládá, že nabyvatel 

členských práv a povinností se členem stane (to samozřejmě platí jen pro převody na 

nečlena družstva). Společně s jinými právy a povinnostmi se převádí i povinnost splatit 

základní členský vklad, a to v podobě z části či zcela splněné. Členský vklad tak sleduje 

osud veškerých převáděných práv a povinností, tj. převáděného členství. Samostatný 

převod základního členského vkladu bez převodu členství není myslitelný. 

Je otázkou, zda je možný převod jen některých práv a povinností. M. Pekárek 

připouští, že ve družstvech, kde je upraven další členský vklad, lze takto převést část 

práv a povinností, pokud další členský vklad dosahuje výše základního členského 

vkladu, přičemž nabyvateli členství vznikne a převodci nezaniká. Jako další podmínku 

uvádí, že musí být dán samostatný objekt práv. Takový převod by tedy připadal v úvahu 

jen u bytového družstva, navíc by tuto dispozici s dalším členským vkladem musely 

umožnit stanovy.75 Také I. Pelikánová připouští částečný převod členských práv a 

povinností s tím, že předmět převodu musí být dělitelný a je nutná úprava ve stanovách. 

Nicméně dále uznává, že znění poslední věty ustanovení § 229 odst. 1 ObchZ tento 

závěr zpochybňuje, neboť říká, že nabyvatel se stává členem v rozsahu práv a 

                                                 
74  O. Římalová dovozuje, že z ustanovení § 230 se bytových družstev dotýká jen věta první a ostatní lze 

vztáhnout na všechny převody, nejen na bytová družstva. Toto tvrzení považuji za velmi sporné, 
nicméně z čistě praktického hlediska bude vhodné postupovat při převodech členských práv a 
povinností v ostatních družstvech obdobně a je dle mého názoru možné použít těchto ustanovení i při 
interpretaci úpravy jako celku. Viz Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 187. 

75  Viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 1999, s. 95. 
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povinností převodce, nikoli v rozsahu převáděných práv a povinností.76 Praxe považuje 

členství za nedělitelné a členská práva a povinnosti za neoddělitelná od členství, je tedy 

tendence převod jen části práv a povinností nepřipouštět.77 Vzhledem k celkovému 

stavu a pojetí české právní úpravy s tímto obecným názorem souhlasím. Výjimkou by 

mohly být pouze převody dalšího členského vkladu či další majetkové účasti mezi členy 

družstva navzájem. Zde nelze pochybovat o tom, že členství ani jedné, ani druhé strany 

převodu nevzniká, resp. nezaniká a převedená majetková účast neztrácí smysl, neboť je 

opět vztažena k existujícímu členství určitého člena. Podmínkou takového převodu je 

jeho úprava ve stanovách. 

Zákon rozlišuje převod členských práv a povinností uvnitř družstva - mezi 

stávajícími členy, a vně družstva - mezi členem a třetí osobou. Pro převod mezi 

stávajícími členy zákon nestanoví žádné podmínky, ovšem umožňuje, aby jej stanovy 

vyloučily. Dle mého názoru mohou být stanovami na základě tohoto ustanovení 

vyloučeny jak veškeré převody, tak jen některé. V rámci toho by bylo možno připustit i 

takovou úpravu, kdy vyloučeny budou ty převody mezi členy, s nimiž nevysloví souhlas 

představenstvo. 

Převod na nečlena družstva je vázán na souhlas představenstva. Proti 

zamítavému rozhodnutí představenstva je možné se odvolat k členské schůzi. Úprava je 

kogentní a možnost obrátit se na členskou schůzi tedy nelze ve stanovách vyloučit. 

Rozhodnutí členské schůze je projevem vnitřního rozhodování ve družstvu, nejde o 

prostředek, který by nahrazoval odvolání ve smyslu občanského práva procesního. 

Jestliže členská schůze potvrdí zamítavé rozhodnutí představenstva, má člen možnost 

podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, budou-li splněny 

podmínky ustanovení § 242 ObchZ. Stanovy mohou určit důvody, které převod 

vylučují. Stanovy mohou dále určit, kdy se naopak nevyžaduje souhlas představenstva 

nebo kdy představenstvo nesmí souhlas odmítnout (§ 229 odst. 2 ObchZ). V takovém 

případě zřejmě k nabytí členství dojde předložením smlouvy družstvu nebo pozdějším 

dnem ve smlouvě uvedeným (analogicky dle ustanovení § 230 ObchZ). Jinak je 

okamžikem nabytí členství na základě převodu den rozhodnutí představenstva nebo 

členské schůze o schválení dohody. Souhlas představenstva je upraven jako následný, 

                                                 
76  Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

Linde, 1998, s. 1185-1187. 
77  Srovnej např. Helešic, F. Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 

2006, s. 180 nebo Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. 
Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 94. 
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po uzavření smlouvy (členství se nabývá rozhodnutím příslušného orgánu družstva, ne 

uzavřením smlouvy)78. Je však dle mého názoru myslitelné, aby členství vzniklo i 

později po rozhodnutí orgánu družstva, pokud ve smlouvě o převodu je odložena její 

účinnost např. pomocí odkládací podmínky.79 

U převodů mezi členy družstva neplatí, že nabyvatel se stává členem družstva 

v rozsahu práv a povinností převodce, neboť již členem je. Pouze se zvyšuje jeho 

majetková účast a tím se mění jeho postavení v družstvu v těch ohledech, kde kritériem 

pro stanovení je právě rozsah majetkové účasti. Otázkou je, kam bude zařazena takto 

převedená majetková účast u nabyvatele. Zcela jistě se převádí majetková účast 

odpovídající základnímu členskému vkladu, případně pak i majetková účast ve formě 

dalšího členského vkladu nebo další majetkové účasti. U dvou posledně jmenovaných 

se jejich posuzování zřejmě měnit nebude a budou považovány za další členský vklad a 

další majetkovou účast i u nabyvatele. Potíže nastávají u základního členského vkladu. 

Bude záležet na stanovách, jak tuto situaci upraví, jako nejrozumnější se mi jeví jasně 

stanovit, že takto převedená majetková účast ve formě základního členského vkladu se u 

nabyvatele považuje za další členský vklad. 

K převodu členských práv a povinností dochází na základě dvoustranného 

právního úkonu, který obchodní zákoník označuje jako dohodu o převodu členských 

práv a povinností, popř. smlouvu o převodu členství (§ 230 ObchZ). Písemná forma 

není výslovně stanovena, bude ale žádoucí. Dohoda o převodu členských práv a 

povinností není upravena jako zvláštní smluvní typ. Pro její uzavírání platí obecná 

ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv.80 V praxi bývá uzavírána jako 

smlouva o převodu členství v družstvu. Jedná se o nepojmenovanou smlouvu, jejíž 

režim bude dán ustanovením § 261 odst. 3 písm. b) ObchZ. Jedná se tedy o absolutní 

obchodní závazkový vztah. V ustanovení § 269 odst. 2 ObchZ je stanoven minimální 

obsah tzv. nepojmenované smlouvy. Pokud by se smluvní strany nedohodly na takovém 

obsahu, jednalo by se o úkon, který nevznikl. Judikatura uvádí jako nezbytné náležitosti 

                                                 
78  Rozhodnutí představenstva družstva o souhlasu s dohodou ovšem nemá žádné právní účinky, jestliže 

dohoda platně nevznikla. Samo o sobě tedy nemůže založit přechod členských práv a povinností, je 
pouze jednou z jeho podmínek Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 11. 2001, sp. zn. 29 
Odo 77/2001. 

79  Toto naopak vylučuje J. Dědič. Viz Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník: komentář. Díl IV. 1. vydání. 
Praha: Polygon, 2002, s. 3155. 

80  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. 26 Cdo 1938/98. 
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určení práv a povinností spojených s členstvím, určení hodnoty družstevního podílu, 

stanovení úplatnosti či bezúplatnosti převodu a dohodu o vzájemném vypořádání.81 

8.2. Přechod členských práv a povinností 

Přechodem členských práv a povinností se lze zabývat v souvislosti se zánikem 

členství z důvodu zániku samotného člena – tedy smrti u fyzické osoby a zrušení a 

zániku osoby právnické. Jak jsem již uvedla dříve, členská práva a povinnosti jsou 

obsahem členství a jsou s ním bytostně spjata. Obchodní zákoník v ustanovení § 232 

odst. 1 druhé větě hovoří o dědici členských práv a povinností. Současně ovšem 

nepředpokládá, že by se dědic stal smrtí zůstavitele členem družstva a členství by tedy 

„dědil“. To jasně vyplývá jednak z toho, že v souladu s ustanovením § 232 odst. 1 věta 

první ObchZ členství fyzické osoby smrtí zaniká, a dále ze skutečnosti, že dědic musí o 

členství požádat, chce-li se členem stát. Zákonná úprava je tedy poněkud matoucí. Dle 

mého názoru je třeba jí třeba rozumět tak, že v důsledku smrti fyzické osoby zaniká 

členský vztah jako celek, který je spjat výhradně s osobou konkrétního člena. 

Přetrvávají ovšem některé majetkové nároky vyplývající z majetkové účasti člena v 

družstvu. Konkrétně se jedná o nárok na vypořádací podíl, na který by měl nárok 

zesnulý člen.82 Mimo vypořádací podíl se samozřejmě dědí i jiná majetková práva a 

povinnosti – např. dosud nevyplacený podíl na zisku. 

Dědic má v souladu s výše uvedenou koncepcí právo požádat o přijetí za člena; 

v případech upravených zákonem83 nebo stanovami má na členství přímo nárok 

(souhlas představenstvo nemůže odmítnout nebo se vůbec nevyžaduje). V takovém 

případě stačí projev vůle dědice o tom, že má zájem členem být, učiněný vůči družstvu. 

Nedochází zde ovšem k přechodu členství, ale k nabytí členství nového ze strany dědice 

                                                 
81  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 2. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1402/99. 
82  Viz Korecká, V., Pokorná, J., Průchová, I. K některým otázkám majetkové účasti členů na podnikání 

družstva. Právo a podnikání, 1994, č. 6, s. 10–11. Otázkou je, zda se přímo dědí vypořádací podíl 
(takový názor zastávají např. M. Pekárek in Pekárek, M. Vypořádání majetkových nároků 
vyplývajících z členství v družstvu v případě smrti člena. Právní praxe, 1994, č. 4, nebo Korecká a 
Pokorná in Korecká, V., Pokorná, J. Ještě k právním následkům smrti fyzické osoby – společníka 
obchodní společnosti a člena družstva. Právní praxe, 1996, č. 1, s. 29), nebo zda nárok vzniká přímo 
dědici až po smrti zůstavitele podle ustanovení § 232 odst. 3 ObchZ a dědí se členský podíl (viz např. 
Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004 
s. 206–207 nebo Dědič, J. Smrt společníka a člena družstva. Právní praxe, 1994, č. 7, s. 408. Jde 
ovšem spíše o teoretický problém, neboť na výši nároku dědice nebude mít jeho řešení vliv. 

83  Tak je tomu např. u bytových družstev dle ustanovení § 232 odst. 2 ObchZ. Problémy vznikají 
v souvislosti s paralelní úpravou bytových družstev v občanském zákoníku, to však přesahuje rámec 
mé práce. 
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bývalého člena.84 Pokud se dědic členem nestane, má nárok na vypořádací podíl člena, 

jehož členství zaniklo. K tomu judikatura uvádí, že na dědice člena družstva přecházejí 

podle ustanovení § 232 odst. 1 ObchZ v důsledku univerzální sukcese všechna práva a 

povinnosti zůstavitele, včetně práv a povinností vyplývajících ze stanov družstva (s 

výjimkou členství). Proto postavení dědice ve vztahu ke stanovám družstva je stejné 

jako postavení jeho právního předchůdce – zůstavitele. Dědic má nárok na vypořádací 

podíl člena, jehož členství smrtí zaniklo, a na jeho výplatu ve lhůtě stanovené ve 

stanovách, ne ve lhůtě uvedené v dispozitivním ustanovení § 233 ObchZ.85 

Pokud by dědic chtěl nabýt členství a nebyl by mu dán souhlas, není zde na 

rozdíl od úpravy v ustanovení § 229 ObchZ možnost obrátit se na členskou schůzi, která 

by rozhodla s konečnou platností. Dědic by se mohl obrátit na soud, nicméně 

předmětem přezkoumání by byl pouze soulad rozhodnutí představenstva se zákonem a 

stanovami, ne volná úvaha představenstva, pokud ji dle stanov má. 

Vznik členství dědice ve družstvu v praxi nebude problematický, pokud je dědic 

pouze jeden (případně je pouze jeden závětí k této části dědictví povolán) nebo mezi 

dědici došlo k dohodě o tom, že členská práva a povinnosti připadají jen jednomu 

z nich. V takovém případě se dědic může stát členem a jeho majetková účast v družstvu 

bude shodná s majetkovou účastí zůstavitele. Potíže nastávají v případě, kdy dědiců je 

více a nedojde mezi nimi k dohodě. Pak členská práva a povinnosti nabývají všichni 

dědicové podle svých dědických podílů a mělo by zde vzniknout spoluvlastnictví. 

Zákon však neobsahuje žádnou úpravu podobnou té pro společnost s ručením 

omezeným v ustanovení § 117 ObchZ. Jedná se o závažnou mezeru v zákoně. M. 

Pekárek k tomu uvádí, že dědic musí získat právo k celému členskému vkladu, resp. 

k části ve výši odpovídající alespoň základnímu členskému vkladu, aby mu na tomto 

základě mohlo vzniknout členství ve družstvu. Pokud by zůstavitel do družstva vložil 

např. jen základní členský vklad a měl více dědiců, mohl by sice každý z nich žádat o 

členství v družstvu, nicméně by musel doplatit částku do výše základního členského 

vkladu. Jinak by totiž nebyla splněna podmínka, že každý člen se musí zavázat alespoň 

                                                 
84  Shodně viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, s. 99. J. Dědič má jiný názor. Dle něj jde o přechod členství – dědic 
vstupuje do členských práv a povinností bývalého člena. V případě souhlasu představenstva se pak 
stává členem ex tunc ode dne smrti zůstavitele. Viz Dědič, J. Důsledky smrti společníka 
v jednotlivých právních formách obchodních společností a člena družstva. 2. část. Právní praxe, 1995, 
č. 2, s. 171. Ačkoli toto dle mého názoru nelze z platné právní úpravy dovodit, má otázka okamžiku 
vzniku členství praktický dopad, a proto by měla být zákonem jednoznačně vyřešena. 

85  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 1633/99. 
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k základnímu členskému vkladu a následně jej splatit.86 Úprava stanov v tomto ohledu 

je nanejvýš žádoucí. 

Pokud bývalý člen nemá žádného dědice, připadne dědictví státu jako odúmrť. 

Stát však v takovém případě není dědicem a nemůže tedy požádat o členství. Vzniká mu 

toliko právo na vyplacení vypořádacího podílu. 

Postavení právního nástupce člena - právnické osoby je oproti dědicům člena - 

fyzické osoby zcela odlišné. Na základě ustanovení § 232 odst. 4 ObchZ vstupuje 

právní nástupce zanikající právnické osoby ze zákona do všech jejích dosavadních 

členských práv a povinností. Bude-li právních nástupců zanikající právnické osoby více, 

stane se členem družstva ten, na kterého přechází členská práva. Je s podivem, že 

obchodní zákoník tu družstvu ani právnímu nástupci právnické osoby nedává jakoukoli 

šanci ovlivnit, zda členství v družstvu takto přejde. Právní úprava je totiž kogentní a 

nelze ji stanovami vyloučit. 

                                                 
86  Viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, s. 100. 
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9. VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKOVÉ ÚČASTI ČLENA 
V DRUŽSTVU 

9.1. Obecně k vypořádání majetkové účasti v družstvu 

Jak již bylo uvedeno dříve, majetek vložený členem do družstva jako členský 

vklad či další majetková účast na podnikání družstva se stává majetkem družstva. Člen 

nemá v důsledku vložení majetku do družstva za družstvem žádnou pohledávku a bez 

dalšího mu nevzniká právo na vrácení vložených hodnot nebo jiné protihodnoty. 

Pohledávka za družstvem vzniká členovi z titulu jeho majetkové účasti v družstvu 

teprve tehdy, když jeho členství zaniká. Se zánikem členství vzniká členovi nárok na 

vypořádání jeho majetkové účasti. S ohledem na okolnosti zániku členství ve družstvu 

můžeme přitom rozlišit dvě základní situace, a to vypořádání majetkové účasti za trvání 

družstva a vypořádání při zrušení a zániku družstva bez právního nástupce, kdy 

současně zaniká členství všech členů. 

Zvláštním případem jsou mimořádné situace, kdy dochází k vypořádání 

majetkové účasti člena, aniž by jeho členství zanikalo. Současná právní úprava upravuje 

vzájemné vypořádání u bytových družstev v zákoně č. 72/1994 Sb. v případě převodu 

družstevního bytu do vlastnictví člena družstva, který tento byt užívá. Tyto otázky však 

nespadají do rámce mé práce a zmiňuji je pouze pro úplnost. Družstev obecně, a tedy i 

zemědělských, se týká pouze druhý případ, který právní úprava výslovně neuvádí, 

nicméně z ní tato možnost vyplývá. Jedná se o vypořádání majetkové účasti toliko ve 

formě dalšího členského vkladu nebo další majetkové účasti na podnikání družstva. 

Vzhledem k tomu, že podmínky pro tuto majetkovou účast určuje samo družstvo ve 

svých stanovách, nelze vyloučit, že by úprava dalšího členského vkladu nebo další 

majetkové účasti mohla obsahovat možnost výpovědi této majetkové účasti za trvání 

členství. Stanovy by pak určovaly, zda je možno vrátit celou vloženou hodnotu nebo 

jenom její část, a za jakých podmínek se tak stane. Obvykle by zřejmě byla požadována 

žádost člena, případně souhlas stanoveného orgánu družstva.87 

                                                 
87  K tomu srovnej též Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 174 a 

Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1999, s. 121-122. 
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9.2. Vypořádání majetkové účasti za trvání družstva 

9.2.1. Vypořádací podíl 

Dojde-li za trvání družstva k zániku členství některého z členů, vzniká tomuto 

členovi nárok na vypořádání jeho majetkové účasti v družstvu. Obchodní zákoník v této 

souvislosti používá pojmu vypořádací podíl, jehož úprava je obsažena v ustanoveních § 

233 a § 234 ObchZ. Obchodní zákoník výslovně vypořádací podíl nedefinuje, pouze 

uvádí způsob určení jeho výše. Abstrakcí však lze dospět k definici vypořádacího podílu 

jako „podílu na majetku družstva, na nějž má osoba, jejíž členství v družstvu zaniklo, 

právo.“88 Jinou definici uvádí J. Pokorná, která charakterizuje vypořádací podíl jako 

„majetek, který družstvo vydá členovi, jehož členství zaniklo za trvání družstva, a který 

vyjadřuje zhodnocení vkladu člena družstva podnikatelskou činností družstva.“89 

Vyjádření takového zhodnocení je přitom vždy aktuální, neboť se vychází ze stavu 

vlastního kapitálu zjištěného pro rok, v němž členství zaniklo. S ohledem na právě 

uvedené je třeba konstatovat, že vypořádací podíl se nekryje se základním členským 

vkladem či celkovým členským vkladem, který člen družstvu poskytl, a nejde tedy o 

jeho vrácení (s výjimkou případů, kdy by dle stanov byl vypořádací podíl roven 

členskému vkladu, což je úprava vzhledem k ustanovení § 233 odst. 5 ObchZ možná). 

