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Seznam použitých zkratek 
 

 

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

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

 

ZoDZ-  zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech (zákon o družstevních 
záložnách), ve znění pozdějších předpisů 

  

ZoP-  zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

BytZ-  zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a 
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony 

(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů 

  

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

ŽZ-   zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 

 

Poznámka k použité judikatuře 
 

Veškerá použitá rozhodnutí jsou obsažena v databázi právnického programu ASPI.  
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Úvod 
 

Vznik prvního družstva je datován k první polovině 19. století. V této době se na území Velké Británie 

na základě socialistických koncepcí Roberta Owena (1771-1858) a Wiliama Kinga (1776-1865) 
zformovalo Rochdalské družstvo poctivých průkopníků (v originále Rochdale Society of Equitable 

Pionners), tj. první družstvo na světě. Tyto útvary, zakládané za účelem vzájemné pomoci a posílení 

hospodářského postavení jejich členů, požívaly především ve středních vrstvách společnosti značné 

obliby. Není proto divu, že se idea družstevnictví začala šířit i do ostatních evropských zemí, včetně 
tehdejšího Rakouska - Uherska. Tyto skutečnosti pak jsou „korunovány“ rokem 1895, ve kterém 

vzniká Mezinárodní družstevní svaz, mezinárodní nevládní organizace sdružující světová družstva
1
. 

 
Jak je z výše uvedeného patrné, družstva jsou fenoménem, který ve společnosti působí již více než 150 

let. Byť základní idea družstevnictví, tj. vzájemná výpomoc členů družstva, zůstala nezměněna, 

družstva během své existence prošla mnohými změnami. Tyto pak nalezly svůj odraz v právu. 
 

Ve své práci bych se rád zaměřil na jednu z esenciálních složek současných družstev, a to sice jeho 

organizační strukturu. 

 
Ačkoliv se úprava orgánů družstva může na první pohled zdát poměrně strohá (celkem 17 paragrafů), 

vzhledem k celkovému rozsahu právní úpravy družstva v obchodním zákoníku (celkem 40 paragrafů) 

lze dospět k závěru, že zaujímá takřka její polovinu. Je tedy patrné, že zákonodárce považuje úpravu 
organizace družstev za stěžejní.  

 

Nicméně i přes tento fakt obsahuje současná úprava orgánů družstva řadu nedostatků a mezer. Tyto 
pramení především ze dvou skutečností; jednak strohé úpravy ve spojení s částečným nezájmem 

zákonodárců o oblast družstevnictví, jednak na jednu stranu nutného a na druhou velmi 

problematického práva každého družstva upravit si své poměry ve stanovách. Vzniklé obtíže jsou pak 

předmětem zájmů právní doktríny a soudní judikatury. 
 

Cílem této práce je poukázat na nejvýznamnější problémy spojené s organizační strukturou družstva a 

současně najít jejich ideální řešení a vytvořit tak, byť alespoň teoretický, po organizační stránce 
bezchybný, model družstva. V návaznosti na stanovený cíl jsem postupoval od obecného ke 

konkrétnímu a speciálnímu. V úvodu práce je proto alespoň stručně nastíněn vývoj právní úpravy 

družstevnictví v českých zemích, na což navazuje část práce zabývající se současnými prameny práva, 

včetně zmínky o právní úpravě de lege ferenda a obecné pojednání o současných družstvech. 
Následuje stěžejní část práce, v níž se zaměřuji na jednotlivé orgány družstva, tj. členskou schůzi, 

představenstvo a kontrolní komisi. Závěrečná kapitola je věnována tzv. „malým družstvům“, co by 

z hlediska organizačního, velmi specifickému úkazu. 
 

Jako metodu pro dosažení výše uvedeného cíle jsem zvolil komparatistický přístup, kdy se snažím 

zohlednit a porovnat veškeré dostupné poznatky současné právní doktríny. Tuto metodu pak doplňuji 
zohledněním příslušné judikatury českých soudů. V práci se rovněž snažím poukázat na specifika 

úpravy družstevních záložen, co by zvláštního druhu družstev. 

 

Bohužel vzhledem k obsáhlosti tématu a účelu této práce není zcela vyčerpáno téma evropské 
družstevní společnosti, co by dalšího specifického druhu družstva. O tomto fenoménu se pouze 

namátkou zmiňuji v kapitole Právní úprava družstva. 

 
Závěrem úvodu bych čtenáři rád popřál příjemné počtení doufaje, že jej téma družstevnictví zaujme 

stejně jako mě samého.  

 

                                                             
1 Více na http://www.ica.coop/al-ica/. 

http://www.ica.coop/al-ica/
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1 Družstvo v českých zemích 

1.1 Počátky družstevnictví 

 
Počátky družstevnictví na našem území lze hledat již v době feudalismu, a to v podobě různých 

bratrstev, cechů, popř. církevních ústavů. Družstvo v pravém slova smyslu do našich zemí přichází ve 

40. letech 19. století a to ze sousedního Německa a Rakouska. 
 

