
Abstrakt 
 

Převody členských práv a povinností v družstvech 

 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit a analyzovat právní institut převodu 

členských práv a povinností v družstvech. Zákonná úprava tohoto institutu je poměrně strohá 

a často také nejednoznačná, což v praxi často přináší problémy. V této práci, sestávající ze tří 

částí, jsem se pokusil rozebrat nejen tuto zákonnou úpravu, ale také judikaturu soudů, 

poukázat na některé problémy v aplikační praxi a případně navrhnout jejich řešení.  

První část definuje a vymezuje základní pojmy, týkající se převodu členských práv a 

povinností v družstvech. V této části poukazuji na problémy současné právní terminologie a 

vysvětluji konkrétní nepřesnosti a vztahy mezi jednotlivými pojmy. 

Druhá část se zaměřuje na problematiku převodů členských práv a povinností v 

družstvech obecně. První kapitola této části hodnotí vývoj tohoto právního institutu a 

družstevnictví vůbec na našem území. Další kapitoly se potom zabývají podrobněji dohodou o 

převodu členských práv a povinností, tedy jejím obsahem, charakteristikou účastníků této 

dohody, její formou a také úplatností, resp. bezplatností této dohody. Poslední kapitola této 

části pak přináší pohled na to, jak jsou převody členských práv a povinností upraveny ve 

stanovách konkrétních družstev a ve kterých případech družstva převod vylučují. 

V poslední části se věnuji podrobněji některým vybraným tématům, které se týkají 

převodů členských práv a povinností v družstvech bytových. Těmito tématy jsou 

problematika vztahu družstevního nájmu bytu a převodu členství, otázka společného členství 

manželů v bytovém družstvu a společného nájmu družstevního bytu a dále pak vztah převodů 

členských práv a povinností k úpravě, obsažené v zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. 

V poslední kapitole této části potom hodnotím vládní návrh zákona o obchodních 

korporacích, který má v blízké době nahradit současný obchodní zákoník. Poukazuji na 

některá pozitiva tohoto návrhu, upozorňuji však také na jeho nedostatky.  

Tato práce se zabývá problémy, které se v praxi u převodů členských práv a povinností 

nejčastěji objevují, hodnotí současnou judikaturu soudů a upozorňuje i na aspekty, kterým se 

odborná literatura nevěnuje příliš podrobně. 

 