Někteří autoři přitom dovozují, že vzhledem k tomu se nesnižuje základní kapitál 

družstva, neboť se nevypořádává členský vklad.90 Osobně však souhlasím s opačným 

názorem, že tomu tak není a základní kapitál odráží vždy jen výši členských vkladů 

osob, které jsou aktuálně členy. Při vydání vypořádacího podílu bude nutné členský 

vklad odepsat, jinak by stále v družstvu zůstával, což postrádá logiku.91 

Úprava vypořádacího podílu je tvořena dispozitivními ustanoveními, která se 

použijí pouze tehdy, neobsahují-li stanovy družstva úpravu jinou (viz § 233 odst. 5 

ObchZ). Výjimkou je pouze ustanovení § 233 odst. 1 ObchZ, který představuje 

kogentní normu, od níž se ve stanovách odchýlit nelze. Není tedy možné, aby stanovy 

určovaly, že člen nemá při zániku členství na vypořádací podíl nárok.92 Dále je třeba 

                                                 
88  Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 73. 
89  Pokorná, J. Obchodní společnosti a družstvo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1992, s. 93 
90  Pokorná, J. Obchodní společnosti a družstvo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1992, s. 91 - 92 
91  Viz např. Galíčková, A. Některé problémy kolem tzv. vypořádacího podílu v družstvu. Obchodní 

právo, 1995, č. 3, s. 14 nebo Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník: komentář. 
12. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 799. 

92  Tuto skutečnost dle mého nezohledňují S. Černá a I. Pelikánová když dovozují, že stanovy by mohly 
určit, že právo na vypořádací podíl nemá člen, který byl vyloučen, a úprava vypořádání s tímto členem 
pouze nesmí být v rozporu se zákonem a dobrými mravy – viz Pelikánová, I., Černá, S. a kol. 
Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vydání. Praha: ASPI, 2006, s. 500. 
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respektovat ustanovení § 235 odst. 2 ObchZ, který zakazuje rozdělit prostředky 

v nedělitelném fondu mezi členy za trvání družstva. 

Dle ustanovení § 226 odst. 1 písm. d) ObchZ je způsob vypořádání členského 

podílu při zániku členství obligatorní náležitostí stanov. Otázkou je, zda by absence této 

části stanov reálně představovala větší problém, když obchodní zákoník obsahuje 

v důsledku ustanovení § 233 odst. 5 ObchZ subsidiárně použitelnou úpravu 

vypořádacího podílu a úprava ve stanovách je tak fakticky pouze možnou, nikoli 

nutnou. Je však namístě konstatovat, že vzhledem k určité nejednoznačnosti úpravy 

vypořádacího podílu v obchodním zákoníku lze jeho úpravu ve stanovách jedině 

doporučit. 

Právo na vypořádací podíl vzniká bývalému členovi družstva zásadně bez 

ohledu na to, jak jeho členství zaniklo, v případě smrti člena má nárok na tento podíl 

dědic, jestliže se nestal členem družstva (blíže k tomu v kapitole 8.2.). Výjimkou jsou 

případy, kdy člen převádí členská práva a povinnosti na jinou osobu. Obchodní zákoník 

v části věnované družstvům sice otázku vypořádání majetkové účasti pro tento případ 

zvláště neupravuje, nicméně nebylo by logické, aby vznikl tomuto členovi nárok na 

vypořádací podíl, když členská práva a povinnosti přecházejí na jinou osobu. Dosavadní 

člen sice členem družstva již nadále není,93 na jeho místo však nastupuje jiná osoba, 

která nabývá majetkovou účast ve družstvu v rozsahu převodce. Někteří autoři přitom 

dovozují, že dochází i k převodu práva na vypořádací podíl.94 Navíc se obvykle bude 

jednat o převod úplatný a lze tedy mít zato, že fakticky se dosavadní a nový člen (nebo 

člen stávající, jemuž se takto pouze zvyšuje majetková účast) mezi sebou vypořádali. 

Tato otázka je řešena ve smlouvě o převodu členských práv a povinností; družstva 

takový režim někdy zakotvují do svých stanov.95 Konečně lze argumentovat 

ustanovením § 62 odst. 2 věty prvé ObchZ ve spojení s ustanovením § 260 ObchZ, dle 

kterého nárok na vypořádací podíl v případě tohoto způsobu zániku členství vůbec 

nevzniká. Domnívám se, že právě posledně uvedené řešení je řešením správným jak 

z pohledu formálně-právního, tak i pokud jde o praktické důsledky.96 

                                                 
93  Což potvrzuje i judikatura - viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 11 2001, sp. zn. 29 Odo 

77/201. 
94  Viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, s. 137. 
95  K tomu srovnej Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 74. 
96  Shodně argumentuje i O. Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 214. 
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Dalšími uváděnými případy, kdy nevzniká nárok na vypořádací podíl, ačkoli 

členství určité osoby zaniklo, jsou zánik členství z důvodu pravomocného nařízení 

výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydání exekučního příkazu 

k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce a 

prohlášení konkursu na majetek člena.97 Přesnější je ovšem konstatovat, že i v těchto 

případech vzniká pohledávka bývalého člena z práva na vypořádací podíl vůči družstvu. 

Vypořádací podíl se však nevyplácí členovi, nýbrž pohledávka odpovídající nároku na 

něj je postižena výkonem rozhodnutí resp. exekucí ve prospěch oprávněného (§ 320a 

odst. 1 a 2 OSŘ, resp. § 63 a 65 ExŘ) nebo se stává součástí konkursní podstaty. Jestliže 

je konkurs zrušen z jiného důvodu než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že 

majetek dlužníka je zcela nepostačující, je-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí 

nebo zastavena exekuce, dojde k obnově členství. V takovém případě je člen povinen 

nahradit vypořádací podíl, pokud již byl vyplacen, a to do dvou měsíců od zrušení 

konkursu, resp. zastavení výkonu rozhodnutí či exekuce. Při zániku členství zamítnutím 

insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena je situace jiná. U fyzické osoby se 

vypořádací podíl vyplatí této osobě (členství jí zaniklo a v insolvenčním řízení se již 

rozhodovat nebude) a u právnické osoby se v takovém případě provede likvidace a 

v rámci ní se jako součást majetku vypořádají i prostředky z vypořádacího podílu. 

9.2.2. Výpočet výše vypořádacího podílu podle obchodního zákoníku 

Vypořádací podíl se dle ustanovení § 233 odst. 2 ObchZ určí poměrem 

splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků 

jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených 

ukončenými roky jejich členství. Z toho plyne, že vypořádací podíl člena, který dosud 

nesplatil ze svého členského vkladu ničeho, je nulový. Stejně tak by ovšem byla podle 

zákonné úpravy nulová výše vypořádacího podílu u člena, jehož členství netrvalo ani 

jeden rok. O této problematice bude podrobněji pojednáno dále v této kapitole. 

Výše uvedené pravidlo pro stanovení vypořádacího podílu může být poněkud 

matoucí. I. Pelikánová uvádí, že „není jasné, zda se souhrn splacených vkladů všech 

členů má násobit součtem let členství všech členů nebo jakýmsi průměrem nebo jinak 

určeným číslem“.98 Domnívám se, že správný postup je ještě poněkud jiný, a sice 

následující: U každého člena by měl být souhrn jeho splacených členských vkladů 

                                                 
97  Viz např. Helešic, F. Družstevní právo v kostce. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 74. 
98  Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

Linde, 1998, s. 1199. 
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násoben počtem ukončených roků jeho členství. Součet takto získaných hodnot je pak 

tím, co odpovídá „souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených 

ukončenými roky jejich členství“ a co je třeba dát do poměru ke splacenému členskému 

vkladu násobenému počtem ukončených roků členství člena, jehož členství končí a 

stanovuje se mu vypořádací podíl. Dle mého názoru ze znění ustanovení § 233 odst. 2 

ObchZ poměrně jasně vyplývá, že se nenásobí souhrn splacených vkladů všech členů, 

ale tyto členské vklady jednotlivě. Navíc výše uváděný postup má dle mého názoru i 

logické opodstatnění – poměřuje se hodnota získaná určitým postupem u jednoho člena 

se souhrnem hodnot získaných stejným postupem u všech členů.99 

Pro stanovení výše vypořádacího podílu je rozhodující stav vlastního kapitálu100 

družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše 

vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, který je v nedělitelném fondu a dále, 

vyplývá-li to ze stanov, též v jiných zajišťovacích fondech družstva, které se dle stanov 

zřizují. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s členstvím kratším než jeden rok přede 

dnem, k němuž se řádná účetní závěrka vztahuje. Právě uvedené položky se tedy 

odečítají od vlastního kapitálu družstva. Získáme tak základ pro výpočet vypořádacího 

podílu. Ten odpovídá části hodnoty vlastního kapitálu družstva sníženého o položky 

uvedené v ustanovení § 233 odst. 3 ObchZ, a to části určené zlomkem získaným 

postupem dle ustanovení § 233 odst. 2 ObchZ. 

Výši vypořádacího podílu ovlivňuje počet ukončených roků členství v družstvu 

u daného konkrétního člena. Formulace obchodního zákoníku v tomto ohledu není 

dostatečně jasná a jednoznačná, což vede k potížím při interpretaci a aplikaci pravidel 

pro stanovení vypořádacího podílu. Pokud jde o formulaci „počet ukončených roků 

členství“, není zřejmé, jaký časový úsek se rokem členství rozumí. Jestliže by se jednalo 

o rok kalendářní, pak by nebylo možno započíst roky, v nichž členství vzniklo a 

zaniklo, pokud by tedy nešlo o případy vzniku členství k 1. lednu a zániku k 31. 

prosinci. Ve druhém myslitelném případě, tedy pokud by se rokem rozuměl časový úsek 

od určitého dne v jednom roce do dne nesoucího stejné označení v roce následujícím, 

nezapočítávalo by se pouze posledních 365 nedokončených dnů. Autoři komentářů a 

jiných odborných publikací nejsou v řešení této otázky jednotní. Sama se přikláním 

                                                 
99  Pro tento způsob výpočtu se vyslovuje i M. Pekárek in Pekárek, M. Majetková účast občanů 

v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 127–128. 
100  Vlastní kapitál představuje vlastní zdroje financování obchodního majetku družstva a v účetním 

vyjádření se do něj zahrnují základní kapitál družstva, nedělitelný fond, případné další zajišťovací 
fondy a nerozdělený zisk. 
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k variantě druhé, tedy že zákon ukončeným rokem členství rozumí každý celý uplynulý 

časový úsek vymezený dny nesoucími stejné označení (a to označení dne, v němž 

členství vzniklo) ve dvou letech po sobě následujících.101 Je-li užito obecně pouze slova 

rok, nelze dle mého názoru bez dalšího dovozovat, že se jedná o rok kalendářní. 

Jak již bylo uvedeno, obchodní zákoník neobsahuje postup pro vypořádání 

majetkové účasti člena, jehož členství bylo kratší než jeden rok, respektive při postupu 

dle obchodního zákoníku by bylo možno dospět k závěru, že vypořádací podíl je 

v tomto případě roven nule. Jiné řešení by muselo být zakotveno ve stanovách, 

myslitelná je i dohoda družstva se členem o určitém způsobu vypořádání. T. Dvořák 

uvádí, že stav, kdy by tito členové družstva neměli nárok na vypořádací podíl, nelze 

akceptovat. Argumentuje přitom požadavkem zachování ústavně zaručené rovnosti před 

zákonem, z čehož dovozuje, že právo na vypořádací podíl mají všichni členové bez 

ohledu na délku trvání jejich členství. Dále pak jako možné řešení navrhuje žalobu na 

plnění dle ustanovení § 80 písm. b) OSŘ, a to z titulu bezdůvodného obohacení 

družstva.102 Uváděné argumenty nepostrádají smyslu, nicméně otázkou je, jak by se 

výše vypořádacího podílu u těchto členů stanovila. T. Dvořákem navrhovaný postup, 

aby se analogicky postupovalo podle ustanovení § 233 ObchZ a vypořádací podíl 

vypočtený pro členství trvající jeden rok se poměrně zkrátil o chybějící část, však dle 

mého názoru může vést k jiné nerovnosti – bude-li se započítávat neúplný rok členství 

těmto členům, proč by neměly být poslední nedokončené roky členství započítávány i 

členům ostatním? Také O. Římalová uvádí, že nelze akceptovat, aby bývalí členové 

s členstvím kratším než jeden rok neobdrželi žádný vypořádací podíl. Na rozdíl od T. 

Dvořáka však dospívá k závěru, že vypořádací podíl bude v tomto případě roven 

hodnotě členského vkladu tohoto člena, neboť se do něj nestačí promítnout stav 

vlastního kapitálu.103 

Poněkud problematickým se může jevit i pojem „splacený členský vklad“. Je 

logické, že vypořádání se netýká majetku družstva představovaného pohledávkou za 

dosud nesplacenou částí vkladu. Nicméně použití prostého spojení členský vklad vede 

k závěru, že pro účely určení vypořádacího podílu budou sečteny veškeré vklady 

                                                 
101  Shodně viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, s. 125 nebo Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 211. 

102  Viz Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 75, stejně tak Helešic, F. 
Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 230-231. 

103  Blíže viz O. Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2004, s. 212. 
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(základní a případné další). U peněžitých vkladů bude použita nominální výše 

vložených prostředků, u nepeněžitých vkladů pak zřejmě hodnota, na jakou byly 

oceněny při svém vložení. Tento součet bude vynásoben počtem ukončených roků 

členství. Nezohledňuje se tedy, v kterém roce členství byl který vklad učiněn a jak 

dlouho mohlo družstvo z poskytnutých prostředků těžit. Při stanovení výše 

vypořádacího podílu tak naše právní úprava upřednostňuje délku členství. 

Jak již bylo uvedeno, úprava stanovení výše vypořádacího podílu v obchodním 

zákoníku je úpravou dispozitivní. Je tedy možné zvolit místo ní např. vypořádání ve 

výši členského vkladu nebo v jiné pevně stanovené výši. M. Pekárek v této souvislosti 

rozlišuje „dynamické“ pojetí vypořádání, kterým je postup podle obchodního zákoníku, 

a pojetí „statické“ představované právě uvedenými alternativami. U nich je výše 

vypořádacího podílu stále stejná a nemění se. Představuje tedy na jedné straně jistotu 

pro členy, na druhé straně je nemotivuje ke snaze o zvýšení vlastního kapitálu družstva. 

Navíc v tomto druhém případě hrozí, že při zániku členství u většího množství členů se 

ukáže, že vypořádací podíly v dané době nejsou kryty majetkem družstva.104 

9.2.3. Splatnost vypořádacího podílu, způsob úhrady 

Nárok na vypořádací podíl vzniká bývalému členovi již zánikem členství ve 

družstvu.105 Splatným je však dle ustanovení § 233 odst. 4 ObchZ až uplynutím tří 

měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Právo na 

vypořádací podíl se promlčuje v obecné čtyřleté lhůtě jdoucí ode dne splatnosti (§ 392 

odst. 1 a § 397 ObchZ). Také úprava splatnosti je vzhledem k ustanovení § 233 odst. 5 

ObchZ dispozitivní a může být nahrazena zvláštní úpravou ve stanovách, což se 

nezřídka děje. Z pohledu konkrétního družstva totiž může být tato lhůta krátká na to, 

aby bylo schopno shromáždit prostředky k vypořádání člena, tím spíše je-li v družstvu 

možné žádat v rámci vypořádání vrácení vložených nemovitostí či jiných věcných 

plnění podle ustanovení § 234 ObchZ (viz dále). Neobvyklé není ani řešení, kdy se dle 

stanov vypořádací podíl vyplácí po částech v průběhu několika let. Při stanovení 

splatnosti vypořádacího podílu ve stanovách je však třeba dbát alespoň určitých 

elementárních zásad. Příliš dlouhá lhůta splatnosti by totiž mohla být považována za 

                                                 
104  Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999, s. 128-129. 
105  U právnických osob je významná úprava v ustanovení § 232 odst. 4 ObchZ, podle níž členství 

právnické osoby zaniká vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. 
Vypořádací podíl se tak stává součástí konkursní podstaty nebo likvidovaného majetku a může být 
v jejich rámci použit k úhradě závazků. 
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rozpornou s dobrými mravy (§ 39 ObčZ), jak již bylo judikováno pro lhůtu 10 let a 

posléze též pro lhůtu sedmiletou.106 Přijatelnost délky lhůty pro výplatu vypořádacího 

podílu bude vždy třeba v konkrétním případě posuzovat podle poměrů toho kterého 

družstva, např. podle výše základního členského vkladu. V souvislosti s touto 

problematikou je třeba upozornit na to, že ačkoli družstvo někdy i několik let po zániku 

členství dále nakládá s veškerým majetkem až do dne splatnosti vypořádacího podílu, 

dle výslovné úpravy v ustanovení § 233 odst. 4 věty druhé ObchZ bývalému členovi za 

toto období již nevzniká nárok na podíl na zisku. Nevyplacený vypořádací podíl je tak 

fakticky bezúročnou půjčkou družstvu, je tedy nežádoucí, aby byl družstvem po 

neúměrně dlouhou dobu zadržován. 

Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích, neurčují-li stanovy jinak. V tomto 

případě nemají družstva zákonem dánu úplnou volnost úpravy ve stanovách, zejména 

není přípustné, aby dle stanov záleželo výhradně na vůli družstva, jakým majetkem 

bude bývalý člen vypořádán. Taková úprava by byla ve zřejmém rozporu se zákazem 

jednostranného dodatečného určení obsahu smlouvy v ustanovení § 269 odst. 3 

ObchZ.107 Zákon družstvům toliko umožňuje stanovami určit, že v případech, kdy 

členský vklad spočíval zcela nebo zčásti v převodu vlastnického práva k nemovitosti na 

družstvo, může člen žádat vypořádání vrácením této nemovitosti,108 a to v hodnotě, 

která je evidována v majetku družstva (tj. půjde o hodnotu účetní, nikoli tržní). Je-li 

výše vypořádacího podílu menší, než činí hodnota vrácené nemovitosti, je nabývající 

člen povinen uhradit družstvu rozdíl v penězích. Logicky je třeba dovodit, že je-li 

hodnota menší než výše vypořádacího podílu, musí rozdíl doplatit v penězích družstvo 

členovi. V opačném případě by došlo k faktickému snížení vypořádacího podílu 

v důsledku uplatnění práva člena na vrácení věcného vkladu, což nelze připustit.109 

Obdobně mohou stanovy upravit i možnost vypořádání v případě, kdy členský vklad 

                                                 
106  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 4. 2000, sp. zn. 29 Cdo 1633/99 a usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 16. 11. 2004, sp. zn. 29 Odo 433/2004. 
107  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 8. 2003, sp. zn. 29 Odo 146/2003. 
108  Mechanismem vrácení se podrobněji zabývá M. Pekárek. Uvádí více myslitelných možností: uzavření 

nepojmenované smlouvy o uhrazení vypořádacího podílu, písemné prohlášení družstva o vrácení 
předmětu vkladu nebo pouhý záznam vlastnického práva na základě právní skutečnosti, kterou je 
žádost člena o vrácení nemovitosti. Viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její 
právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 133-135. 

109  Shodný názor uvádějí T. Dvořák in Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, 
s. nebo Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník: komentář. 12. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2009, s. 801. Vyskytuje se však i názor opačný, dle kterého povinnost doplatit vypořádací 
podíl musí být uvedena ve stanovách, viz např. Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 213–214. 
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spočíval v jiném věcném plnění, než je nemovitost (viz § 234 odst. 1 ObchZ).110 Je 

třeba upozornit na skutečnost, že podmínkou takového vypořádání je vždy žádost člena. 

Je pouze právem člena takové vypořádání požadovat, a pokud o ně neprojeví zájem, je 

družstvo povinno vyplatit mu vypořádací podíl v penězích.111 Zda člen může tento 

způsob vypořádání požadovat, bude patrně závislé na platném a účinném znění stanov 

v okamžiku zániku členství. Pokud jde o lhůtu, v níž lze žádost o tento způsob 

vypořádání podat, zákon výslovně žádnou neuvádí. Lze tedy mít za to, že žádat takové 

vypořádání je možné v obecné čtyřleté promlčecí lhůtě podle ustanovení § 397 ObchZ. 

Na rozdíl od T. Dvořáka112 se však domnívám, že promlčecí lhůta začíná běžet již ode 

dne zániku členství a tedy vzniku práva na členský podíl, a ne až ode dne splatnosti 

vypořádacího podílu. Dle mého názoru je žádost právním úkonem, který lze učinit 

poprvé již při vzniku práva na vypořádací podíl, bez ohledu na jeho splatnost, a 

promlčení se tedy bude řídit ustanovením § 391 odst. 1 ObchZ. Možnost žádat vrácení 

vloženého majetku ovšem nebude nadále mít ten člen, který již přijal vypořádací podíl 

v penězích a nic proti tomuto způsobu vypořádání nenamítal. 

Zvláštní režim, který se může uplatnit právě u zemědělských družstev, je 

v ustanovení § 234 odst. 2 ObchZ upraven pro zemědělskou půdu. Pokud spočíval 

členský vklad ve vložení zemědělské půdy do družstva, může člen žádat její vrácení 

v rámci vypořádání i tehdy, jestliže stanovy možnost jiného než peněžitého vypořádání 

neumožňují. Za zemědělskou půdu je přitom třeba považovat zřejmě pozemky, které 

jsou v katastru nemovitostí evidovány jako druh parcely „zemědělská půda“. Úprava 

potenciálního vrácení věcí, zejména pak pozemků, poskytnutých jako vklad do 

družstva, byla vedena špatnými zkušenostmi z doby minulé, kdy docházelo 

k povinnému združstevňování majetku. Jejím výsledkem však je, že zejména 

zemědělská půda jako předmět vkladu nebývá obvyklá a družstvo si raději pouze 

sjednává její nájem, neboť případné vracení zemědělské půdy by bylo spojeno s řadou 

potíží. 

Často bývá řešena otázka, jaké následky má skutečnost, že družstvo v minulosti 

realizaci práva na vrácení věcného plnění zmařilo, nebo se toto stalo nemožným 

v důsledku okolností, jež družstvo nemohlo ovlivnit. Ustanovení § 234 odst. 1 poslední 

věty ObchZ stanoví, že družstvo odpovídá členovi, jestliže nakládá s majetkem družstva 

                                                 
110  Vzhledem k použitému pojmu „věcné plnění“ zákon zjevně nepamatuje na vklady ve formě např. 

know-how, patentu či jiného nehmotného statku, práva atd. 
111  K tomu srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2001 sp. zn. 29 Odo 301/01. 
112  Dvořák, T.: Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 76. 
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způsobem, jenž by toto vrácení znemožňoval. Člen by tedy mohl požadovat náhradu 

škody, a to jak škody skutečné, tak ušlého zisku. Tato odpovědnost by se řídila úpravou 

odpovědnosti za škodu v obchodním zákoníku, tedy jednalo by se o odpovědnost 

objektivní a absolutní, neboť nejsou uvedeny žádné liberační důvody. Vznik a výše 

škody jsou však poněkud nejasné, neboť vypořádací podíl by byl vyplacen v penězích a 

případnou vyšší hodnotu věci by bývalý člen stejně musel vyrovnat družstvu. Pokud jde 

o platnost smlouvy, kterou by družstvo takový majetek převedlo na třetí osobu, názory 

v literatuře se rozcházejí. Dle I. Pelikánové není pro omezení družstva při dispozicích 

s tímto majetkem žádný důvod, jeho případné jednání má důsledky jen ve vztahu ke 

konkrétnímu členovi.113 Naopak M. Pekárek dovozuje, že takto došlo k vytvoření 

zvláštního režimu vlastnictví na dobu určitou, a to na dobu trvání členství vkladatele 

v družstvu, přičemž toto vlastnictví je omezeno, pokud jde o dispoziční oprávnění 

k dané věci.114 Další pohled na tuto problematiku uvádí T. Dvořák, dle kterého je 

absolutně neplatnou pouze smlouva, která by znemožnila vrácení zemědělské půdy a to 

proto, že porušuje zákonem stanovené právo člena družstva požadovat tento předmět 

vkladu zpět. V ostatních případech, kdy je právo člena založeno pouze stanovami, tedy 

smlouvou sui generis, T. Dvořák neplatnost smlouvy nedovozuje, družstvo bude pouze 

odpovídat za takto vzniklou škodu.115 

9.3. Vypořádání při zrušení a zániku družstva bez právního nástupce 

Jestliže družstvo zaniká bez právního nástupce, je nutná jeho likvidace, což 

obecně vyplývá z ustanovení § 20a ObčZ. Likvidace je zákonem stanovený postup pro 

vypořádání majetkových poměrů většiny zanikajících právnických osob, družstva 

nevyjímaje. Pro likvidaci družstva platí obecná ustanovení obchodního zákoníku 

týkající se likvidace společností (§ 68 a § 70 až § 75b ObchZ) s odchylkami 

vyplývajícími ze zvláštního ustanovení v části věnované družstvům (§ 259 ObchZ). 

                                                 
113  Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

Linde, 1998, s. 1204. 
114  Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999, s. 131-132. a shodně spolu s I. Štenglovou in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a 
kol. Obchodní zákoník: komentář. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 801, a také Galíčková, A. 
Některé problémy kolem tzv. vypořádacího podílu v družstvu. Obchodní právo, 1995, č. 3, str. 16, a 
O. Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2004, s. 213. 

115  Dvořák, T.: Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 77. 
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V průběhu likvidace hraje hlavní roli likvidátor116, který zjišťuje majetek 

družstva, uspokojuje pohledávky věřitelů družstva a činí další úkony směřující k jeho 

likvidaci. Jsou-li vypořádáni všichni věřitelé družstva a pokryty náklady spojené 

s likvidací, vypracovává likvidátor návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který 

projedná členská schůze. Návrh musí být na požádání předložen každému členovi. 

Likvidační zůstatek je legislativní zkratkou uvedenou v § 75 odst. 1 ObchZ pro čistý 

majetkový zůstatek, jenž vyplyne z likvidace, tj. majetkový přebytek po odečtení všech 

výdajů spojených s likvidací a uspokojením pohledávek věřitelů. Návrh na rozdělení 

likvidačního zůstatku se nevypracovává tehdy, pokud se družstvo zrušuje podle 

ustanovení § 254 odst. 2 písm. b) ObchZ, když majetek družstva nepostačuje ani 

k úhradě všech závazků družstva. V takovém případě se likvidátor pokusí veškerý 

majetek družstva zpeněžit a postupuje způsobem uvedeným v ustanovení § 75 odst. 5 a 

6 ObchZ. Nejde-li o právě uvedený případ předluženého družstva, rozdělí se likvidační 

zůstatek mezi členy způsobem stanoveným ve stanovách. Teorie v této souvislosti 

někdy užívá pojmu likvidační podíl, zákon hovoří o podílu na likvidačním zůstatku. 

Úprava určení podílu na likvidačním zůstatku ve stanovách bude žádoucí 

zejména v družstvech, kde se vedle členských vkladů členové podílejí ještě další 

majetkovou účastí, jakož i u transformovaných družstev. Dispozitivní zákonnou úpravu 

lze použít, pokud úprava ve stanovách absentuje. Podle ustanovení § 259 odst. 3 ObchZ 

se vyplatí členům nejprve splacená část jejich členského vkladu. Vzhledem k dikci 

zákona se bude jednat jak o splacené základní, tak i další členské vklady, ne však další 

majetkovou účast na podnikání družstva. Na tento způsob vypořádání má právo každý 

člen družstva, který splatil alespoň část svého členského vkladu, bez ohledu na délku 

členství. Pokud by likvidační zůstatek nestačil na výplatu všech splacených členských 

vkladů, pak bude namístě vklady nebo jejich části vyplatit v poměrné výši.117 Pokud 

naopak po vyplacení splacených členských vkladů zbude určitý majetek, pak se tento 

zbytek rozdělí mezi členy, jejichž členství v družstvu trvalo ke dni zrušení družstva 

alespoň jeden rok (tj. 365 po sobě jdoucích dní). T. Dvořák tuto úpravu považuje za 

protiústavní, jelikož dle něj zakládá neodůvodněnou nerovnost mezi členy.118 Dělení se 

provede podle rozsahu, v jakém se členové podílejí na základním kapitálu družstva. Na 

                                                 
116  Obchodní zákoník užívá v § 259 množného čísla, aniž by ovšem k tomu byl dán nějaký zřejmý důvod 

– k tomu viz např. Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004, s. 271. 

117  Viz též Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 1999, s. 146. 

118  Blíže viz Dvořák, T.: Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 203. 
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rozdíl od výpočtu výše vypořádacího podílu se zde vychází pouze z prostého poměru 

výše členských vkladů jednotlivých členů k souhrnu všech těchto vkladů. Ohledně 

vrácení nepeněžitých vkladů zákon odkazuje na přiměřené použití ustanovení 

vztahujícího se na vypořádací podíl (§ 234 odst. 1 ObchZ). Bude tedy možné je vracet 

v rámci likvidace jen tehdy, pokud to dovolují stanovy, a to dle mého názoru i ohledně 

zemědělské půdy, neboť na ustanovení § 234 odst. 2 ObchZ se zde neodkazuje a 

výslovná úprava chybí. 

Dle ustanovení § 259 odst. 4 ObchZ má každý člen družstva nebo jiná 

oprávněná osoba (jedná se především o věřitele družstva) možnost podat k soudu návrh 

na prohlášení usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro 

rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Jde o zvláštní ustanovení ve vztahu 

k ustanovení § 242 a též § 75 odst. 2 ObchZ. Pro podání návrhu je stanovena lhůta tří 

měsíců ode dne konání členské schůze. Do uplynutí této lhůty anebo až do nabytí právní 

moci rozhodnutí soudu, byl-li návrh podán, nesmí být likvidační zůstatek rozdělen. 

Pokud by soud návrhu vyhověl a usnesení o rozdělení likvidačního zůstatku prohlásil za 

neplatné, ex lege zároveň sám rozhodne o způsobu rozdělení likvidačního zůstatku. 

Nepochybně by přitom také postupoval v prvé řadě dle stanov; dle zákona tehdy, pokud 

by úprava ve stanovách nebyla obsažena nebo by byla v rozporu se zákonem. Dalším 

omezením pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku jsou případy, kdy družstvo má 

alespoň jednoho věřitele, jehož pohledávka je sporná nebo dosud není splatná. Za 

takové situace je možné započít s výplatou až tehdy, je-li tomuto věřiteli poskytnuta 

odpovídající jistota (§ 75 odst. 4 ObchZ). 

Je otázkou, zda je možné ve stanovách zakotvit i jiný způsob naložení 

s likvidačním zůstatkem, než je rozdělení mezi členy. I. Pelikánová toto řešení uvádí 

jako možné119, naopak M. Pekárek jej odmítá.120 Rozhodně by bylo vhodné výslovně 

zákonem připustit jinou úpravu nakládání s likvidačním zůstatkem, než jen rozdělení 

mezi členy. Zvláštní charakter družstev by plně odůvodňoval např. poskytnutí 

likvidačního zůstatku jako příspěvek na činnost družstevního svazu či jiné organizace 

podporující družstevnictví, rozdělení mezi jiná družstva, věnování na dobročinné účely 

apod. S takovým postupem se mimo jiné počítalo i při přípravě nařízení o statutu SCE. 

                                                 
119  Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

Linde, 1998, s. 1290. 
120  Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999, s. 144-145. 
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Vstup družstva do likvidace, ani jemu předcházející zrušení družstva, nemají 

samy o sobě za následek zánik členství ve družstvu. Vstupem družstva do likvidace tedy 

členům nevzniká nárok na vypořádací podíl, tak jak je vymezen v ustanoveních § 233 a 

234 ObchZ. V období mezi vstupem družstva do likvidace a zánikem družstva však 

může zaniknout členství určitého člena např. vystoupením z družstva. U těchto členů 

pak nárok na vypořádací podíl vzniká a řídí se pravidly pro vypořádací podíl uvedenými 

ve stanovách likvidovaného družstva. Při uplatnění nároku na vypořádací podíl 

v průběhu likvidace má bývalý člen postavení věřitele družstva. Členství ve družstvu u 

ostatních členů zaniká až se zánikem družstva (§ 231 odst. 1 ObchZ). Družstvo zaniká 

dnem, kdy jej rejstříkový soud vymaže z obchodního rejstříku. 



60 
 

10. INSTITUTY SOUVISEJÍCÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ 

10.1. Základní kapitál družstva 

Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se 

zavázali členové družstva (§ 223 odst. 1 ObchZ). Jedná se o souhrn jak základních, tak 

případně dalších členských vkladů, k nimž se zavázaly osoby, které jsou aktuálně členy 

družstva. Přesnější přitom je uvést, že se jedná o peněžní vyjádření tohoto souhrnu, 

neboť nemusí nutně jít jen o vklady peněžité, ovšem základní kapitál se vždy uvádí 

v peněžních jednotkách, a to v jednotkách české měny (§ 58 odst. 1 ve spojení s § 260 

ObchZ). Vzhledem k dikci ustanovení § 223 odst. 1 ObchZ není rozhodující, zda byl 

členský vklad splacen zcela, z části nebo vůbec splacen nebyl. Součástí základního 

kapitálu jsou tedy také pohledávky družstva za členy, kteří dosud neuhradili celý 

členský vklad, k němuž se zavázali. Do základního kapitálu družstva však dle mého 

názoru již nespadají hodnoty další majetkové účasti na podnikání družstva, kterou 

mohou stanovy také připouštět. To je dáno skutečností, že další majetková účast na 

podnikání družstva není součástí členského vkladu. Pokud jde o majetkové podíly 

z transformace, je třeba rozlišovat mezi majetkovými podíly členů a nečlenů družstva. 

Majetkové podíly nečlenů by neměly být zahrnovány do základního kapitálu družstva, 

neboť se nejedná o vklady členů a režim těchto podílů má odlišný charakter.121 Ohledně 

majetkových podílů členů viz dále v kapitole 11.3.6. 

Od základního kapitálu družstva je třeba odlišit zapisovaný základní kapitál, což 

je legislativní zkratka pro stanovami určenou výši základního kapitálu, který se zapisuje 

do obchodního rejstříku [§ 36 písm. e) a § 223 odst. 2 ObchZ]. Výše zapisovaného 

základního kapitálu je tedy obligatorní náležitostí stanov (ačkoli ustanovení § 226 

ObchZ upravující obsah stanov ho překvapivě neuvádí), přičemž obchodní zákoník 

požaduje jako minimum 50 000 Kč. U družstva se tedy na rozdíl od společnosti 

s ručením omezeným či akciové společnosti nezapisuje do obchodního rejstříku 

základní kapitál, ale pouze stanovami pevně daná jeho část. K tomuto vedou praktické 

důvody – v družstvech je základní kapitál proměnlivý podle aktuálního počtu jeho 

členů, kteří mohou relativně volně do družstva přistupovat nebo z něj opět vystupovat a 

v průběhu svého členství se případně zavazovat ke splacení dalších členských vkladů, 

                                                 
121  Viz Helešic, F. Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 213. 
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pokud tuto možnost stanovy připouští. Zapisovaný základní kapitál je naopak pevně 

danou veličinou. 

Zapisovaný základní kapitál musí určit již ustavující schůze družstva [§ 224 

odst. 2 písm. a) ObchZ]. Toto určení má význam z toho hlediska, že ustavující schůze 

vede k založení družstva jen tehdy, pokud se na ní uchazeči o členství následně zaváží 

k členským vkladům dosahujícím v součtu stanovené částky zapisovaného základního 

kapitálu (§ 224 odst. 5 ObchZ). Obchodní zákoník dále vyžaduje, aby před podáním 

návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku byla splacena alespoň polovina 

zapisovaného základního kapitálu. Doklad o splacení se přikládá k návrhu na zápis. 