Prvním družstvem vzniklým na území českých zemí byl Spolek pražských truhlářských mistrů pro 

odbyt truhlářských výrobků na společný účet, založený roku 1846 
2
. Avšak v literatuře se lze setkat i 

s názorem, že prvním družstvem byl Potravní a úsporný celek v Praze, založený roku 1847 
3
. 

Družstevní asociace České republiky pak uvádí, že prvním družstvem (ba dokonce prvním úvěrním 

družstvem na světě) byl Gazdovský spolek založený v Sobotišti na Slovensku, a to již roku 1845 
4
. 

 
V této době rovněž působí významné osobnosti českého družstevnictví, především pak František 

Ladislav Chleborád a František Cyril Kampelík. Právě Kampelíkovo dílo Spořitelny po farských 

kollauturách orbě, řemeslu ze svízelů pomohou, bylo inspiračním zdrojem při zakládání tzv. 
kampeliček. Jednalo se o družstevní záložny, jejichž činnost se zaměřovala na poskytování úvěrů 

drobným rolníkům a řemeslníkům, kteří v nich byli sdruženi. 

 

První právní regulaci družstev lze spatřovat v císařském patentu č. 253/1852 ř. z., tzv. starém 
spolkovém zákoně, a v císařském patentu č. 227/1859 ř. z., jímž se vydává živnostenský řád. Tato 

úprava však byla nedostatečná; v centru jejího zájmu byl spíše dohled nad spolky, než úprava jejich 

právních poměrů. 
 

Daleko významnějším je zákon č. 70/1873 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech, dílo 

významného českého právníka Antonína Randy. Zákon obsahoval řadu moderních právních institutů; 

dělil družstva dle obsahu jejich činnosti, umožňoval zavedení ručení členů družstva, zavedl firemní 
povinnost, upravoval jednání před vznikem družstva i jeho likvidaci, atd. Družstva pak považoval za 

subkategorii spolků
5
. Toto pojetí družstva je dodnes východiskem mnoha právníků, kteří usilují o 

vynětí družstva z režimu obchodního zákoníku a jeho úpravu samostatným zákonem. Orgány družstva 
bylo jednak valné shromáždění členů, dále představenstvo tvořené jedním nebo více členy družstva a 

fakultativně ustanovovaná dohlédací rada. Právě díky své nadčasovosti zákon platil pro české země 

s drobnými změnami a doplňky až do roku 1954 a v Rakousku platí dodnes. Tento zákon rovněž 
sloužil jako jeden z inspiračních zdrojů při tvorbě zákona o obchodních korporacích.  

 

Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus platila úprava uherská. Konkrétně se jednalo o zákonný článek 

XXXVII, o obchodním zákonu, z roku 1875, později doplněný zákonným článkem XXIII, o 
hospodářských a živnostenských úvěrních družstvech, z roku 1898. 

 

1.2 Družstevnictví po vzniku samostatného československého státu 

 

I po vzniku Československa pokračovala expanze družstev a s ní spojený růst jejich vlivu. Těmto 
skutečnostem nahrával i postoj státu, který se zdržel zásahů do poměrů družstev. Družstva se v této 

době členila nikoliv jen podle druhu, ale též podle profese, národnosti, popř. politického zaměření. 

 

Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého, ve svém čl. 2 stanovil, že 
„veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti“. Tím byl (mimo 

jiných) recipován i zákon č. 70/1873 ř. z., a zákonný článek XXXVII Uherského obchodního zákoníku 

                                                             
2 Bažantová, I., Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení, Praha: Prospektrum, 2002, s. 158. 
3 Např. Eliáš, K., Kurz obchodního práva - Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 367. 
4 Viz webové stránky www.dacr.cz. 
5 Srov. § 1 zákona č. 70/1873 ř.z. 
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z roku 1875. Tím byla zajištěna právní kontinuita, ale rovněž trvání právního dualismu úpravy 

družstevnictví. 

 
Z hlediska vývoje právní úpravy lze v  tomto období sledovat pouze dílčí změny. Lze jmenovat např. 

zákon č. 238/1924 Sb., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice 

Československé, nařízení vlády č. 169/1933 Sb., kterým se vydávají zvláštní předpisy o záložnách a 
úvěrních spolcích, úvěrních společenstvech, hospodářských a živnostenských družstvech úvěrních a 

jejich svazech, či zákony č. 210/1919 Sb., o úpravě poměrů družstev na Slovensku, a č. 130/1926 Sb., 

o úpravě poměrů družstev Podkarpatské Rusi, které měly za úkol alespoň částečně sjednotit duální 

právní úpravu. 
 

Útlum přichází s okupací a 2. světovou válkou. Družstva byla násilně sjednocena do svazů fakticky 

ovládaných okupanty a jejich činnost byla plně podrobena potřebám německého válečného 
hospodářství. Nelze opomenout personální čistky, směřující především proti židovskému obyvatelstvu.  

 

1.3 Družstevnictví po 2. světové válce, do roku 1989 

 

Po skončení 2. světové války bylo započato s obnovou družstevnictví. Únor roku 1948 však znamenal 
konec těchto snah, přičemž nový politický režim podrobil družstva plně svým potřebám a ideologií 

vládnoucí komunistické strany. 