Výši zapisovaného základního kapitálu lze změnit pouze změnou stanov, která 

se zapisuje do obchodního rejstříku, přičemž je třeba vždy respektovat uvedenou 

zákonem stanovenou dolní hranici 50 000 Kč. Pro tuto změnu nevyžaduje obchodní 

zákoník kvalifikovaný způsob jejího přijetí. 

Řada autorů se zabývá funkcí a významem zapisovaného základního kapitálu 

družstva. Nejčastěji bývá uváděno již zmíněné kritérium pro založení družstva 

ustavující schůzí, podmínka pro možnost zápisu do obchodního rejstříku a dále 

stanovení výše nedělitelného fondu, který dle ustanovení § 235 odst. 1 ObchZ musí při 

vzniku družstva dosahovat nejméně 10% zapisovaného základního kapitálu a dále být 

doplňován nejméně o 10% ročního čistého zisku až do doby, než dosáhne výše 

odpovídající polovině zapisovaného základního kapitálu.122 Dle některých názorů může 

mít určitý vliv na posuzování bonity družstva ze strany potenciálních obchodních 

partnerů, pokud by družstvo vycházelo při jeho stanovení z předpokládané průměrné 

výše celkového základního kapitálu.123 Tento význam se však z mého pohledu jeví 

poněkud pochybným, jednak vzhledem k tomu, že praxe a úvahy družstev při stanovení 

zapisovaného základního kapitálu jsou obvykle zcela jiné, jednak i proto, že ani takto 

stanovený zapisovaný základní kapitál není zárukou likvidity družstva a schopnosti 

plnit své závazky řádně a včas. 

Vztah zapisovaného základního kapitálu a základního kapitálu je dán především 

tím, že zapisovaný základní kapitál je vlastně částí kapitálu základního. Obvykle je 

tudíž zapisovaný základní kapitál nižší než aktuální hodnota základního kapitálu, není 

však vyloučeno, aby obě hodnoty byly stejné. Nesmí však dojít k situaci, kdy by 

                                                 
122  Viz např. Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 117-118. 
123  Viz Čáp, J. Majetkové vztahy v současném družstvu. I. část. Právo a podnikání, 1993, č. 3, s. 16. 
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základní kapitál byl nižší než zapisovaný základní kapitál, což by se pravděpodobně 

zjišťovalo vždy při porovnání zapisovaného základního kapitálu s hodnotou základního 

kapitálu dle roční účetní závěrky. 

Zvláštním případem je situace, kdy by zapisovaný základní kapitál byl určen na 

hranici 50 000 Kč a základní kapitál (tedy souhrn členských vkladů) by např. vinou 

vystoupení jednoho či více členů z družstva pod tuto hranici poklesl. Dle J. 

Holejšovského by toto bylo důvodem pro zrušení družstva soudem podle ustanovení § 

257 odst. 1 písm. b) ObchZ.124 S tím lze souhlasit, nicméně před takovým rozhodnutím 

by soud byl povinen postupovat v souladu s ustanovením § 257 odst. 2 ObchZ a 

stanovit lhůtu k odstranění takového nedostatku, které je vždy možné buď přijetím 

nových členů do družstva, nebo závazkem k dalšímu členskému vkladu, je-li to dle 

stanov možné nebo pokud by byla v tomto směru změna stanov provedena. Mimoto 

nesmí dojít ani k situaci, kdy základní kapitál nedosahuje výše zapisovaného základního 

kapitálu, ačkoli je zároveň ještě nad hranicí 50 000 Kč, a to z toho důvodu, že 

zapisovaný základní kapitál by tak přestal splňovat své zákonem stanovené znaky (výše 

základního kapitálu). Tuto situaci by bylo na místě řešit změnou stanov v části 

upravující zapisovaný základní kapitál tak, že dojde k jeho snížení minimálně na 

hodnotu základního kapitálu. Nic nebrání ani tomu, užít i výše uvedené způsoby – 

přijetí nových členů či umožnění dalších členských vkladů. S ohledem na nyní uvedené 

je vhodné volit výši zapisovaného základního kapitálu tak, aby na něj běžná fluktuace 

členů ve družstvu nemohla mít vliv. Sama družstva také stále častěji volí zapisovaný 

základní kapitál na jeho nejnižší možné hranici, i když je k tomu vede spíše snaha 

zřizovat nedělitelný fond v co nejmenší výši. 

10.2. Rozdělení zisku 

Jestliže výnosy z činnosti družstva převyšují v daném účetním období náklady, 

vytváří družstvo zisk. Úprava způsobu jeho použití je obligatorní součástí stanov (§ 226 

odst. 1 písm. f) ObchZ). Ačkoli dosahování zisku a jeho rozdělení mezi členy není (či 

spíše u klasické podoby družstva nemá být) hlavním cílem, k němuž činnost družstva 

směřuje, právo členů na podíl na zisku je poměrně často ve stanovách našich družstev 

zakotveno. Současný stav úpravy v obchodním zákoníku ovšem nevylučuje ani 

zakotvení takového řešení, které by rozdělení zisku mezi členy zcela vylučovalo. 

                                                 
124  Viz J. Holejšovský in Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2004, s. 118. 
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Současně je třeba uvést, že sám obchodní zákoník nezakládá právo členů na podíl na 

zisku. Pro jeho existenci je nezbytná úprava ve stanovách, pro vznik konkrétního 

nároku pak rozhodnutí členské schůze.125 

Návrh na rozdělení a užití zisku připravuje představenstvo (§ 252 odst. 2 

ObchZ), o způsobu naložení se ziskem rozhoduje členská schůze družstva [§ 239 odst. 4 

písm. d) ObchZ]. Oba orgány přitom musí respektovat úpravu ve stanovách a dále také 

omezení obsažené v ustanovení § 235 ObchZ, týkající se tvorby nedělitelného fondu. 

Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při 

projednání účetní závěrky. Takto určená část zisku se rozdělí mezi členy způsobem 

určeným stanovami (viz § 236 odst. 3 ObchZ). Obchodní zákoník nestanoví pro tuto 

úpravu žádná omezení, musí pouze vyhovovat základním požadavkům souladu 

s dobrými mravy, určitosti, srozumitelnosti apod. Dle I. Pelikánové je možné i takové 

řešení, kdy podíl na zisku se nebude vyplácet členům, ale připíše se k jejich členskému 

vkladu a tím současně dojde ke zvýšení základního kapitálu.126 Domnívám se však, že 

tento závěr není správný. Pokud členská schůze rozhodne o rozdělení určité části zisku 

mezi členy, vzniká tak jednotlivým členům nepochybně pohledávka za družstvem. 

Jelikož však obecně dle ustanovení § 59 odst. 8 ve spojení s § 260 ObchZ platí, že 

pohledávka za družstvem může být započtena proti pohledávce družstva na splacení 

vkladu, jen pokud to stanoví zákon, nelze započíst přiznaný a dosud nevyplacený podíl 

na zisku proti nesplacené části vkladu. 

Pokud úprava určení podílu na zisku ve stanovách chybí, ale samotný nárok na 

něj je stanovami založen, postupuje se podle dispozitivního ustanovení § 236 odst. 2 

ObchZ. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení se tak určí poměrem výše jeho 

splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů; u členů, jejichž členství 

v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. Tomu odpovídá i 

znění § 233 odst. 4 poslední věta ObchZ, že nárok na podíl na zisku vzniká jen za 

období trvání členství. U osob, které byly členy jen po část roku a jejich členství 

následně zaniklo (a stejně tak u nových členů, jejichž členství netrvá ještě ani rok), se 

tedy s výhradou odchylné úpravy ve stanovách bude vyplácet jen poměrná část podílu 

na zisku. Postup výpočtu je zřejmý – z podílu na zisku určeného dle výše splaceného 

vkladu se vypočte částka připadající na jeden den, a ta se vynásobí počtem dní, po které 

                                                 
125  Shodně např. viz Dvořák, T.: Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 80. 
126  Viz Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl. 2. přepracované a doplněné vydání. 

Praha: Linde, 1998, s. 1208-1209. 
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v daném roce trvalo členství. Rozhodným rokem je přitom třeba rozumět rok, v němž 

bylo dosaženo zisku. 

Obchodní zákoník v ustanovení § 236 odst. 3 umožňuje zakotvit ve stanovách 

oprávnění členské schůze rozhodovat o způsobu vymezení podílu člena na 

rozdělovaném zisku. Pokud by tato cesta byla zvolena, mohla by členská schůze 

teoreticky každý rok při rozdělování zisku zvolit jiné kritérium pro určení výše podílu 

člena na zisku. I v takovém případě je však třeba dbát souladu se základními požadavky 

na právní úkony, především pokud jde o soulad s dobrými mravy. 

10.3. Uhrazovací povinnost 

Družstvo je samostatným subjektem práva a je majetkově odděleno od majetku 

členů. Za porušení svých závazků odpovídá samo celým svým majetkem. Členové 

družstva za jeho závazky neručí, a to ani tehdy, jestliže dosud nesplatili svůj členský 

vklad. V takovém případě je součástí majetku družstva pohledávka za členem ve výši 

nesplacené části vkladu. Je ale možné, aby stanovy určily, že členové družstva mají 

uhrazovací povinnost přesahující členský vklad (§ 222 odst. 2 ObchZ). Uhrazovací 

povinnost víceméně souvisí s problematikou majetkové účasti člena v družstvu, neboť 

představuje prostředky, které se poskytují nad rámec členského vkladu, a přitom 

nezvyšují majetkovou účast člena v družstvu. Z toho důvodu se o tomto institutu dále 

zmiňuji. 

Uhrazovací povinnost mohou stanovy družstva uložit jak všem členům družstva, 

tak jen některým z nich (např. jen členům některých orgánů družstva, členům, kteří jsou 

v pracovním vztahu k družstvu apod.). Povinnost stanovená jen některým členům by 

však neměla mít diskriminační charakter. Pokud by nebyla odůvodněna určitou 

výhodou těchto členů v jiném směru či jinou relevantní skutečností, bylo by možné 

dovolávat se vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze s poukazem na rozpor 

s dobrými mravy (§ 39 ObčZ) a zásadami poctivého obchodního styku a na porušení 

ustanovení § 56a odst. 2 ObchZ, jehož přiměřené použití zakládá § 260.127 Z podobných 

důvodů lze souhlasit s tím, že stanovy by v případě, že připouští uložit uhrazovací 

povinnost jen některým členům, měly obsahovat obecné kritérium, podle kterého by 

byli tito členové určeni. 

                                                 
127  Viz Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník: komentář. 12. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 768. K obdobnému závěru, i když poněkud jinou cestou, dochází též I. Pelikánová - viz 
Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 
Linde, 1998, s. 1150. 



65 
 

Stanovy musí připouštět možnost rozhodnout o uložení uhrazovací povinnosti a 

musí určit maximální výši uhrazovací povinnosti. Vzhledem ke koncepci celkové 

úpravy lze mít za to, že tato výše nemusí být pro všechny členy družstva stejná, ke 

způsobu rozlišení však je třeba uvést v podstatě totéž co ke stanovení uhrazovací 

povinnosti jen některým členům (viz výše). Samotná uhrazovací povinnost se pak 

realizuje až v okamžiku, kdy o ní rozhodne členská schůze. Na základě takového 

rozhodnutí pak vznikne jen závazkový vztah mezi družstvem a jeho členy, který se vůči 

třetím osobám navenek nijak neprojeví. 

Zákon stanoví, že uhrazovací povinnost člena nemůže přesáhnout trojnásobek 

členského vkladu. Domnívám se s ohledem na současnou úpravu, která pod pojem 

členský vklad zahrnuje jak základní, tak další členský vklad, že maximální limit 

uhrazovací povinnosti se řídí skutečně výší celkového členského vkladu konkrétního 

člena.128 Použít toto kritérium i ve stanovách však nepovažuji za vhodné, jako lepší 

řešení se jeví omezit ve stanovách výši uhrazovací povinnosti násobkem základního 

členského vkladu. Omezení uhrazovací povinnosti trojnásobkem členského vkladu bylo 

do obchodního zákoníku vneseno zákonem č. 370/2000 Sb., původně zákon možnou 

uhrazovací povinnost nijak neomezoval. V souvislosti s tím vzniká otázka, zda je 

možné uložit uhrazovací povinnost opakovaně za různá účetní období a uvedenému 

limitu musí vyhovovat každá uložená uhrazovací povinnost posuzovaná samostatně, 

nebo zda se jedná o limit pro uhrazovací povinnost jako celek. Zákon výslovně neuvádí, 

zda lze uložit uhrazovací povinnost opakovaně při vzniku nové ztráty i členům, kteří již 

dříve uhrazovací povinnost v maximální zákonem připuštěné výši plnili ve vztahu k jiné 

ztrátě. Přikláním se k názoru T. Dvořáka, že v zájmu ochrany členů družstva je třeba dát 

přednost výkladu, dle kterého limit trojnásobku členského vkladu platí pro souhrn 

uhrazovacích povinností za celé trvání členství ve družstvu.129 Aby se však předešlo 

případným sporům člena s družstvem, bude vhodnější vyřešit tuto otázku ve stanovách. 

Uhrazovací povinnost dle zákona slouží ke krytí ztrát družstva. Obvykle tedy o 

ní bude rozhodnuto při zjištění ztráty družstva nebo dodatečně po něm. I. Pelikánová 

uvádí, že je možné, aby tato povinnost byla stanovena členům i v době, kdy družstvo 

není ve ztrátě, a to s určením na krytí budoucích možných ztrát. Autorka dále dovozuje, 

                                                 
128  Shodně viz Helešic, F. Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, 

s. 226 nebo Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 83. Opačný názor 
ovšem prezentují M. Pekárek a I. Štenglová in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní 
zákoník: komentář. 12. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 768. 

129  Viz Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 84. 
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že takové prostředky tvoří jakýsi rezervní fond, který stačí evidovat jako zvláštní fond 

s účelovým určením v pasivech bilance a jinak je možné takto shromážděné prostředky 

volně investovat. Přitom žádný konkrétní argument pro takový výklad neuvádí.130 

S právě uvedeným názorem nemohu souhlasit. Zákon jasně stanoví, že uhrazovací 

povinnost lze na základě stanov rozhodnutím členské schůze uložit jen pro účely krytí 

ztrát družstva. Připustíme-li, že by bylo možné ji stanovit i pro krytí ztrát budoucích, ať 

už reálně očekávaných, či jen potenciálních, je toto samo o sobě již poněkud 

pochybné131, neboť ke krytí případné budoucí ztráty mohou ve družstvu sloužit jiné 

prostředky – např. nedělitelný fond či jiné dobrovolně zřizované rezervní fondy. Nic 

nebrání členské schůzi rozhodnout o tom, že nedělitelný fond bude tvořen ve výši nad 

zákonem stanoveným minimem. Nelze však přistoupit k tomu, že se stanoví uhrazovací 

povinnost ke krytí budoucích ztrát družstva a shromážděné prostředky se použijí na 

zcela jiný účel – investice. V takovém případě se původní účel tohoto ustanovení dle 

mého názoru zcela ztrácí a dochází k obcházení zákona a fakticky ke stanovení 

povinnosti poskytnout družstvu prostředky, aniž by se k tomu ten který člen dobrovolně 

zavázal např. formou dalšího členského vkladu.132 

                                                 
130  Viz Pelikánová, I. Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl. 2. přepracované a doplněné vydání. 

Praha: Linde, 1998, s. 1150. 
131  Tuto možnost zcela odmítají např. Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 

82-83, nebo Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 
Masarykova univerzita, 1999, s. 112. 

132  Obdobně viz Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2004, s. 23. 
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11. TRANSFORMACE DRUŽSTEV 

11.1. Obecně o transformaci družstev 

Zemědělská družstva zakládaná po 1. lednu 1992 se řídí, pokud jde o režim 

majetkové účasti, výše popsanou úpravou zakotvenou v obchodním zákoníku. Družstva 

založená podle dříve platných předpisů však fungovala podle podstatně odlišných 

principů (viz výše v kapitole 2.2.). Obchodní zákoník těmto družstvům v ustanovení § 

765 odst. 1 uložil přeměnit se na společnosti nebo družstva podle obchodního zákoníku, 

a to způsobem, který stanoví zvláštní zákon. Toto přizpůsobení dosavadních družstev 

právní úpravě reflektující novou společensko-ekonomickou situaci, odstranění 

deformací v majetkových vztazích členů družstev, přeměna družstev na subjekty dle 

obchodního zákoníku a majetkové vypořádání mířící mimo jiné k nápravě některých 

majetkových křivd způsobených v období let 1948 – 1989 je označováno jako 

transformace. 

Transformace družstev byla zahájena již zmíněným zákonem č. 42/1992 Sb. o 

úpravě a vypořádání majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků 

v družstvech (dále též jen „transformační zákon“ či TransZ). Z pohledu této práce je 

nejpodstatnější ta část úpravy, která míří na úpravu majetkových vztahů a vypořádání 

majetkových nároků členů a jiných oprávněných osob a dále též na přizpůsobení 

vnitřních právních poměrů družstva obchodnímu zákoníku (viz rozsah právních vztahů, 

na něž se vztahuje transformační zákon dle ustanovení § 1 TransZ). V rámci 

transformace vznikl mezi družstvem a oprávněnými osobami zvláštní právní vztah, 

jehož předmětem je majetková hodnota vypočtená z majetku družstva zákonem 

stanoveným postupem. Uvedená majetková hodnota vyjádřená v penězích jako podíl na 

majetku družstva je majetkem oprávněné osoby. Do jejího vydání je však oprávněno 

s ní hospodařit družstvo.133 

Transformace se vztahovala na veškerá družstva vzniklá před účinností 

transformačního zákona s výjimkou družstev vzniklých po 1. lednu 1992 podle 

obchodního zákoníku (§ 2 TransZ).134 Družstva měla povinnost transformaci provést, 

                                                 
133  Srovnej též Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, s. 187-188. 
134  Vztahovala se i na družstva, která vznikla podle družstevních zákonů z roku 1990. Tyto zákony však 

už počítaly se zakotvením majetkové účasti ve stanovách, navíc u těchto družstev nebyly žádné 
oprávněné osoby, u nichž by bylo třeba napravit majetkové křivdy způsobené před rokem 1990. 
V tomto ohledu tedy nebyla působnost zákona určena vhodně. Viz Pekárek, M. Majetková účast 
občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 158. 
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přičemž v jejím důsledku mohlo družstvo buďto setrvat ve stejné právní formě a stát se 

družstvem podle obchodního zákoníku, nebo se mohlo přeměnit na jednu nebo více 

obchodních společností (viz též § 765 odst. 1 ObchZ). Jestliže došlo k přeměně družstva 

na obchodní společnost nebo k rozdělení na více družstev, vznikly takto nové právnické 

osoby. Pokud však družstvo i po transformaci působilo dále, nevznikala nová právnická 

osoba a byla zde tedy dána kontinuita právní osobnosti, což potvrzovala i judikatura 

soudů.135 Tato skutečnost je významná z hlediska posuzování některých dalších otázek. 

11.2. Transformační projekt 

Transformace družstev probíhá podle transformačního projektu, který je pro 

proces transformace zcela zásadním dokumentem. Transformační projekt mohlo 

zpracovat jak družstvo nebo jím pověřená osoba, tak kterákoli z osob oprávněných (§ 2 

odst. 1 a § 9 odst. 2, 3 TransZ). Transformační projekt vybírala a schvalovala valná 

hromada oprávněných osob. Do doby schválení transformačního projektu měla družstva 

zakázány určité úkony vztahující se k jeho majetku, majetkovým účastem na podnikání 

jiných právnických osob a novému stanovení členských podílů a vypořádání se členy – 

hovoří se o tzv. blokačním paragrafu – ustanovení § 30 transformačního zákona. 

Výjimku z tohoto zákazu mohl udělit pouze příslušný státní orgán. Do doby schválení 

transformačního projektu nemohla družstva ani rozhodnout o své likvidaci podle dříve 

platných zákonů č. 162/1990 Sb. a č. 176/1990 Sb.136 

Náležitosti a přílohy transformačního projektu stanovil transformační zákon 

v ustanovení § 9 odst. 5 a 6. Mezi jiným bylo třeba vymezit čisté jmění družstva ve 

smyslu transformačního zákona, počet oprávněných osob, kritéria pro výpočet 

majetkových podílů oprávněných osob atd. Přílohou schváleného transformačního 

projektu měl být soupis majetkových podílů. K transformačnímu projektu musel být 

dále přiložen návrh, zda má družstvo po transformaci působit i nadále, nebo se má 

rozdělit na více družstev nebo se přeměnit na jednu nebo více právnických osob podle 

obchodního zákoníku. Pokud se družstvo mělo přeměnit na více právnických osob, 

musel transformační projekt obsahovat určení, který z nástupnických subjektů je 

povinen uspokojit dosud nevypořádané restituční nároky a nároky oprávněných osob 

                                                 
135  Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 10. 1993, sp. zn. 7 Cmz 30/93. 
136  Likvidace prováděná podle těchto předpisů by byla pro členy výhodnější než likvidace podle 

obchodního zákoníku, neboť se vypořádávali současně s ostatními věřiteli družstva – viz § 12 odst. 2 
písm. d) zákona č. 162/1990 Sb. 
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plynoucí z transformace. Schválení transformačního projektu bylo pro oprávněné osoby 

zásadní v tom, že znamenalo položení základu pro výpočet jejich majetkových podílů. 

Schválený transformační projekt je závazný pro oprávněné osoby a orgány 

družstva (§ 2 odst. 2 TransZ). Závaznost se však netýká oprávněných osob, jejichž 

nároky byly v transformačním projektu opominuty nebo byly doloženy až později. 

Zároveň z toho také plyne, že v případě rozhodování sporů o nároky vyplývající 

z transformačního zákona soudy nejsou vázány obsahem transformačního projektu a 

mohou zkoumat, zda v transformačním projektu uvedené nároky byly stanoveny 

v souladu s kogentními ustanoveními právních předpisů.137 I pro vymezené osoby je 

navíc závazná jen ta část transformačního projektu, která byla schválena valnou 

hromadou oprávněných osob (§ 10 TransZ), ne tedy např. soupis majetkových podílů.138 

Transformační projekt bylo třeba schválit do 28. 1. 1993. Jestliže družstvo 

setrvávalo ve stejné právní formě, mělo povinnost do 60 dnů od schválení 

transformačního projektu podat návrh na zápis změny stanov do obchodního rejstříku, 

přičemž dokládalo i schválenou výši zapisovaného základního kapitálu a podíly členů 

na něm. Stejná lhůta platila i pro návrh na zápis nové právnické osoby, pokud se 

družstvo rozdělilo či přeměnilo na jinou právnickou osobu. Nebyla-li tato lhůta 

dodržena a náprava nebyla sjednána ani po výzvě soudu, nařídil soud likvidaci družstva 

(§ 12 transformačního zákona a § 765 odst. 4 ObchZ). Výzvu k nápravě musel soud 

učinit z úřední povinnosti. Do zápisu změn v obchodním rejstříku se právní povaha 

družstev podléhajících transformaci řídila dosavadními právními předpisy (tj. zákony č. 

162/1990 Sb. a č. 176/1990 Sb.) a stanovami (viz § 765 odst. 3 ObchZ). Z toho 

judikatura dovodila, že nově schválené stanovy transformovaného družstva nabývaly 

účinnosti až zápisem změn do obchodního rejstříku a do té doby nebylo možné dle nich 

postupovat. Jinak stanovená účinnost obsažená ve stanovách nových by byla neplatná 

pro rozpor se zákonem.139 

Družstvo vstupovalo do likvidace také tehdy, pokud do stanoveného data 

neschválilo transformační projekt, nebo pokud schválený transformační projekt byl 

neplatný pro rozpor s právními předpisy. Jak dovozuje O. Římalová, o vstupu družstva 

do likvidace musel rozhodnout soud i bez návrhu a takové družstvo bylo zrušeno až 

                                                 
137  Viz Pokorný, M., Holub, M. Zákon o transformaci družstev: zákon o úpravě majetkových vztahů a 

vypořádání majetkových nároků v družstvech: se souvisejícími předpisy a judikaturou. Poznámkové 
vydání. Praha: Linde, 2000, s. 31. 

138  K tomu viz též rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 4. 1998, sp. zn. 2 Cdon 777/97. 
139  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 1. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1710/99. 
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právní mocí rozhodnutí soudu o vstupu družstva do likvidace. Římalová dále dovozuje, 

že výzva soudu učiněná dle ustanovení § 765 odst. 4 ObchZ nemůže umožnit družstvu, 

aby dodatečně, po 28. 1. 1993, schválilo transformační projekt a lhůta stanovená pevně 

zákonem tak byla fakticky prodlužována na neurčito. Jediným důsledkem výzvy soudu 

může být pouze zápis změn, vyvolaných ve lhůtě schváleným transformačním 

projektem, do obchodního rejstříku i po uplynutí 60 dnů od schválení, aniž by soud 

nařizoval likvidaci.140 S tímto názorem souhlasím, neboť je zřejmě cílem zákona 

umožnit právě opožděný zápis změn, a tak dovršení dosud řádně probíhající 

transformace těm, kdo pouze včas nepodali návrh rejstříkovému soudu. 

Pro určení podílu na likvidačním zůstatku se v případě likvidace nařízené podle 

§ 765 odst. 4 ObchZ použijí ustanovení transformačního zákona, která upravují 

majetkové podíly na čistém obchodním jmění družstva. Pokud rozdělení likvidačního 

zůstatku není schváleno valnou hromadou oprávněných osob, rozhodne o rozdělení 

soud (§ 765 odst. 5 ObchZ). Díky tomuto ustanovení mají oprávněné osoby nárok na 

podíl na likvidačním zůstatku odpovídající jejich majetkovému podílu bez ohledu na to, 

zda jsou či nejsou členy likvidovaného družstva. Skutečnost, že družstvo nesplnilo svou 

povinnost a neprovedlo transformaci, tak těmto osobám není na újmu.141 Samotná 

likvidace se neřídí úpravou likvidace v obchodním zákoníku142, ačkoli to někteří autoři 

dovozují z ustanovení § 767 odst. 1 ObchZ. Likvidace těchto družstev se bude řídit 

dosavadními právními předpisy a stanovami (§ 765 odst. 3 ObchZ). 

11.3. Transformace zemědělských družstev 

11.3.1.  Úvodní poznámky 

Transformační zákon převzal dřívější dělení družstev na zemědělská, výrobní a 

spotřební, bytová a jiná a upravil pro ně proces transformace odlišnými způsoby (k 

tomuto dělení viz kapitolu 4.). U zemědělských družstev bylo transformací zamýšleno 

především to, aby si osoby, jejichž půdu družstva měla v držení a hospodařila na ní, tuto 

půdu z družstev vybraly a zajistily na ní hospodaření samy. Na transformaci 

zemědělských družstev se užijí obecná ustanovení transformačního zákona, vztahující 

se na družstva podléhající transformaci obecně, a dále zvláštní ustanovení týkající se 

pouze družstev zemědělských. Většina těchto zvláštních ustanovení je soustředěna 
                                                 
140  Viz O. Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2004, s. 312-315. 
141  K tomu viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 8. 1997, sp. zn. 3 Cdon 1440/96. 
142  Viz Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2004, s. 315. 
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v části třetí transformačního zákona. Vzhledem k významu a specifikům zemědělských 

družstev před rokem 1992 je navíc otázka jejich transformace dotčena ještě dalším 

právním předpisem, a to zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku (dále jen zákon o půdě), na jehož základě byly 

provedeny majetkové restituce v zemědělství.  

11.3.2.  Oprávněné osoby 

Transformace se netýká pouze členů družstev, ale i dalších osob. Souhrnně 

zákon pro tyto osoby používá termín osoby oprávněné. Okruh oprávněných osob je pro 

každý typ družstva upraven zvlášť, obecně je pouze stanoveno, že oprávněnými 

osobami jsou osoby fyzické (§ 4 TransZ). Pro zemědělská družstva vymezuje 

oprávněné osoby ustanovení § 14 TransZ. Oprávněnou osobou je každý, kdo splňuje 

charakteristiky některého z dále uvedených případů: 

a) Osoba byla členem družstva k 30. 11. 1991 a současně byla členem i ke dni 

účinnosti transformačního zákona, tj. k 28. 1 1992.143 Požadavek členství 

v družstvu i ke dni 30. 11. 1991 měl zabránit tomu, aby na dobu transformace 

účelově vzrostl počet nových členů družstva, kteří by pak mohli přehlasovat 

jiné oprávněné osoby při schvalování transformačního projektu.144 Tito 

členové se stali osobami oprávněnými přímo ze zákona a nebylo třeba, aby 

své nároky jakkoli přihlašovali. 

b) Osoba byla vlastníkem půdy nebo vlastníkem ostatního majetku užívaného 

družstvem o hodnotě nejméně 30 000 Kčs - oceněno ke dni účinnosti zákona 

[§ 14 písm. b) TransZ]. Tyto osoby se na rozdíl od členů družstev uvedených 

výše musely písemně přihlásit u družstva do tří měsíců od účinnosti 

transformačního zákona a současně prokázat, že jejich majetek družstvo 

převzalo, užívá nebo užívalo ke dni účinnosti zákona č. 162/1990 Sb. o 

zemědělském družstevnictví (tj. k 15. 5. 1990). Pokud se tyto osoby 

nepřihlásily v uvedené lhůtě (do 28. 4. 1992), neprokázaly své vlastnictví 

nebo užívání majetku družstvem, nebylo je možno považovat za oprávněné 

osoby. Jak uvádí M. Pekárek, transformační zákon u „ostatního majetku 

užívaného družstvem“ opomenul skutečnost, že až na výjimky se tento 

                                                 
143  Tento závěr plyne z dikce § 14 písm. a) TransZ. 
144  Viz Pokorný, M., Holub, M. Zákon o transformaci družstev: zákon o úpravě majetkových vztahů a 

vypořádání majetkových nároků v družstvech: se souvisejícími předpisy a judikaturou. Poznámkové 
vydání. Praha: Linde, 2000, s. 61. 
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majetek podle tehdejších předpisů stal majetkem družstva – byl 

„združstevněn“. Navíc tento majetek často už ani fyzicky neexistoval, takže 

těžko mohl být družstvem užíván v době zahájení transformace.145 Je tedy 

třeba toto ustanovení nejspíše vykládat tak, že se jedná o osoby, které byly 

vlastníky majetku do okamžiku, kdy jej převzalo družstvo. Oprávněnými 

osobami by však již nebyli dědicové těchto osob – zde by bylo třeba nejprve 

postupovat podle restitučních předpisů. 

c) Osoby, jimž se podíl na jmění družstva stanoví podle zvláštních předpisů [§ 

14 písm. c) TransZ], mohou být též oprávněnými osobami. Ani u těchto osob 

nebylo požadováno, aby se přihlásily v určité lhůtě. Zvláštními předpisy jsou 

zde myšleny zákony č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých 

majetkových křivd, č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích a č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku. Pouze posledně jmenovaný zákon sám také toto řešení předpokládá 

a v ustanovení § 20 uvádí možnost dohody oprávněné osoby a družstva na 

tom, že dosud neuspokojené restituční nároky budou vypořádány ve formě 

podílu na majetku povinné osoby. Judikatura dovodila, že místo dohody o 

tomto způsobu vypořádání postačuje i jen souhlas oprávněné osoby s tím, aby 

byla zařazena do transformace stanovením základního transformačního 

podílu podle ustanovení § 7 odst. 4 TransZ. Nárok na náhradu však musel 

existovat do schválení transformačního projektu.146 

11.3.3.  Stanovení základu pro výpočet majetkového podílu 

Základem pro výpočet majetkového podílu se stalo čisté jmění družstva. Čisté 

jmění družstva bylo v ustanovení § 7 TransZ vymezeno jako souhrn věcí, pohledávek, 

jiných práv a penězi ocenitelných hodnot a podíl na majetku společného podniku, 

úměrný výši vkladu družstva (tj. majetková účast v jiných právnických osobách i 

v kooperačních sdruženích bez vlastní právní subjektivity), který se po odečtení 

závazků rozdělí na majetkové podíly oprávněným osobám. Soupis majetku a jeho 

ocenění provedlo představenstvo do tří měsíců od účinnosti transformačního zákona. 

Hodnota majetku družstva se pro tyto účely vyjadřovala v cenách účetních. Negativa 

                                                 
145  Viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, s. 174. 
146  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 12. 1996, sp. zn. 3 Cdon 1098/96. 
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spojená s tímto způsobem ocenění uvádí M. Pekárek.147 Do čistého jmění se 

nezahrnoval majetek, na který byl uplatněn nárok podle zvláštních předpisů (zák. č. 

403/1990 Sb., č. 87/1991 Sb. a č. 229/1991 Sb.) a majetkové vklady vymezené 

v ustanovení § 16 TransZ. Dále bylo třeba zohlednit vypořádání se státem provedené 

podle ustanovení § 3 TransZ.148 Do majetku družstva se pro účely stanovení čistého 

jmění nezahrnovaly ani majetkové vklady. Za majetkové vklady byly dle ustanovení § 

16 TransZ považovány peněžní i nepeněžní prostředky jakož i ocenitelné nehmotné 

vklady vnesené dříve do družstva členy, včetně prostředků vnášených v době 

kolektivizace zemědělství, od čehož se odečítala částka vyplacená členům v pozdějších 

letech. Tyto majetkové vklady se však posléze započítávaly členům do celkového 

majetkového podílu z transformace, čímž se zohlednily individuální vnosy do družstva. 

Pokud ovšem tito členové již nežili, jejich dědicové neměli nárok na započítání těchto 

vkladů a museli jejich vrácení uplatňovat v rámci restitučních nároků. 

Od takto stanoveného čistého jmění se odečetl zákonem stanovený díl majetku 

družstva, který měl být ponechán pro vypořádání případných dalších restitučních 

nároků. Zemědělská družstva měla sama odhadnout, jak velkou část svého jmění musí 

pro uplatněné, ale dosud nevypořádané restituční nároky vyčlenit. Nebyl ovšem 

vyčleňován konkrétní majetek, pouze se vyjádřila jeho hodnota. Pro tuto část jmění 

družstva se v praxi vžilo označení „restituční rezerva“. Odečtením této restituční 

rezervy jsme dospěli k čistému jmění družstva určenému k rozdělení na majetkové 

podíly. 

Zvláštností u zemědělských družstev bylo stanovení majetkových podílů formou 

jejich prodeje oprávněným osobám. Postup upravuje ustanovení § 7 odst. 3 a § 8 

TransZ. Zemědělské družstvo bylo povinno odečíst ze svého čistého jmění určeného 

k rozdělení 25 % jeho hodnoty a tuto část vyčlenit pro účely prodeje majetkových 

podílů. Vyčleněná část se poté vydělila počtem oprávněných osob. Výsledná částka 

představovala nominální hodnotu jednoho podílu. Transformační zákon požadoval jako 

minimální hodnotu 1 000 Kčs. Pokud hodnota podílu nedosahovala této částky, žádné 

podíly se oprávněným osobám ke koupi nenabízely a vyčleněná částka se vracela zpět 

                                                 
147  Viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, s. 165. 
148  Vypořádání družstva se státem spočívalo v úhradě plnění, které musela jedna či druhá strana 

poskytnout v rámci restitucí majetku, jenž předtím byl získán úplatně družstvem od státu či naopak. 
Dále musela družstva vydat majetek převedený na ně z Komunistické strany Československa nebo ze 
Socialistického svazu mládeže po 1. 1. 1990 bez příslušného povolení. Majetek získaný v rámci 
vypořádání se státem se zahrnoval do čistého jmění. 
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do čistého jmění určeného k rozdělení. Pokud hodnota podílu dosahovala alespoň 

částky 1 000 Kčs, nabídlo družstvo oprávněným osobám podíly ke koupi.149 Nabídka 

platila 30 dnů od jejího vyhlášení, přičemž prvních 15 dnů mohla každá oprávněná 

osoba zakoupit jen jeden podíl a dalších 15 dnů mohly oprávněné osoby koupit 

libovolný počet ze zbylých podílů nabídnutých družstvem ke koupi. Oprávněné osoby 

mohly odkoupit i jen část podílu, jestliže měla hodnotu alespoň 1 000 Kč. Pokud i tak 

zůstaly neprodané podíly, vracely se po 30 dnech zpět do čistého jmění určeného k 

rozdělení. Výtěžek z prodeje podílů se vyčlenil zvlášť a po transformaci družstva se 

poskytl do nedělitelného fondu (příp. rezervního fondu) transformovaného subjektu. 

Takto zakoupené majetkové podíly se započetly do celkového majetkového podílu 

oprávněných osob. Samotný účel sledovaný touto zvláštní úpravou je nejasný. 