 

Povinným členstvím v Ústřední radě družstev byl dokončen proces centralizace družstev. Rada, spolu 
se svými články, krajskými svazy, byla přímo napojena na ústřední státní orgány. Tím družstva ztratila 

svůj soukromoprávní charakter a byla podrobena přísnému státnímu byrokratismu. Družstva byla 

donucena sjednotit se ve velké komplexy sovětského typu (především zemědělská družstva, která byla 
sjednocována v tzv. jednotná zemědělská družstva). Koncepce děleného vlastnictví pak označila 

družstevní vlastnictví za nižší formu vlastnictví. Na tento fakt navázalo rozsáhlé znárodňování majetku 

družstev, což ve svém důsledku vedlo k úplnému potlačení podnikatelské činnosti družstev. 

V některých oblastech byla družstva likvidována přímo (živnostenská družstva), jinde nepřímo (např. 
nucené sloučení družstevních záložen do státních spořitelen). Řada obchodních společností prošla 

nucenou přeměnou v družstvo, ovšem s jediným účelem; podrobit je státu. 

 
Družstva tedy stále existovala, ale pouze po formální stránce. Obsahově se jednalo o organizace plně 

podřízené státní moci. 

 
Výše popsané změny měly rovněž svůj odraz v právu. Ústavní zákon č. 260/1948, o ústavě 

Československé republiky, ve svém § 157 odst. 1 definuje lidová družstva jako „sdružení pracujících 

k společné činnosti, jejímž účelem je životní úroveň členů i ostatního pracujícího lidu, nikoli však 

dosáhnout co nejvyššího zisku z vloženého kapitálu“. Je tedy patrné potlačení podnikatelské složky 
činnosti družstev.   

 

Zákon č. 187/1948 Sb., o ústřední radě družstev, pak na jednu stranu započal s odstraněním do té doby 
stále trvajícího právního dualismu, na stranu druhou však podrobil družstva státní kontrole, neboť 

Ústřední rada družstev přímo podléhala Ministerstvu sociální péče
6
. Tento zákon byl následně 

derogován zákonem č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organizacích. Ten mj. 
zavedl další stupeň organizace pro družstva nezemědělského typu v podobě tzv. družstevních svazů a 

ústředních družstevních svazů. 

 

Zákony č. 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, a č. 53/1954 Sb., o lidových 
družstvech a družstevních organizacích, pak definitivně odstranily dualismus právní úpravy a zároveň 

                                                             
6 Vzhledem k povinnému členství v Ústřední radě družstev a jejím rozsáhlým pravomocem stát získal plnou kontrolu nad 

družstevnickou základnou tehdejšího Československa. 
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jej nahradily dualismem novým. Ten spočíval v odlišné právní úpravě platící pro zemědělská družstva 

a odlišné právní úpravě platící pro ostatní typy družstev.  

 
V roce 1959 byla nahrazena dosavadní úprava zemědělských družstev, a to zákonem č. 49/1959, o 

jednotných zemědělských družstvech. 

 
Patrně nejvýznamnější zákonnou úpravu z této doby představuje zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský 

zákoník. Ten sice derogoval většinu dosavadních zákonů, avšak ani on neodstranil trvající dualismus 

právní úpravy zemědělských a nezemědělských družstev. Tento byl řešen subsidiaritou hospodářského 

zákoníku, co by lex generalis, vůči zvláštní úpravě zemědělských družstev
7
. Nutno rovněž zmínit, že 

hospodářský zákoník zavedl uspořádání orgánů družstva a jejich terminologické označení, které je 

užíváno dodnes. Obligatorními orgány družstva byly členská schůze (popř. shromáždění delegátů), 

představenstvo nebo vedoucí v případě družstevního podniku a kontrolní komise. Zákon rovněž 
umožňoval družstvu zřizovat fakultativní orgány, jejichž úprava byla ponechána stanovám. 

 

Posledním zákonem, který považuji za důležité alespoň zmínit, je zákon č. 122/1975 Sb., o 
zemědělském družstevnictví. Oproti hospodářskému zákoníku zaváděl odlišnou terminologii i 

uspořádání orgánů zemědělských družstev
8
. 

 

Z hlediska právní úpravy nelze opomenout podzákonnou úpravu, představovanou nařízeními vlády a 
vyhláškami Ústřední rady družstev, popř. ústředních družstevních svazů. Tyto dokreslovaly povrchní 

úpravu obsaženou v zákonech. 

 

1.4 Právní úprava družstevnictví po roce 1989 

 
Polistopadový vývoj s sebou pro oblast družstevnictví přinesl jak pozitiva, tak negativa. Došlo 

k odstranění socialistických deformací a návratu k mezinárodním družstevním standardům a zásadám. 

Liberalizací trhu došlo k obnově podnikatelské složky činnosti družstev. Na druhou stranu volný trh 

mnohá družstva fakticky zlikvidoval, neboť tato nebyla schopna konkurovat novým subjektům na 
trhu. Z toho důvodu především podnikající družstva prošla transformací na obchodní společnosti, které 

jsou pro podnikání vhodnější. V neposlední řadě byla družstva stižena restitucemi
9
.  