11.3.4.  Výpočet výše majetkového podílu 

Výše v předchozí kapitole bylo popsáno, jak se stanovil objem majetku družstva 

určeného k rozdělení na majetkové podíly. Na základě určení čistého jmění družstva a 

v závislosti na počtu oprávněných osob se přistoupilo ke stanovení jednotlivých 

majetkových podílů. Družstva měla uloženu povinnost vypočítat majetkové podíly 

podle kritérií stanovených transformačním zákonem a uvedených v transformačním 

projektu (u zemědělských družstev transformační projekt v podstatě musel převzít 

kritéria uvedená v zákoně) a seznámit s nimi oprávněné osoby do 30 dnů od schválení 

transformačního projektu. U zemědělských družstev se postupovalo podle následujících 

kritérií: 

a) výměra půdy (ve vlastnictví oprávněné osoby) užívané družstvem alespoň ke 

dni účinnosti zákona č. 162/1990 Sb., 

b) počet v družstvu odpracovaných let, 

c) hodnota ostatního majetku převzatého družstvem v cenách platných ke dni 

účinnosti zákona o půdě. 

Podle kritéria uvedeného ad a) se rozdělovalo 50 % čistého obchodního jmění 

družstva určeného k rozdělení, podle kritéria ad b) 20 % a podle kritéria ad c) zbylých 

30 % čistého obchodního jmění (§ 17 TransZ). O soupisu majetkových podílů a jeho 

závaznosti srovnej výše. Celková hodnota majetkového podílu pak byla dána součtem 

hodnoty dosud nevypořádaného restitučního nároku, pokud se oprávněná osoba 

s družstvem dohodla na jejím započtení do majetkového podílu z transformace, dále 

                                                 
149  Zákon bohužel mlčí o tom, za jakou cenu. 
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hodnoty majetkového vkladu člena (tyto dvě položky zákon souhrnně označuje jako 

základní podíl na majetku družstva – viz § 7 odst. 4 TransZ), hodnoty zakoupeného 

majetkového podílu a hodnoty vypočtené podle výše uvedených kritérií (dle zákona tzv. 

další podíl na majetku družstva). U členů družstev se na základě ustanovení § 13 odst. 1 

TransZ hodnota majetkového podílu snižovala o částku, která na jednotlivého člena 

připadala v rámci povinnosti podílet se na vytvoření nedělitelného fondu družstva. 

Uvedený způsob stanovení výše majetkového podílu se ovšem dle názoru soudů 

neuplatňoval u osob oprávněných toliko podle ustanovení § 14 písm. c) TransZ. Těm se 

vypočítal podíl na jmění družstva (ne majetkový podíl) pouze tehdy, pokud na něj 

vznikl nárok podle zvláštního předpisu (např. 229/1991 Sb.). Tento podíl se podle 

ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) TransZ uhrazoval z částky nezahrnuté do čistého jmění 

družstva, jako základu pro stanovení majetkového podílu podle ustanovení § 17 

TransZ.150 

11.3.5.  Majetkový podíl osoby, která se nestala členem družstva 

Transformační zákon se po stanovení výše majetkového podílu zabývá již jen 

otázkou naložení s ním, které se věnuje v ustanovení § 13. U osob, které se nestaly 

členem transformovaného družstva151, závisí lhůta pro vydání majetkového podílu na 

tom, zda oprávněná osoba provozuje zemědělskou výrobu. Při výkladu tohoto pojmu 

bylo zřejmě možné vycházet z ustanovení § 12a zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém 

podnikání občanů, který byl platný až do 30. 4. 2004. Je však sporné, zda u 

oprávněných osob uvedených v ustanovení § 13 odst. 2 TransZ je nutné, aby 

provozovaly zemědělskou výrobu jako podnikatelé ve smyslu obchodního zákoníku, 

nebo nikoli.152 V případě provozování zemědělské výroby oprávněnou osobou musel 

být majetkový podíl vydán do 90 dnů ode dne, kdy oprávněná osoba o jeho vydání 

písemně požádala. Právo žádat o vydání majetkového podílu vzniká schválením 

                                                 
150  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 29 Cdo 447/99. 
151  Jedná se o oprávněné osoby, které členy družstva nebyly před transformací a ani po ní do něj 

nevstoupily, nebo o členy družstva, kteří své členství ukončili před zápisem transformovaného 
družstva do obchodního rejstříku. K zániku členství v družstvu v rámci transformace srovnej též 
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. 29 Odo 922/2003. 

152  Judikatura dovozuje, že pro splnění podmínky provozování zemědělské výroby nestačí okolnost, že 
oprávněná osoba se stala členem nebo společníkem právnické osoby, podnikající v oblasti zemědělské 
výroby. Opačný výklad by představoval obcházení zákona, neboť už vlastnictví jedné akcie 
společnosti provozující zemědělskou výrobu by umožnilo domoci se výplaty majetkového podílu za 
zvýhodněných podmínek. Prostředky vyvedené tímto způsobem by pak nebyly využity způsobem, 
který by naplnil účel sledovaný zákonem, tj. provozování zemědělské výroby. Nic by totiž nebránilo 
tomu, aby tyto prostředky osoba využila jakýmkoli jiným způsobem. Viz rozsudek Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 21. 9. 1999, sp. zn. 29 Cdo 3/98. 
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platného transformačního projektu, který obsahuje i kritéria pro jejich výpočet.153 

Splnění požadavku provozování zemědělské výroby je třeba zkoumat k okamžiku 

podání žádosti154, shodně s M. Pekárkem155 se domnívám, že okamžikem podání žádosti 

se právo na vypořádání změní v nárok na vydání, který již nemůže zaniknout v důsledku 

toho, že osoba přestala provozovat zemědělskou výrobu.156 Pokud oprávněná osoba 

zemědělskou výrobu neprovozovala, pak bylo stanoveno, že jí majetkový podíl může 

být vydán po sedmi letech od schválení transformačního projektu, pokud se družstvo a 

oprávněná osoba nedohodnou jinak. V obou případech jde přitom o tentýž nárok 

oprávněné osoby, pouze se rozlišuje splatnost pohledávky.157 Užití spojení „může jí být 

vydán“ v ustanovení § 13 odst. 3 TransZ nelze v zájmu ochrany oprávněných osob 

vykládat, tak, že i po uplynutí lhůty sedmi let závisí na rozhodnutí družstva, zda 

majetkový podíl oprávněné osobě vydá. Naopak bylo soudy opakovaně vysloveno, že 

po uplynutí sedmileté lhůty nastává splatnost majetkového podílu ze zákona.158 

Novelou č. 144/1999 Sb. byla provedena zásadní změna týkající se způsobu 

vypořádání majetkového podílu oprávněných osob v zemědělských družstvech. 

Důvodem přijetí této novely byla snaha předejít vážným důsledkům hromadného 

vypořádávání oprávněných osob, které bylo možné očekávat v období let 1999 – 2000, 

kdy u valné části družstev uplynula lhůta 7 let od schválení transformačního projektu. 

Zemědělská družstva či jejich právní nástupci by objektivně nebyli schopni vypořádat 

veškeré uplatněné nároky oprávněných osob, proto se transformace měla řešit zvláštním 

způsobem pomocí tzv. majetkových listů, což byly svým charakterem cenné papíry. 

Tyto majetkové listy měla obdržet oprávněná osoba, jejíž nárok na vydání majetkového 

podílu nebyl uspokojen do 31. 3 1999. 

                                                 
153  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 8. 1997, sp. zn. 3 Cdon 1440/96. 
154  K tomu srovnej stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 1995, sp. zn. Cpjn 36/95. 
155  Viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, s. 199. 
156  Osoby provozující zemědělskou výrobu měly právo, nikoli povinnost požádat o vydání majetkového 

podílu v uvedené zkrácené lhůtě. Dle judikatury soudů je tato možnost omezena sedmiletou lhůtou od 
schválení transformačního projektu stanovenou pro ostatní oprávněné osoby – nečleny. Viz např. 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 29 Odo 418/2002. 

157  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 12. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1821/2000: Domáhá-li se 
žalobce vydání majetkového podílu z transformace družstva s poukazem na § 13 odst. 2 
transformačního zákona, aniž by prokázal splnění podmínky provozování zemědělské výroby, může 
soud, pokud v průběhu řízení uplyne lhůta sedmi let od schválení transformačního projektu, žalobě na 
vydání vyhovět s odkazem na § 13 odst. 3 transformačního zákona. Zákon nekonstruuje dva odlišné 
nároky, nýbrž jedná se o tentýž nárok oprávněné osoby, jen s rozlišením ohledně doby splatnosti. 

158  Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2005, sp. zn. 29 Odo 356/2005. 
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Takto novelizovaná ustanovení transformačního zákona však následně zrušil 

Ústavní soud ČR svým nálezem ze dne 1. 12. 1999 publikovaným pod číslem 3/2000 

Sb. Důvodem bylo porušení principu právní jistoty a důvěry v právo.159 

Jako reakce na vydání nálezu Ústavního soudu byl posléze přijat další zákon 

(zákon č. 310/2002 Sb.) novelizující zákon transformační, dle kterého se právo na 

vypořádání majetkového podílu promlčí za deset let ode dne uplynutí sedmileté lhůty od 

schválení transformačního projektu. Před přijetím této zvláštní promlčecí lhůty soudy 

dovozovaly, že právo se promlčí v obecné lhůtě podle předpisů práva občanského či 

obchodního podle toho, zde osoba uplatňující nárok byla či nebyla členem 

transformujícího se družstva.160 Nově stanovená desetiletá promlčecí lhůta se však 

uplatní jen tam, kde nebylo vydání majetkového podílu upraveno dohodou mezi 

oprávněnou osobou a družstvem.161 

Transformační zákon neuvádí, v jaké podobě měl být majetkový podíl vydán. 

Samotná družstva jako osoby povinné se někdy pokoušela ze znění § 13 TransZ 

(„vydání majetkového podílu“) dovodit, že se má jednat o plnění ve věcech. Soudní 

praxe ovšem opakovaně vyslovila, že o formě vydání se mohou oprávněná osoba a 

družstvo především dohodnout. Nedojde-li k dohodě, připouštěly soudy jako jediné 

možné vyplacení jeho hodnoty v penězích, a to jak oprávněným osobám podle 

ustanovení § 13 odst. 2 TransZ, tak osobám oprávněným podle ustanovení § 13 odst. 3 

TransZ.162 Zákonem č. 144/1999 Sb. byl pojem „vydání“ majetkového podílu nahrazen 

pojmem „vypořádání“. Ústavní soud tuto změnu ponechal v platnosti. Soudy tuto 

formulační změnu vykládaly tak, že nevede k žádným faktickým změnám při řešení 

nároků oprávněných osob.163 

                                                 
159  Ústavní soud konstatoval, že oprávněné osoby očekávaly, že po sedmi letech od schválení 

transformačního projektu jim bude vydán jejich majetkový podíl. Krátce před tím, než mohla tato 
lhůta uplynout, však bylo přijato zcela jiné řešení, které ve svém důsledku poškozuje a zhoršuje 
ekonomické postavení oprávněných osob a popírá jejich vlastnická práva k majetkovým podílům, na 
druhé straně umožňuje družstvům či nástupnickým společnostem legálně nakládat s cizím majetkem 
podle vlastního uvážení. Navíc došlo k neodůvodněnému prohloubení nerovností mezi jednotlivými 
skupinami oprávněných osob. Novela tak dle Ústavního soudu v podstatě anulovala vydání 
majetkového podílu u osob oprávněných podle ustanovení § 13 odst. 3 TransZ. 

160  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 9. 2002, sp. zn. 29 Odo 232/2002. 
161  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 29 Odo 761/2005. 
162  Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 11. 1994, sp. zn. 7 Cdo 176/93, a rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2001, sp. zn. 29 Odo 530/2001. 
163  Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 8. 2001, sp. zn. 29 Odo 134/2001: I po novele § 13 

transformačního zákona provedené zákonem č. 144/1999 Sb. platí, že majetkový podíl osoby 
oprávněné podle tohoto ustanovení se vypořádá v penězích, nedohodne-li se oprávněná osoba 
s družstvem na jiném způsobu vypořádání. Nahrazení pojmu vydání pojmem vypořádání nelze 
vykládat jinak, neboť možnost jedné strany určit způsob vypořádání bez souhlasu strany druhé by 
zakládala nerovnost účastníků. 
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11.3.6.  Majetkový podíl osoby, která zůstala členem družstva po 
transformaci 

Transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. nevedla k zániku členství 

v družstvu u dosavadních členů. Pokud sám člen družstva neukončil své členství 

některým ze stanovených způsobů, ani mu nebylo ukončeno členství družstvem tam, 

kde to zákon umožňoval, členství trvalo po celou dobu transformace a následně i po 

jejím ukončení. Také oprávněné osoby, které dosud nebyly členy družstva, do něj 

mohly po skončení transformace vstoupit, ačkoli tyto případy nebyly časté. 

Transformační zákon situaci členů neřeší a nelze z něj vyčíst, jak dále s majetkovým 

podílem těchto osob naložit. Stejně tak tuto otázku neřeší ani žádný jiný zákon. 

M. Pekárek uvádí, že transformační zákon mezi členy družstva a nečleny 

nerozlišuje a všichni mají tedy majetkové podíly v okamžiku jejich vypočtení, ověření 

auditorem a oznámení oprávněným osobám, a to majetkové podíly stejného 

charakteru.164 Tak tomu nepochybně bylo po dobu transformace, ovšem následně se již 

jejich postavení mění. Oprávněným osobám – nečlenům transformační zákon výslovně 

zakládá právo žádat o vydání majetkového podílu. U členů takové oprávnění upraveno 

není. Jak ostatně uvádí i sám Pekárek165, členové družstva se nacházejí v odlišném 

postavení z toho důvodu, že kromě právního vztahu k družstvu vyplývajícího 

z postavení oprávněné osoby jsou vůči družstvu ještě ve vztahu členském. Po 

přizpůsobení stanov obchodnímu zákoníku se součástí tohoto vztahu stává povinnost 

mít v družstvu členský vklad ve výši alespoň základního členského vkladu. Tuto 

povinnost bylo možné splnit použitím majetkového podílu. Ohledně takového použití 

majetkového podílu z transformace a jeho alternativ už se však názory různí. M. 

Pekárek vychází z názoru, že záleží na volbě člena, zda svůj majetkový podíl 

z transformace použije na úhradu členského vkladu zcela, z části či vůbec.166 Majetkový 

podíl, který člen takto nepoužil na splnění povinnosti splatit členský vklad, musí být dle 

Pekárka členovi vydán. Jelikož však žádná zvláštní úprava vydání neexistuje, uchyluje 

se Pekárek k použití obecných ustanovení o splnění dluhu v občanském zákoníku. Dle 

Pekárka by tedy družstvo bylo povinno vydat majetkový podíl bez zbytečného odkladu 

poté, co o to bylo požádáno. Jinak by tomu bylo jen v případě, že by družstvo a člen 

                                                 
164  Viz Pekárek, M: K problému přeměny transformačního majetkového podílu člena zemědělského 

družstva v jeho členský vklad, Právní praxe, 1996, č. 10, s. 636. 
165  Viz Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999, s. 212. 
166  Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999, s. 212 a násl. 
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mezi sebou upravili režim majetkového podílu smluvně.167 O. Římalová naopak zastává 

názor, že na rozdíl od oprávněných osob – nečlenů nelze členům transformovaného 

družstva jejich majetkový podíl vydat, neboť ustanovení § 13 TransZ ani žádné jiné 

zákonné ustanovení to neumožňuje. Kromě toho, že vydání majetkového podílu se váže 

na skutečnost, že oprávněná osoba se nestane účastníkem právnické osoby podle 

transformačního zákona, vyžaduje transformační zákon dále, aby stanovy 

transformovaného družstva určily, jaká část vypočteného majetkového podílu člena je 

zahrnuta do nedělitelného fondu.168 Z toho O. Římalová dovozuje, že majetkový podíl 

oprávněné osoby – člena zůstává družstvu. Římalová pak uzavírá, že jediným logickým 

řešením se zdá být skutečnost, že minimálně část majetkového podílu člena musí být 

vložena do družstva jako členský vklad.169 Názor O. Římalové považuji za správnější. 

Režim majetkového podílu naznačovaný M. Pekárkem dle mého názoru neodpovídá 

celkové koncepci transformace a jejích důsledků. Vedl by totiž k tomu, že členové by se 

mohli svých majetkových podílů domoci prakticky kdykoli, kdežto nečlenové družstva, 

kteří nemají žádný zájem na poskytování prostředků družstvu, by na vydání svých 

majetkových podílů museli čekat v řadě případů dlouhá léta. Navíc transformační zákon 

mířil mimo jiné právě na vyřešení majetkových vztahů a založení majetkové účasti 

členů v družstvech. Je zcela logické, že tato majetková účast by měla být v prvé řadě 

založena na již vnesených prostředcích. 

S výše uvedeným názorem, zastávaným M. Pekárkem, bylo možné se často 

setkat při soudních sporech o vypořádání majetkového podílu, které vedli především 

proti zemědělským družstvům členové, jejichž členství skončilo až po provedené 

transformaci. Vzhledem k absenci výslovné právní úpravy, která ovšem nesmí vést 

k tomu, že by soudy odmítly danou věc rozhodnout, nabývá zde obzvláště na významu 

judikatura soudů vyššího stupně, především pak Nejvyššího soudu České republiky jako 

soudu dovolacího. Lze říci, že Nejvyšší soud v tomto ohledu prezentuje poměrně 

stabilní názor, že při vypořádání majetkových podílů oprávněných osob, které se staly 

členy transformovaného družstva, nelze postupovat analogicky podle ustanovení § 13 

TransZ, a to ani po zániku členství v družstvu. Jediným možným výkladem skutečnosti, 

že transformační zákon ani obchodní zákoník neobsahují úpravu vypořádání 

                                                 
167  Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999, s. 222-223. 
168  Nedělitelný fond bylo nutno zřídit, pokud družstvo i po transformaci mělo existovat v podobě 

družstva podle obchodního zákoníku. 
169  Viz O. Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva. 2. doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2004, s. 308. 
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majetkových podílů těchto osob, je dle soudu skutečnost, že majetkový podíl je vnosem 

člena do družstva a stává se součástí obchodního majetku družstva. Na vydání 

majetkového podílu tak dle Nejvyššího soudu není u oprávněných osob – členů nárok a 

jeho vypořádání proběhne až při skončení členství postupem dle ustanovení § 233 a 234 

ObchZ, případně dle stanov družstva.170,171 Výše uvedený názor uváděný např. 

Pekárkem byl tedy Nejvyšším soudem odmítnut. 