 
Za podstatné považuji uvést, že nedošlo ani k bezprostřednímu odstranění právního dualismu 

spočívajícího v odlišné právní úpravě zemědělských a ostatních typů družstev. Přijaté zákony č. 

162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví, a č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a 
jiném družstevnictví, byly derogovány až zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem (dále jen 

jako obchodní zákoník, nebo ObchZ).  

 

Zákonem č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků 
v družstvech, byl jednak dokončen proces restitucí, jednak byla stanovena povinnost dosavadním 

družstvům přizpůsobit se právním poměrům zavedeným obchodním zákoníkem. 

 
O dalších významných právních předpisech z doby po listopadu 1989 odkazuji na kapitolu prameny. 

 

                                                             
7 Subsidiarita se však dle § 77 odst. 3 omezovala pouze na aplikaci ustanovení § 88 a § 94-96 hospodářského zákoníku. 
8 Krom obligatorně zřizované funkce předsedy družstva zákon dále umožňoval vytvořit fakultativní orgán v podobě sboru 
zástupců. Tento pak přebíral část působnosti členské schůze. Kontrolní funkci zajišťovala obligatorně zřizovaná revizní 
komise. 
9 Tyto měly právní oporu v v zákoně č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd (vztahoval se na 
restituce nezemědělského charakteru), a zákoně č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku (vztahoval se na restituce zemědělské).  
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2 Právní úprava družstva 

2.1 Družstevní právo 

 
V právní doktríně se lze setkat s různými definicemi družstevního práva. Dvořák

10
 jej vymezuje jako 

„souhrn právních norem, jejichž předmětem je právní regulace existence a činnosti družstev, jejich 

právních poměrů a právních vztahů jejich členů, a v neposlední řadě dnes též dohledu nad některými 
zvláštními druhy družstev a jejich činností“. Jinou definici podává Helešic

11
, když družstevní právo 

označuje za „souhrn pravidel, kterými se mají řídit družstevní vztahy“. Lze tedy dovodit, že družstevní 

právo je souborem právních norem, které stanoví práva a povinnosti družstev a jeho členů. Ta dle 

mého lze dále rozdělit na ty, které jsou přijaty z vlastní vůle družstva, resp. jeho členů (normy dané 
stanovami), a ty, které jsou družstvům stanovena třetí osobou z pozice autoritativního normotvůrce 

(normy obsažené v právních předpisech a jiných pramenech práva). 

 
Z hlediska zařazení družstevního práva do množiny práva soukromého, či veřejného, není pochyb o 

tom, že se jedná o typický příklad práva soukromého. Nicméně nelze opomenout určité veřejnoprávní 

instituty, které se v rámci družstevního práva vyskytují. Tyto lze spatřovat v pravomocích České 
národní banky vůči družstevním záložnám

12
, či pravomoci soudů založenou ustanovením § 242, 257, 

či 194 odst. 2 ObchZ.  

 

Mezi jednotlivými autory pak panují rozepře o správnosti zařazení družstevního práva do režimu 
obchodního zákoníku. Dvořák

13
 k tomuto uvádí, že „družstevní právo nemůže být odvětvím 

obchodního právo, neboť tomu zcela zjevně brání specifická povaha družstev stojících na pomezí mezi 

obchodními společnostmi a klasickými spolky“. Helešic
14

, pak tvrdí, že družstevní právo je 
samostatným právním odvětvím, a to z důvodu specifik spočívajících v členském principu a předmětu 

činnosti, který může být odlišný od podnikatelské činnosti. Osobně mám za to, že družstevní právo je 

součástí právo obchodního a je zcela správně zařazeno do obchodního zákoníku. Svůj závěr opírám o 

pojetí družstev užívané obchodním zákoníkem. Jak uvádí Pekárek
15

 družstvo je organickým spojením 
funkce podnikatelské a funkce sociální. Ustanovení § 2 odst. 2 ObchZ ve spojení s ustanovením § 34 

odst. 1 písm. a) ObchZ z družstev činí tzv. podnikatele dle právní formy
16

. Družstvo bude tedy vždy 

pokládáno za podnikatele ve smyslu § 2 odst. 2 ObchZ, a to bez ohledu na to, zda fakticky podniká, či 
nikoliv. Shrneme-li výše uvedené, lze dospět ke dvěma argumentům: 

 Účelem družstva může být podnikání. Proto musí být z hlediska ucelenosti právní úpravy 

zařazeno do režimu obchodního zákoníku, který taxativním výčtem určuje formy právnických 

osob, které jsou způsobilé být podnikateli 

 Pokud družstvo není založeno za účelem podnikání, obchodní zákoník vytváří výše popsanou 

fikci podnikatele dle právní formy. Navíc možnost založení za jiným účelem, než je 

podnikání, není vyhrazeno jen družstvům, ale rovněž akciové společnosti a společnosti 

s ručením omezeným (srov. § 56 odst. 1 ObchZ). Družstvo tímto tedy není nijak ojedinělé.  

Úprava družstva v jiném kodexu než obchodním zákoníku, resp. přijetí zvláštního zákona, který by 
upravoval družstva, by proto dle mého bylo nesystematické a pomineme-li historický aspekt i 

nelogické. Ostatně i návrh zákona o obchodních korporacích zahrnuje družstva do své úpravy. Lze 

tedy konstatovat, že ani zákonodárce nevidí důvod pro zvláštní samostatnou úpravu. Obdobně soudí i 
Pelikánová

17
, neboť dle jejího názoru „družstvo není ničím jiným než obchodní společností na 

variabilní kapitál“. 

                                                             
10 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 12. 
11 Helešic, F., Družstevní právo v kostce, 1.vydání, Praha: Eurolex bohemia, 2006, s. 18. 
12 Srov. např. § 5a odst. 3 ZoDZ. 
13 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 12. 
14 Helešic, F., Družstevní právo v kostce, 1.vydání, Praha: Eurolex bohemia, 2006, s. 19. 
15 Pekárek in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník - komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 908. 
16 Srov. např. Eliáš, K., Kurz obchodního práva - Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 66. 
17 Pelikánová I. in Pelikánová I., Černá S., Obchodní právo, díl 2., Společnosti obchodního práva a družstva, Praha- ASPI, 

2006, s. 458. 
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Vlastní právní úprava družstev, resp. jeho orgánů není jednotná. Je roztříštěna do více právních 

předpisů různé právní síly. 

 
V literatuře se lze setkat s členěním družstevního práva na část obecnou a zvláštní

18
. Osobně však toto 

členění nepovažuji za příliš účelné a raději užívám členění pramenů dle jejich právní síly. 

 

2.2 Právní předpisy se silou ústavního zákona 

 
Ačkoliv tyto předpisy neobsahují konkrétní úpravu družstev, zachycují základní principy liberálního, 

demokratického, právního státu, bez kterých by družstevnictví nemohlo přežít, jak jsme se ostatně již 

v minulosti přesvědčili. Nejvýznamnějšími z této skupiny jsou ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky (dále jen jako Ústava ČR), a především pak ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina 
základních práv a svobod (dále jen jako Listina).  

 

Význam Ústavy ČR lze spatřovat především v ustanovení čl. 2 odst. 4, který zachycuje princip legální 
licence, co by elementární východisko možného chování soukromoprávních subjektů 

19
 a ustanovení 

čl. 1 odst. 2 ve spojení s ustanovením čl. 10, které zavádí monistické pojetí mezinárodní práva a 

aplikační přednost mezinárodní smlouvy před zákonem
20

. 
 

Z Listiny považuji za nutné alespoň zmínit ustanovení čl. 2 odst. 3 a čl. 4 (princip legální licence), čl. 

11 odst. 1(vlastnické právo má stejný zákonný obsah a požívá stejné ochrany
21

), čl. 26 (zaručuje se 

právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost), či čl. 20 (svoboda sdružovací). 
 

Krom výše uvedených by bylo možno jmenovat i další ustanovení Listiny, neboť družstva jakožto 

právní subjekt jsou nositeli i dalších práv deklarovaných Listinou. Nicméně z hlediska tématu práce 
považuji výše uvedené za dostačující.     

 

2.3 Právo Evropské unie 

 

S účinností od 1. 5. 2004 je pro Českou republiku, jakožto členský stát, právně závazné rovněž právo 

Evropské unie. Jeho význam pro právní úpravu družstevnictví je dle mého dvojí. 
 

Prvně se jedná o přijímané směrnice. Ačkoliv tato forma právního předpisu je závazná toliko do 

výsledku a prostředky ponechává na vůli členského státu
22

, staly se směrnice podkladem pro řadu 
novel obchodního zákoníku. Novelizace především části první obchodního zákoníku a rovněž hlavy I 

části druhé, která se na základě ustanovení § 260 ObchZ přiměřeně aplikuje i na družstvo, přímo 

ovlivnily i některé instituty spojené s družstvy. 
 

Druhý aspekt spočívá v nařízení č. 1453/2003, o statutu evropské družstevní společnosti, které nabylo 

účinnosti k 18. 8. 2006 spolu s nařízením doplňující směrnicí Rady Evropských společenství č. 

2003/72, kterou se upravuje zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské družstevní společnosti. 
Výše uvedené nařízení zavadí nový druh družstva. Toto se vyznačuje řadou specifik, mj. 

přeshraničním charakterem, či z hlediska uspořádání orgánů možností volby mezi monistickým a 

dualistickým modelem. Bez zajímavosti není povinné zastoupení zaměstnanců evropské družstevní 
společnosti v jejích orgánech, čímž je narušen jeden ze základních principů družstevnictví, a to, že 

záležitosti družstva si spravují výlučně jeho členové. 