U zemědělských družstev byla ve stanovách obvykle užívána konstrukce, dle 

které se majetkový podíl z transformace stal členským vkladem v rozsahu určeném 

stanovami, nebo členové měli uloženu povinnost vytvořit svůj členský vklad 

z majetkového podílu. Mnohem méně časté byly případy, kdy dle stanov byla členům 

pouze dána možnost vložit svůj majetkový podíl do družstva jako členský vklad. Bylo 

předmětem řady diskuzí, na základě čeho se majetkový podíl stává členským vkladem. 

Existují přitom v podstatě dvě základní řešení – buďto se majetkový podíl oprávněných 

osob – členů stává členským vkladem ze zákona, nebo na základě určité právní 

skutečnosti, kterou může být zejména projev vůle oprávněné osoby. 

Jak již bylo uvedeno výše, většina družstev v rámci transformace zakotvila 

v nových stanovách přijatých členskou schůzí, že celý majetkový podíl z transformace 

se stává základním (popř. dalším) členským vkladem. Dovozovalo se, že rozhodnutí 

členské schůze zavazuje veškeré členy družstva, a ti tedy nemohou ovlivnit, zda se 

jejich majetkový podíl přemění v členský vklad. Tento názor odmítá v návaznosti na 

dříve uvedené M. Pekárek s tím, že vztah oprávněné osoby a družstva, jehož předmětem 

je majetkový podíl z transformace, nespadá do rámce členského vztahu a nelze o něm 

tedy rozhodovat na členské schůzi. Jednalo by se o nepřípustný zásah do svobody 

nakládání se soukromým majetkem. Připouští však stanovení povinnosti vložit do 

družstva majetkový podíl jako členský vklad a při jejím nesplnění rozhodnout o 

vyloučení člena z družstva. Jako další možnost pak uvádí přeměnu majetkového podílu 

na členský vklad na základě započtení na pohledávku družstva na složení členského 

vkladu. Započtení by bylo účinné ovšem až tehdy, kdy by se pohledávka člena na 

                                                 
170  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 4. 1999, sp. zn. 29 Cdo 2166/99 a rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 29 Odo 209/2001. Soud tato rozhodnutí založil na skutečnosti, 
že každá oprávněná osoba si mohla již v průběhu transformace zvolit, zda chce či nechce být členem 
družstva po transformaci. Jakmile se rozhodla, musela již nést rizika a nevýhody spojené se zvolenou 
možností. V případě členství je to omezení majetkového práva k majetkovému vkladu, který byl takto 
do družstva vnesen. 

171  Shodný názor ohledně vypořádání nároků po zániku členství je obsažen i v nálezu Ústavního soudu 
ČR ze dne 28. 2. 2002, sp. zn. III. ÚS 161/01. 
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vypořádání členského vkladu stala splatnou, tedy poté co by člen o jeho vydání 

požádal.172 

I touto otázkou se soudy hojně zabývaly a opakovaně vyslovily názor, který je 

opět odchylný od právě uvedeného. Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích opakovaně 

zdůraznil úlohu stanov při řešení vztahu majetkového podílu z transformace a 

majetkové účasti v družstvu. Východiska pro jeho rozhodnutí jsou následující: 

Družstvo, které se po transformaci nepřeměnilo na jinou formu právnické osoby, 

zůstává stejným družstvem. Nevzniká tedy nová právnická osoba a členství dosavadních 

členů dále trvá. Družstvo však musí své vnitřní poměry přizpůsobit požadavkům 

obchodního zákoníku a mimo jiné tedy musí obsahovat ustanovení o členských 

vkladech. Obchodní zákoník navíc v ustanovení § 765 odst. 2 požaduje, aby družstva 

spolu se stanovami přizpůsobenými právní úpravě družstev dle obchodního zákoníku 

předložila zápis o schválené výši zapisovaného základního jmění a podílech členů na 

něm. Z tohoto Nejvyšší soud dovozuje, že je tedy úkolem družstva upravit ve 

stanovách, jaká část majetkového podílu bude členským vkladem a jaký režim bude 

platit pro zbylou část. Tím současně dojde i k určení požadovaného podílu člena na 

zapisovaném základním jmění (nyní zapisovaném základním kapitálu).173 Nejvyšší soud 

dále judikoval, že při schválení stanov přizpůsobených obchodnímu zákoníku nastává 

ohledně majetkové účasti situace obdobná jako při založení družstva. Členům tedy 

vzniká vkladová povinnost, kterou dřívější úprava neznala. Pokud stanovy určí, že 

vkladová povinnost se týká celého majetkového podílu, není už nutné, aby člen činil 

jakýkoli právní úkon k převzetí vkladové povinnosti a dokonce ani k jejímu splacení.174 

Shrneme-li právě uvedené, z pohledu Nejvyššího soudu závisí pouze na 

stanovách, jakým režimem se bude řídit majetkový podíl oprávněné osoby – člena 

družstva. Stanovy tak mohou určit, jaká část majetkového podílu se stává majetkovou 

účastí člena a v jaké formě, tedy zda se jedná o základní či další členský vklad nebo o 

další majetkovou účast. Určí-li takto stanovy, není již třeba jakéhokoli projevu vůle 

člena a členský vklad či další majetková účast se považují za splacené.175 Pokud byly 

majetkové podíly použity na pokrytí členských vkladů ve družstvu, ztratily svůj 

charakter majetkového podílu a nabyly charakteru běžného členského vkladu (či další 

                                                 
172  Pekárek, M. Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999, s. 216-218. 
173  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 4. 1999, sp. zn. 29 Cdo 2166/99 a rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 29 Odo 209/2001. 
174  Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 29 Odo 891/2003. 
175  Viz též rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 12. 2004, sp. zn. 29 Odo 189/2004. 
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majetkové účasti) podle obchodního zákoníku a jako takové budou v případě skončení 

členství také vypořádávány. 

Právě uvedené se ovšem vztahuje na případy, kdy družstvo ve stanovách režim 

majetkového podílu samo určí. Zcela odlišné jsou případy, kdy družstvo pouze stanoví 

členům povinnost či dokonce jen možnost majetkový podíl do družstva vložit a do té 

doby jej ponechává (celý či jeho část) v dispozici člena. Pokud člen neučiní požadovaný 

úkon směřující k převedení majetkového podílu do družstva jako určité formy 

majetkové účasti, může to být porušením stanov, ale nelze dovozovat, že se nějakým 

způsobem (snad ze zákona) majetkový podíl stal majetkem družstva. Člen je pouze 

omezen v dispozicích s tímto majetkovým podílem.176 Pokud posléze jeho členství 

skončí, nebude se tento majetkový podíl vypořádávat jako majetková účast dle 

příslušných ustanovení obchodního zákoníku či stanov, ale jiným způsobem. Bude třeba 

zkoumat, zda pro tento případ neobsahují stanovy konkrétního družstva úpravu 

vypořádání majetkového podílu. Nebude-li tato otázka upravena, bude vhodné 

vypořádání podle dohody bývalého člena s družstvem. Nebude-li dohoda možná, pak 

zřejmě bude nutné postupovat podle obecných ustanovení obchodního, respektive 

občanského zákoníku a majetkový podíl by měl být bývalému členu na výzvu vydán. 

Rozhodně nelze vydání majetkového podílu v těchto případech odepřít, neboť nikdy 

nebyl majetkem družstva a nejpozději při skončení členství odpadá právní důvod, na 

jehož základě družstvo tyto hodnoty užívalo a člen byl v dispozicích s nimi omezen. 

Nevydání majetkového podílu by tak zakládalo na straně družstva bezdůvodné 

obohacení. 

                                                 
176  Viz Nález Ústavního soudu ČR ze dne 21. 1. 1998, sp. zn. I. ÚS 107/97. Tento názor respektuje ve 

svém rozhodování i Nejvyšší soud ČR - viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2004, sp. zn. 
29 Odo 891/2003. 
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12. EVROPSKÁ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOST (SCE) 

12.1. Východiska a základní koncepce evropské družstevní společnosti 

Družstevní problematika se stala předmětem zájmu Evropské unie v 1. polovině 

80. let 20. století. Na družstva bylo nahlíženo jako na nástroj, který by mohl přispět 

k rozvoji jednotlivých regionů EU, později se v souvislosti se družstvy posuzovaly též 

možné přínosy v oblasti zvýšení zaměstnanosti žen. Vzhledem k tomu, že družstvo bylo 

shledáno formou, která by mohla přispět k řešení řady otázek rozvoje EU, byly hledány 

způsoby, jak přenést subjekt družstevního typu z národních úprav na evropskou rovinu. 

Takto se dospělo k myšlence „evropského družstva“, které by bylo kombinací 

nejvhodnějších úprav jednotlivých národních družstev, přičemž členskou základnu by 

tvořily osoby z minimálně dvou členských zemí EU a činnost by mohla být bez 

omezení vyvíjena po celém území EU. 

První návrh statutu evropského družstva byl vypracován již v roce 1990. 

Nicméně až po 13 letech prací bylo vydáno nařízení Rady ES/EU č. 1453/2003, o 

statutu evropské družstevní společnosti (dále jen „nařízení o SCE“). Pojem „evropská 

družstevní společnost“, použitý v české jazykové verzi nařízení a shodně též 

v implementačním zákoně, není příliš šťastným řešením, nicméně se jeví jako možný.177 

Obligatorní dodatek k obchodní firmě je SCE. Nařízení si neklade za cíl sblížení nebo 

dokonce sjednocení právní úpravy družstev v jednotlivých členských státech, nýbrž 

zřízení zcela nového subjektu přeshraničního, resp. nadnárodního charakteru. Nařízení 

neobsahuje vyčerpávající úpravu otázek SCE a předpokládá se doplňující úprava 

národní. Vzhledem k tomu je hierarchie právních předpisů, které se aplikují na poměry 

SCE, značně komplikovaná. SCE se řídí především primárním právem ES/EU178 a 

samotným nařízením o SCE. V dalších otázkách se SCE řídí svými stanovami tam, kde 

to nařízení o SCE výslovně stanoví. Stanovy se mohou od úpravy v nařízení o SCE 

odchýlit pouze tehdy, jestliže je to v něm výslovně dovoleno. Z toho vyplývá, že normy 

nařízení o SCE mají zásadně kogentní charakter.179 Tam, kde neexistuje úprava 

v nařízení ani obligatorně obsažená ve stanovách, použije se ustanovení národního 

implementačního zákona (u nás tedy zákona č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní 

                                                 
177  V angličtině je použito spojení „European Cooperative Society“, v německé verzi ovšem 

„Europäische Genossenschaft“. 
178  K tomuto pojmu viz např. Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 224, 232 a násl. 
179  Viz Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 277. 



84 
 

společnosti), jehož vydání nařízení o SCE v čl. 78 předpokládá. Nelze-li určité otázky 

řešit ani podle této normy, použijí se na čtvrtém místě předpisy upravující národní 

družstva toho členského státu, v němž je zapsané sídlo konkrétní SCE (tj. zapsané 

v obchodním rejstříku). Teprve na posledním místě se užijí opět stanovy SCE v tom 

rozsahu, jak národní právní předpisy stanovám dovolují odchýlit se od dispozitivní 

úpravy. Vzhledem k celkovému systému norem týkajících se SCE je zřejmé, že úprava 

SCE v rámci EU vůbec není jednotná, nýbrž může vzniknout tolik typů SCE, kolik je 

členských států. 

Vnitřní poměry SCE a některé další otázky se řídí stanovami SCE. Obligatorní 

náležitosti stanov jsou uvedeny v čl. 5 odst. 4 nařízení o SCE. Patří sem mimo jiné 

název, předmět činnosti, jména zakládajících členů družstva, jmenovitá hodnota 

upsaných podílů, částka upsaného základního kapitálu a údaj, že kapitál je variabilní. 

Součástí stanov budou i obligatorní náležitosti dle obchodního zákoníku, pokud nařízení 

o SCE ohledně nich nestanoví, že obligatorní nejsou; fakultativně lze uvést fakultativní 

náležitosti dle obchodního zákoníku. 

Od národních družstev se SCE liší v několika směrech. Předně se jedná o subjekt 

nadnárodního charakteru, který musí vykazovat určitý „evropský prvek“. Tím se rozumí 

skutečnost, že zakladatelé SCE – fyzické osoby - mají bydliště alespoň ve dvou různých 

členských státech, nebo se řídí (jde-li o právnické osoby) právem alespoň dvou různých 

členských států. Jestliže SCE vznikne fúzí družstev (včetně SCE), musí se tato opět řídit 

právem alespoň dvou různých členských států. Při vzniku SCE přeměnou národního 

družstva pak nařízení požaduje, aby toto družstvo mělo po dobu alespoň dvou let 

dceřinnou společnost nebo provozovnu řídící se právem jiného členského státu. Další 

odlišností je úprava přemístění zapsaného sídla SCE. Třetí odchylkou je variabilita 

vnitřní struktury a řízení SCE, neboť každý členský stát je dle nařízení povinen umožnit 

existenci SCE jak s monistickým (pouze správní orgán), tak dualistickým (oddělený 

řídící a dozorčí orgán) způsobem řízení, bez ohledu na úpravu družstev ve svém 

národním právu. Konečně posledním zvláštním rysem je možnost, a za určitých 

okolností dokonce povinnost účasti zaměstnanců – nečlenů na řízení SCE 

prostřednictvím účasti v jejích orgánech. Tato novinka v úpravě družstev je někdy 

kritizována z toho důvodu, že v jejím důsledku dochází k zásahu do autonomie 

družstva, které si své záležitosti zásadně má spravovat samo.180 

                                                 
180 Viz např. Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 276. 



85 
 

SCE může být založena buďto bez právního předchůdce, tzv. na zelené louce, 

dále fúzí nebo přeměnou (změnou právní formy) národního družstva. Každá SCE musí 

mít své zapsané sídlo na území některého členského státu, skutečné a zapsané sídlo 

musí být na území téhož státu. Na právní poměry SCE se pak subsidiárně používá právo 

toho státu, na jehož území má své zapsané sídlo. Pokud se přemisťuje zapsané sídlo 

SCE na území jiného členského státu, nedochází k zániku původní SCE a vzniku nové, 

charakteristická je kontinuita právní osobnosti. Dochází však ke změně subsidiárně 

aplikovatelného právního řádu a mění se tedy osobní statut SCE. 

Hlavním účelem SCE má být uspokojování potřeb jejích členů nebo rozvoj 

jejich hospodářských nebo sociálních činností. Evidentně se tedy SCE neodchyluje od 

obvyklého smyslu a účelu družstev. Jistou zvláštností je, že SCE může poskytovat 

užitek ze své činnosti či umožnit účast na svých činnostech i nečlenům, pokud to 

dovolují stanovy (čl. 1 odst. 6 nařízení o SCE). Jestliže to není přímo uvedeno ve 

stanovách, nesmí SCE nečlenské obchody uzavírat. SCE může být nástrojem např. pro 

podporu podnikání menších či středních zemědělců v příhraničních oblastech. Samotné 

nařízení o SCE nerozlišuje družstva podle jejich předmětu činnosti. Protože však v řadě 

případů nařízení o SCE přímo odkazuje k případné odchylné úpravě družstev s určitým 

předmětem činnosti v národních právních řádech, je možné, že ve státech se specifickou 

úpravou činnosti zemědělských družstev vznikne také specifická forma „zemědělské 

SCE“. Zvláštní úpravu zemědělských družstev můžeme nalézt například ve Francii 

(zákon č. 67-813 z 26. září 1967 týkající se zemědělských družstevních společností a 

zákony jej doplňující). V České republice se ovšem za současného stavu nebude SCE 

působící v zemědělství nijak odlišovat od jiných SCE, pokud jde o právní předpisy 

dopadající na její vnitřní poměry. 

12.2. Základní kapitál 

Nařízení o SCE není, pokud jde o ustanovení o jejím kapitálu, terminologicky 

právě jednotné. S ohledem na bod 15 jeho preambule je třeba pod pojmem základní 

kapitál spatřovat vždy upsaný kapitál SCE. Nařízení o SCE nerozlišuje mezi základním 

kapitálem a zapisovaným základním kapitálem, jako to činí náš obchodní zákoník.181 

Základní kapitál SCE je proměnlivý (čl. 1 odst. 2 nařízení o SCE). Jeho změny 

nevyžadují zápis do obchodního rejstříku nebo změnu stanov. Upsaný základní kapitál 

                                                 
181  Viz Helešic, F. Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 213. 
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se skládá z členských vkladů182 (čl. 4 odst. 1 nařízení o SCE) a musí činit alespoň 

30 000 EUR, pokud národní úprava u subjektů vykonávajících určité druhy činností 

nevyžaduje vyšší upsaný základní kapitál (čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení o SCE).183 Jestliže 

by upsaný základní kapitál nečinil alespoň 30 000 EUR, bylo by to důvodem ke zrušení 

SCE podle čl. 73 odst. 1 nařízení o SCE. Jedná se o relativně vysokou částku, která 

v méně rozvinutých zemích EU může být faktickou překážkou zakládání SCE.184 Výše 

základního kapitálu se zaznamená vždy na konci účetního období v usnesení výroční 

valné hromady o účetní závěrce. Zaznamená se též jeho změna oproti období 

předcházejícímu (čl. 4 odst. 8 nařízení o SCE). Kapitál SCE a stejně tak i členské 

vklady se vyjadřují v národní měně, u SCE se sídlem vně eurozóny je to možné též 

v eurech (čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 nařízení o SCE). Pro přepočet mezi národní měnou 

a eurem se použije přepočítací koeficient, který platil poslední den měsíce 

předcházejícího založení SCE. 

Základní kapitál lze snižovat úplným nebo částečným vyplacením podílů, ovšem 

upsaný základní kapitál nikdy nesmí klesnout pod hranici určenou stanovami SCE. Tato 

hranice nesmí být nižší než již uvedených 30 000 EUR (čl. 3 odst. 4 a 5 nařízení o 

SCE). Zvýšení základního kapitálu je možné následnými úpisy členů nebo přijetím 

nových členů. Zvýšení upsaného základního kapitálu je možné také na základě 

kvalifikovaného rozhodnutí valné hromady dle čl. 4 odst. 8 nařízení o SCE, a to 

prostřednictvím částečné nebo úplné kapitalizace rezerv použitelných k rozdělení 

(zejména nerozděleného zisku). Změny základního kapitálu nevyžadují změny stanov 

ani zveřejnění. 

Pokud je zakládána SCE „na zelené louce“, tedy pokud nemá právního 

předchůdce, postupuje se vzhledem k čl. 17 odst. 1 nařízení o SCE podle právních 

předpisů státu budoucího sídla. U nás se tedy postupuje dle ustanovení § 224 ObchZ. 