 

                                                             
18 Např. Helešic, F., Družstevní právo v kostce, 1.vydání, Praha: Eurolex bohemia, 2006, s.18. 
19 Podrobněji např. Pavlíček, V.,  a kol., Ústavní právo a státověda, II. díl, část 1., 2. vydání, Linde- Praha 2008, s. 98. 
20 Podrobněji např. Pavlíček, V.,  a kol., Ústavní právo a státověda, II. díl, část 1., 2. vydání, Linde- Praha 2008, s. 115. 
21 Tím bylo upuštěno od komunistickou stranou zavedené koncepce děleného vlastnictví, kdy určité formy byly nadřazeny 
jiným, podřadným formám, mezi které patřilo mj. i družstevní vlastnictví. 
22 Podrobněji např. Týč, V., Základy práva evropské unie pro ekonomy, 5.vydání, Linde- Praha 2006. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že samotné nařízení neobsahuje komplexní úpravu, bylo ponecháno na 

jednotlivých členských státech, aby případné mezery nařízení vyplnili sami v rámci svého národního 

právního řádu. Česká republika tak učinila prostřednictvím zákona č. 307/2006 Sb., o evropské 
družstevní společnosti.   

 

Tímto krátkým exkurzem bych rád opustil téma evropské družstevní společnosti. Ačkoliv toto téma je 
bezesporu zajímavé, rozsah a téma práce mi nedovoluje se jím detailně zaobírat. 

 

2.4 Právní předpisy se silou zákona 

 

Stěžejní úprava družstev je obsažena obchodním zákoníku. Ten družstvo upravuje ve své části druhé, 

hlavě II. Tu pak člení na pět dílů zahrnujících celkem 40 paragrafů. Krom této části je úprava družstev 
obsažena i v části prvé, neboť i na družstvo je nezbytně nutné vztáhnout ustanovení definující 

podnikatele, jeho jednání, firmu, atd. 

 
Jak již bylo naznačeno v úvodu, úprava družstva není v žádném případě vyčerpávající a rovněž 

obsahuje celou řadu nedostatků a nepřesností. 

 
Prvý nedostatek má ryze organizační a terminologickou povahu. Obchodní zákoník označuje 

ustanovení § 246 - 251 jako „Společná ustanovení o členství v orgánech družstva“. Toto označení je 

jednak nepřesné, neboť se daná ustanovení nevztahují na členskou schůzi, jednak je daný výčet 

neúplný, neboť do této části by mělo spadat i ustanovení § 238 ObchZ, a konečně dle mého názoru by 
tato „společná ustanovení“ měla být z hlediska logiky výkladu umístěna na začátek a nikoliv konec 

části zákona pojednávající o orgánech družstva.  

 
Druhý problém spatřuji v ustanovení § 260 ObchZ, který zavádí subsidiární aplikaci § 56 až 75b 

ObchZ na družstva. Problémů, které tento odkaz vyvolává je hned několik. První spočívá ve 

skutečnosti, že výše uvedené ustanovení přibližuje družstvo obchodním společnostem, čímž jsou 

ignorována jeho specifika. Odkaz je o to více problematický, pokud ustanovení, na která je 
odkazováno, sama o sobě obsahují další odkaz. V takovém případě se naskýtá otázka, zda takovýto 

odkaz je platný i pro družstva. Druhý nedostatek ustanovení § 260 ObchZ spatřuji v jeho neurčitosti, 

když hovoří o „přiměřeném“ použití hlavy I, dílu prvého. Úmyslem zákonodárce v daném případě 
patrně bylo zabránit duplicitní úpravě některých institutů. Nicméně jeho formulace vyvolává řadu 

interpretačních obtíží a působí tak spíše kontraproduktivně. Konečně třetí problém, který dané 

ustanovení vyvolává, spatřuji ve výrazném omezení práva družstva, resp. jeho členů upravit si 
záležitosti zákonem neupravené ve svých stanovách. Dochází tak ke zbytečnému zásahu do autonomie 

družstva. 

 

Druhým nejvýznamnějším právním předpisem pro oblast družstevnictví, je zákon č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník (dále jen jako občanský zákoník, nebo ObčZ). Jeho význam spočívá ve skutečnosti, 

že: 

 Upravuje problematiku družstevních bytů. 

 Vůči obchodnímu zákoníku působí jakožto lex generalis subsidiárně
23

. 

 
Třetím nejvýznamnějším právním předpisem pro oblast družstevnictví je dle mého zákon č. 125/2008 

Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen jako zákon o přeměnách, nebo ZoP). 

Tento upravuje jednotlivé formy přeměn družstva a obchodních společností, přičemž vůči obchodnímu 
zákoníku působí jako lex specialis. Jeho význam spatřuji především ve specifické úpravě prohlášení 

usnesení členské schůze za neplatnou a především pak v úpravě práva vlivu zaměstnanců v případě 

přeshraniční fúze. 

 

                                                             
23 K tomu srov. § 1 odst. 2 ObchZ. Jako příklady uplatnění občanského zákoníku na družstvo lze uvést např. úpravu právní 

subjektivity a způsobilosti k právním úkonům právnických osob (ustanovení § 18 a násl. ObčZ). 
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Jako další významné zákony bych uvedl zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech 

(dále jen jako zákon o družstevních záložnách, popř. ZoDZ)
24

, a již výše uvedený zákon č. 307/2006 

Sb., o evropské družstevní společnosti. Oba tyto zákony upravují zvláštní typy družstev, prvý z nich 
tzv. družstevní záložny, druhý spolu s nařízením č. 1453/2003, o statutu evropské družstevní 

společnosti, pak upravuje evropskou družstevní společnost.  

 
S problematikou družstevnictví rovněž souvisí zákony č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, č. 72/1994 

Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen jako BytZ), č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních 

bytů, č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen jako OSŘ), č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon 

(dále jen jako ŽZ), č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 358/1992 Sb., notářský řád, či č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví. 

 

2.5 Judikatura 

 

Ačkoliv je český právní řád typickým zástupcem kontinentální právní kultury, tj. kultury, která za 
pramen práva nepovažuje judikaturu soudů

25
, nelze zcela vyloučit její význam pro právo. 

 

2.6 Obchodní zvyklosti a právní zásady 

 

V daném případě se jedná o nepsané prameny práva, užívané v souladu s § 2 odst. 2 ObchZ 
subsidiárně v případě, že právní vztah není upraven ani obchodním zákoníkem, ani normami práva 

občanského. Primárně se užije obchodních zvyklostí, není-li jich pak zásad, na kterých spočívá 

obchodní zákoník. Systematickým výkladem pak lze dospět k závěru, že nelze-li aplikovat zásady 

obchodního práva, lze užít zásady obecné. 
 

V souvislosti s právními zásadami, je nutné říci, že družstevnictví je ovládáno řadou specifických 

zásad, které přímo souvisí se zvláštnostmi družstva. Jedná se především o tyto zásady: 

 Členský princip 

 Zásada nezávislosti a samosprávy 

 Zásada družstevní demokracie 

 Zásada solidarity
26

 

V literatuře se lze setkat i dalšími družstevními zásadami
27

. Osobně však považuji výše uvedené 

zásady za stěžejní, přičemž veškeré ostatní jsou od nich přímo odvozené. Obdobně smýšlí i Helešic
28

, 

který pod zásadu družstevní demokracie subsumuje např. zásadu rovnosti hlasů členů, atd. 
 

Nutno dodat, že výše uvedené zásady nejsou v praxi striktně dodržovány. Krom již zmíněných zásahů 

do družstevní autonomie, lze jmenovat např. institut „investujících členů“, který přímo zasahuje do 

zásady rovnosti hlasů členů, právo volby členů kontrolní komise zaměstnanci družstva, či řízení 
družstva odborným ředitelem, který nebude členem družstva. Ačkoliv některé tyto zásahy budou 

družstvům ku prospěchu, nelze se zbavit dojmu, že zákonodárce přibližuje družstva obchodním 

společnostem a ignoruje tak jeho specifika. 
 

2.7 Právně nezávazné dokumenty 

 

                                                             
24 Tento působí vůči obchodnímu zákoníku jako lex specialis. Obchodní zákoník se tedy aplikuje subsidiárně. 
25 Více např. Gerloch, A., Teorie práva, 5.vydání, Aleš Čeněk, 2009, s. 108. 
26 Pekárek: ,,vzájemná pomoc a podpora při dosahování určitých společných cílů“, Pekárek in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., 
Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 908. 
27 Např. princip dobrovolnosti členství, zásada kolektivismu, rovnost členů a otevřenost členství. 
28 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 227. 
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Ačkoliv tyto prameny nemají normativní charakter, považuji za podstatné alespoň zmínit dokumenty 

přijímané na půdě Mezinárodního družstevního svazu, popř. Družstevní asociace České republiky. 

Význam těchto dokumentů spočívá v jejich vlivu na právní doktrínu a legislativu České republiky. 
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3 Zákon o obchodních korporacích 
 

V návaznosti na předchozí kapitolu považuji za nezbytné alespoň ve zkratce zmínit zákon o 

obchodních společnostech a družstvech. Tento přímo souvisí s připravovanou rekodifikací 
soukromého práva a novým občanským zákoníkem. Zákon o obchodních korporacích pak má vůči 

novému občanskému zákoníku působit jako lex specialis, přičemž občanský zákoník se užije 

subsidiárně. 

 
Za nejvýznamnější změny, které zákon o obchodních korporacích přináší, považuji tyto: 

 

 Zákon o obchodních korporacích již nebude obsahovat právní úpravu obchodně-závazkových 

právních vztahů. Ta bude nadále obsažena v občanském zákoníku. Tímto bude opuštěna 
nynější duplicitní úprava závazkových právních vztahů. Zákon bude obsahovat výlučně právo 

korporační, tj. právo upravující obchodní společnosti a družstva. 

 

 Ze zákona je vypuštěna úprava nekalé soutěže. Tento fenomén úzce souvisí s ochranou 

spotřebitele, proto bude nadále upraven v občanském zákoníku. 

 

 Zákon nebude obsahovat úpravu rejstříkových otázek a institut finančního zajištění.  Tyto 

budou nadále upraveny zvláštním zákonem. 

 

 Rovněž úprava zániku a likvidace obchodních korporací bude obsažena v občanském 

zákoníku, v rámci úpravy právnických osob. Zákon o obchodních korporacích pak bude 

obsahovat případné výjimky z této obecné úpravy. 