Základní kapitál se vzhledem k tomu určí na ustavující schůzi SCE. 

Členové ručí do výše svého upsaného vkladu. Stanovy však mohou upravit 

ručení jiným způsobem. Pokud ručí členové SCE omezeně, přidá se ke jménu SCE 

dodatek „s ručením omezeným“ (čl. 1 odst. 2 nařízení o SCE). T. Dvořák soudí, že se 

                                                 
182  Majetkovou účast nečlenů nařízení o SCE nepřipouští, i když to původně bylo zvažováno. 
183  K problematice tohoto ustanovení srovnej Helešic, F. Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. 

Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 135-136. 
184  Viz též Helešic, F. Evropské družstvo. 1. vydání. Praha: Družstevní asociace České republiky, 2004, 

s. 52. 



87 
 

nejedná o klasické ručení, nýbrž o obdobu uhrazovací povinnosti.185 Není však zřejmé, 

na základě čeho tak usuzuje. 

12.3. Členský vklad 

Každý uchazeč o členství v SCE se musí zavázat alespoň k základnímu 

členskému vkladu186, stejně jako je tomu u českých družstev. Nařízení o SCE však v čl. 

4 odst. 1 vychází z toho, že může být ve stanovách zavedeno více druhů podílů, které 

mohou být dle stanov spojeny s odlišnými nároky při rozdělování zisku. Podíly spojené 

se stejnými nároky jsou stejného druhu. Na rozdíl od naší právní úpravy pak nařízení o 

SCE umožňuje, aby družstvo ve stanovách určilo minimální počet podílů, které musí 

být upsány pro nabytí členství v SCE – tedy podmínit vznik členství upsáním více než 

jednoho podílu. Pokud ovšem dle stanov většinu hlasů na valné hromadě mají členové – 

fyzické osoby, nesmí být členství podmíněno úpisem více než jednoho podílu (čl. 4 

odst. 7 nařízení o SCE). 

Bez ohledu na počet podílů má každý člen SCE při hlasování na valné hromadě 

jeden hlas (čl. 59 odst. 1 nařízení o SCE). Pouze umožňují-li to právní předpisy 

členského státu, v němž má SCE sídlo (což náš obchodní zákoník v ustanovení § 240 

odst. 1 činí), mohou stanovy v omezené míře přidělením různého počtu hlasů zohlednit 

jinou než kapitálovou účast členů na družstevní činnosti či jiné skutečnosti uvedené 

v čl. 59 odst. 2 nařízení o SCE. Počet hlasů jednotlivých členů tedy může být i rozdílný, 

rozdíly ale zásadně nesmí vycházet z výše členských vkladů. Určité omezení 

hlasovacích práv platí pro členy – neuživatele. 

Předmětem vkladu může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je 

zjistitelná, jinak by nebyl naplněn požadavek čl. 4 odst. 2 nařízení o SCE. Nařízení o 

SCE počítá s tím, že jsou možné jak vklady peněžité, tak i nepeněžité. Členský vklad 

ale nemůže spočívat v závazcích na provedení práce nebo poskytnutí služeb (čl. 4 odst. 

2 nařízení o SCE). V ostatním se použije ohledně formy vkladu úprava členského státu 

sídla SCE platná pro národní družstva. 

Podíly znějí na jméno. Jmenovitá hodnota podílů je určená ve stanovách a musí 

být v rámci jednoho druhu podílu stejná. Členský podíl nelze vydat v nižší částce, než je 

jeho jmenovitá hodnota (čl. 4 odst. 3 nařízení o SCE). Toto ustanovení zřejmě míří na 

možnost vydávat členské podíly formou cenných papírů, jestliže to zároveň nevylučuje 

                                                 
185  Viz Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 304. 
186  Nařízení o SCE používá pojem „podíl“, ovšem tento podíl je ve své podstatě vyjádřením vkladu; 

německá jazyková verze používá pojmu „Geschäftsanteile“, anglická „share“. 
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národní úprava. Tomu nasvědčuje nepřímo i znění čl. 64 nařízení o SCE, které upravuje 

„dluhopisy a jiné než podílové cenné papíry“. Podíváme-li se ještě na znění čl. 4 odst. 3 

poslední věty nařízení o SCE, plyne z toho, že jsou-li členské podíly inkorporovány 

v cenném papíru, je možná tvorba emisního ážia. V našich podmínkách, kdy právní 

úprava vydávání cenných papírů ani v družstvech, ani v SCE neumožňuje (a to 

s ohledem na znění ustanovení § 61 odst. 1 ve spojení s § 260 ObchZ), je třeba vykládat 

toto ustanovení tím způsobem, že členové, kteří upsali základní členský vklad ve stejné 

výši, jsou si rovni, tedy mají stejná práva a povinnosti. K tomu je třeba úplné splacení 

vkladu (viz dikce „členský podíl nelze vydat v nižší částce...“).187 

Členské podíly lze zvyšovat či snižovat. Snížit hodnotu vydaných podílů lze 

jejich rozdělením (čl. 4 odst. 10 nařízení o SCE). Naopak zvýšit ji lze jejich sloučením 

(čl. 4 odst. 9 nařízení o SCE). Vyžadují-li stanovy pro takové zvýšení výzvu 

k dodatečnému splácení vkladů, rozhodne o tom kvalifikovaným způsobem valná 

hromada. Pokud dojde ke zvýšení upsaného základního kapitálu kapitalizací rezerv 

(zejména nerozděleného zisku) dle čl. 4 odst. 8 nařízení o SCE, rozdělí se členům nové 

podíly v poměru k jejich vkladům na dosavadním základním kapitálu. Členové mohou 

být požádáni o zvýšení své účasti na základním kapitálu SCE, pokud tak určí stanovy 

(čl. 14 odst. 3 nařízení o SCE). 

Peněžité vklady musí být splaceny v den upsání alespoň z 25 % své jmenovité 

hodnoty. Zbytek je třeba splatit do pěti let, není-li ve stanovách lhůta kratší. Z toho lze 

dovodit, že i v SCE lze ve stanovách zavést obdobu vstupního vkladu podle našeho 

obchodního zákoníku, ačkoli nařízení o SCE to výslovně neuvádí.188 Nepeněžité vklady 

musí být plně splaceny v den upsání. Ohledně ocenění nepeněžitých vkladů a jmenování 

znalců se bude vzhledem k odkazu v čl. 4 odst. 6 nařízení o SCE postupovat podle 

úpravy pro akciové společnosti v členském státě dle sídla SCE. Při ocenění 

nepeněžitých vkladů do SCE se tedy bude na našem území postupovat dle ustanovení § 

59 odst. 3 a 4 ObchZ, na rozdíl od národních družstev, kde je použití této úpravy 

vyloučeno. 

Vznik členství musí být schválen řídícím nebo správním orgánem. Nařízení o 

SCE navíc umožňuje takovou vnitrostátní úpravu, dle které mohou stanovy připustit 

členství osob nevyrábějících ani neužívajících zboží či služby SCE. Jinými slovy – 

pokud to umožňuje právo členského státu, mohou stanovy připustit členství osob, 

                                                 
187  K tomu srovnej Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 323. 
188  Viz Helešic, F. Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 211. 
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kterým SCE neslouží k uspokojování jejich potřeb nebo podpoře jejich hospodaření. 

Takoví členové jsou označováni v nařízení SCE jako „členové – investoři“ nebo 

„členové - neuživatelé“ (viz čl. 14 odst. 1 nařízení o SCE). Tito členové upisují podíly 

v SCE s cílem uložit v ní své volné prostředky a zhodnotit je tak, zároveň SCE získává 

další kapitál potřebný pro svou činnost. Do značné míry je pro tyto členy ovšem 

omezena možnost účastnit se řízení SCE a být členy jejích orgánů (viz např. čl. 39 odst. 

3, čl. 42 odst. 2 nebo čl. 59 odst. 3 nařízení o SCE). Vzhledem k tomu, že právní úprava 

v ČR tuto možnost úpravy nevyužila, nemůže u SCE se sídlem v ČR taková kategorie 

členů vzniknout. 

Stanovy mohou dle čl. 14 odst. 2 nařízení o SCE určit další podmínky pro přijetí 

za člena, zejména minimální výši upisovaného členského vkladu189 nebo podmínky 

vztahující se k předmětu činnosti SCE.  

V souladu se stanovami a se souhlasem valné hromady nebo řídícího či 

správního orgánu lze členovi nebo třetí osobě podíl postoupit nebo prodat. Převod 

podílů je tedy možný pouze tehdy, pokud to dovolují stanovy, a každý převod vyžaduje 

souhlasu příslušného orgánu SCE. V souladu s ustanovením čl. 15 nařízení o SCE musí 

jít o převod všech podílů – převod části podílů je tedy vyloučen, případně nemá vliv na 

členství nabyvatele. Pokud by však v důsledku takového převodu klesla jejich hodnota 

pod stanovenou mez, došlo by k zániku členství převodce.190 Podrobnější úprava 

v nařízení o SCE chybí a je ponechána stanovám, případně se postupuje dle pravidel pro 

národní družstva ve státě sídla SCE. Podobně by se postupovalo i při přijetí dědice 

zesnulého člena do družstva. SCE nesmí upisovat vlastní podíly, nakupovat je, ani je 

přijímat jako záruku, a to ani prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem, pokud 

by tato jednala na účet SCE. SCE vede seznam členů s uvedením počtu a případně i 

kategorií podílů každého člena. Každá operace, která vede ke změně rozložení 

základního kapitálu SCE, k jeho zvýšení či snížení, musí být do tohoto seznamu 

zapsána. Teprve po zapsání může být tato operace účinná pro SCE i třetí osoby 

s bezprostředním odůvodněným zájmem (čl. 14 odst. 4 – 6 nařízení o SCE). Tak tomu 

bude i u smlouvy o převodu podílů. 

                                                 
189  T. Dvořák uvádí, že se jedná o stanovení podmínky vložit další členský vklad. Viz Dvořák, T. 

Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 301. 
190  Viz Helešic, F. Evropské a české družstevní právo. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2006, s. 183-

184. 
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SCE může dosažený zisk rozdělit mezi své členy formou podílů, automaticky 

ovšem tento nárok s členstvím ve družstvu spojen není.191 Přitom je dle čl. 65 odst. 1 

nařízení o SCE třeba respektovat kogentní ustanovení národních předpisů. Podmínkou 

rozdělení zisku je, že je dosaženo potřebné výše rezervního fondu, která činí 30 000 

EUR. Do této doby je třeba do fondu převést minimálně 15 % zisku dosaženého 

v příslušném období, po odečtení ztrát období minulých. Mezi členy lze rozdělit pouze 

zbývající část zvýšenou o případný nerozdělený zisk z minulých let a částky čerpané 

z rezerv SCE. Pro rozdělení mezi členy by se dle preambule nařízení o SCE mělo 

vycházet z poměru rozsahu, v jakém uskutečňují jednotliví členové obchody s SCE, 

případně by se měl ponechat k pozdějšímu uspokojení potřeb členů. V dalším textu o 

tom však nařízení o SCE již mlčí. Stanovy tak mohou určit, že výše rozdělovaných 

podílů na zisku se odvozuje od výše členského vkladu, resp. vkladů, případně mohou 

rozdělení zisku zcela zakázat. 

12.4. Vypořádání majetkové účasti 

Pokud dojde k zániku členství člena, opravňuje ho tato skutečnost k vyplacení 

jeho podílu na upsaném základním kapitálu. Výjimkou jsou případy převodu a přechodu 

podílu, kdy právo na jeho vyplacení nevzniká (čl. 16 odst. 1 nařízení o SCE). 

Vyplácený podíl se sníží o poměrnou část případných ztrát započítaných k tíži 

základního kapitálu SCE. Pro určení těchto ztrát se vychází z účetní rozvahy účetního 

období, v němž nárok na vyplacení podílu vznikl. Nelze také provádět vypořádání 

z prostředků, které jsou v rezervním fondu SCE (čl. 65 odst. 3 nařízení o SCE). Stanovy 

určí lhůtu, ve které má být vyplacení uskutečněno. Tato lhůta nesmí být delší než tři 

roky, naopak v žádném případě není SCE povinna vyplatit podíl do šesti měsíců od 

schválení účetní rozvahy vydané po zániku členství (čl. 16 odst. 3 nařízení o SCE). Na 

rozdíl od úpravy v našem obchodním zákoníku je tak jasně stanoveno rozmezí, v němž 

se mohou stanovy pohybovat. V případě vystoupení člena z SCE je však toto omezení 

relativizováno tím, že stanovy mohou určit značně dlouhou výpovědní dobu [viz čl. 15 

odst. 2 bod iii) nařízení o SCE]. Stejně se postupuje i při částečném vyplacení členského 

podílu, tedy v případě, že člen v souladu se stanovami vypoví další členský vklad, 

nicméně zůstává členem s majetkovou účastí ve formě toliko členského vkladu 

základního. Jestliže se vyplácí podíl člena, který jím přestává být, nesmí v důsledku 

                                                 
191  Pelikánová, I., Černá, S. a kol. Obchodní právo. 2, Společnosti obchodního práva a družstva. 1. 

vydání. Praha: ASPI, 2006, s. 281. 
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vyplacení základní kapitál SCE klesnout pod hranici určenou stanovami. Minimálně 

přitom musí jít o částku 30 000 EUR. Pokud by k tomu mělo dojít, pozastavuje se nárok 

na vyplacení podílu po dobu, kdy by vyplacení podílu mělo za následek pokles 

základního kapitálu pod stanovenou hranici (čl. 3 odst. 4 nařízení o SCE). Nařízení o 

SCE zde zřejmě vychází z toho, že základní kapitál se snižuje až výplatou vypořádacího 

podílu, ne již zánikem členství, jak je to naopak dovozováno u družstev českých.192 

Pokud jde o způsob vypořádání, lze použít ustanovení § 234 ObchZ. 

12.5. Likvidace SCE 

Ohledně zrušení SCE bez právního nástupce odkazuje čl. 72 nařízení o SCE na 

právní předpisy státu sídla, které platí pro národní družstva. V našich podmínkách se 

tedy bude jednat o ustanovení § 70 až 75b a § 259 ObchZ. Postup bude tedy shodný 

s tím, jak bylo popsáno výše v kapitole 9.3. Odkazuji tedy v této části na uvedenou 

kapitolu. Jako jediný problematický moment použití našich vnitrostátních právních 

předpisů se jeví ustanovení § 259 odst. 3 ObchZ, podle kterého se likvidační zůstatek 

rozdělí mezi členy způsobem určeným ve stanovách družstva. Neobsahují-li stanovy 

vlastní úpravu, postupuje se při rozdělení mezi členy podle dispozitivního ustanovení 

obchodního zákoníku. Rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy se však zdá být 

v rozporu s bodem 10 preambule nařízení o SCE, dle kterého členstvo jako celek 

nemůže uplatňovat žádná práva na aktiva družstva. Jak ovšem uvádí F. Helešic, tato 

zásada není v samotném textu nařízení o SCE již promítnuta, neboť dřívější návrh, dle 

kterého měl být čistý obchodní majetek zrušené SCE po uspokojení věřitelů a členů 

rozdělen jiným SCE sídlícím ve stejném státě nebo organizacím sledujícím podporu 

družstev, byl nakonec z textu samotného nařízení o SCE vypuštěn. Platné znění čl. 75 

nařízení o SCE tak hovoří pouze o tom, že čistý obchodní majetek (tj. aktiva po 

zaplacení dlužných částek věřitelům a proplacení členských vkladů) se rozdělí 

v souladu se zásadou nestrannosti, nebo dovolují-li to právní předpisy státu sídla 

v souladu s úpravou ve stanovách.193 Jiným způsobem vykládá ustanovení čl. 75 

nařízení o SCE T. Dvořák.194 Opírá se ovšem o znění preambule nařízení o SCE, které 

má dle mého názoru jen doporučující charakter a může sloužit jen jako interpretační 

pomůcka při výkladu, ne jako normativní ustanovení. 

                                                 
192 Blíže k tomu viz Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 323. 
193  Srovnej Helešic, F. Evropské družstvo. 1. vydání. Praha: Družstevní asociace České republiky, 2004, 

s. 121. 
194 Viz Dvořák, T. Družstevní právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 325. 
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Závěr 
 

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 
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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 
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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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Zusammenfassung 
 

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Vermögensbeteilugung in 

Genossenschaften, die landwirtschaftlichen Genossenschaften betont. Es wird 

ausführlich die gültige Rechtsregelung der Vermögensbeteiligung in der Tschechischen 

republik analysiert und ferner werden die Folgen des Transformationsprozess der 

Genossenschaften nach dem Umbruch im Jahre 1989 in Zusammenhang mit den 

gegenwärtigen Rechtsinstituten gelegt. 

Am Anfang werden die den Begriff Genossenschaft, die Entwicklung des 

Genossenschaftswesens und der Rechtsregelung der Genossenschaften im Gebiet der 

Tschechischen republik allgemein behandelnden Kapitel eingeordnet. Es wird die 

Entwicklung der Vermögensbeteiligung in landwirtschaftlichen Genossenschaften 

betont. Diese allgemeine Einführung dient zum besseren Verständnis der Probleme, die 

nach dem Jahre 1989 zu lösen sind. Dann folgt die Übersicht von gegenwärtigen 

Genossenschaftsrechtsquellen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in den Kapiteln 6 – 11. 

Kapital 6 widmet sich der Mitgliedseinlage, nächstes Kapitel befasst sich mit „weiterer 

Vermögensbeteiligung am Unternehmen der Genossenschaft“. Dann werden die Fragen 

von Verfügung mit der Vermögensbeteiligung im Kapitel 8 behandelt. Kapitel 9 

beschreibt das Problem der Auseinandersetzung nach Beendigung der Mitgliedschaft. 

Kapitel 10 setzt sich unter Beachtung anderer Rechtsinstitute (Grundkapital und 

eingetragener Grundkapital, Verteilung von Gewinn und Nachschusspflicht) mit 

weiteren Aspekten der Vermögensbeteiligung auseinander. Kapitel 11 beschäftigt sich 

mit dem Transformationsprozess der landwirtschaftlichen Genossenschaften laut Gesetz 

42/1992 Sb., mit dem darausgekommenen Vermögensanteil und mit der Beziehung 

dieses Vermögensanteils zur Vermögensbeteiligung und zum Grundkapital. Die 

Auswirkungen des Transformationsprozesses der Genossenschaften in der 

Tschechischen Republik haben bis heute nicht ihre Aktualität verloren. Zum Abschluss 

der Arbeit wird ein die Europäische Genossenschaft behandelndes Kapitel eingereiht. 
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