 

 Vzhledem k subsidiaritě občanského zákoníku bude zavedena jednotná právní terminologie. 

Tím má být jednak vyjádřena jednota soukromého práva a jednak tím má být zabráněno 

různým dezinterpretacím. 

 

 Nově bude vytvořen systém zásad soukromého práva, přičemž stěžejní úprava bude obsažena 
v občanském zákoníku a zákon o obchodních korporacích pak bude obsahovat pouze ty 

zásady, které jsou pro danou oblast specifické (typicky zásada profesionality a zásada 

poctivého obchodního styku). 

 

 Nutno dodat, že cílem zákona o obchodních korporacích je uvést českou právní úpravu do 

souladu s právem EU a rovněž závazky, které České republice plynou z mezinárodních smluv.   

 

Co se úpravy družstva týče, hned na úvod musím říci, že zákonodárce nevyslyšel přání některých 
právníků zabývajících se družstevnictvím, kteří usilovali o úpravu družstev ve zvláštním zákoně

29
. 

Družstva budou nadále upravena společně s obchodními společnostmi, a to i přes svá četná specifika. 

Na druhou stranu zvláštní povaha družstva je zde oproti současné úpravě daleko více reflektována. 

Jednak tím, že úprava družstva je umístěna na samý závěr zákona, jednak zrušením odkazů na 
ustanovení upravující obchodní společnosti. 

 

K výrazné změně dochází rovněž v rozsahu právní úpravy. Oproti nynějším 40 paragrafům, zákon o 
obchodních korporacích upravuje družstvo ve více než 200 paragrafech. Nárůst je způsoben jednak 

rozšířením o dvě nové části, tj. úpravu bytového družstva a sociálního družstva, jednak vypuštěním 

odkazů na úpravu obchodních společností, v důsledku čehož je nutno vytvořit úpravu přímou. 
 

Inspiračním zdrojem zákonodárce byl krom nynějšího obchodního zákoníku, rovněž zákon č. 70/1873 

ř.z.
30

 a nařízení Rady EU 1453/2003 o statutu evropské družstevní společnosti. Lze tedy hovořit o 

                                                             
29 Např. JUDr. František Helešic, CSc. 
30 Více viz kapitola Počátky družstevnictví. 
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snaze zákonodárce o právní kontinuitu a snaze reflektovat evropskou úpravu. Nutno podotknout, že na 

přípravě zákona o obchodních korporacích se podílela i Družstevní asociace České republiky
31

.  

 
Mezi nejvýznamnější změny v úpravě družstev dle mého patří: 

 

 K výrazné změně dochází již v samotné definici družstva. To je nově definováno jako 

„společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých 
členů nebo třetích osob (§ 560 odst. 1)“. Tato definice nejenom, že zobecňuje nynější definici, 

ale rovněž umožňuje založení tzv. sociálního družstva. 

 

 K založení družstva je zapotřebí dohody tří osob, bez ohledu na to, zda se jedná o osoby 

fyzické, či právnické (§ 560 odst. 2). Tímto dochází k odstranění dosavadního porušování 
principu rovnosti, na které mnoho právníků poukazuje. 

 

 Nově je jednotně upravena problematika bytových družstev (§ 736 - 766). Jejich úprava 

navazuje na obecnou úpravu družstva, čímž je vyjádřena specialita úpravy a subsidiarita 
obecné časti. 

 

 Jak jsem již uvedl výše, zákon o obchodních korporacích připouští existenci tzv. sociálního 

družstva (§ 767 - 782). Jedná se o určitou odchylku od původního poslání družstva. To má 
sloužit výlučně jeho členům. Sociální družstva naopak podporují i třetí osoby, tj. nečleny. 

 

 V souladu s družstevní terminologií dochází ke zpřesnění některých pojmů, např. pojem 

„členský podíl“ je nově nahrazen pojmem „družstevní podíl“ (§ 603 a násl.). 

 

 Jako další dle mého pozitivní inovace jmenuji např. povinnost družstva zřídit informační 

desku (§ 570), odstranění nynějších nedostatků spojených se změnou výše základního 

členského vkladu (§ 574 - 575), demonstrativní výčet práv a povinností členů družstva (§ 

583), nová úprava procesu vyloučení člena (§ 623 - 631), atd. 
 

V úpravě orgánů družstva dochází k následujícím změnám: 

 

 Zákonem je výslovně zakázáno kupování hlasu a omezování hlasovacího práva členů (§ 642). 

 

 Dochází k rozšíření práva účastnit se zasedání členské schůze (§ 644 odst. 1). Zákon pak 

rozlišuje osoby, které se mohou účastnit, ale nemají hlasovací právo a osoby, které rovněž 

disponují hlasovacím právem. Zákon výslovně upravuje možnost omezení výkonu 

hlasovacího práva člena (§ 669 - 671). 
 

 Zákon podrobně upravuje náležitosti svolání členské schůze, a to včetně obsahu oznámení, 

resp. pozvánky (§ 645 - 646). V souvislosti se svoláváním členské schůze považuji za nutné 

rovněž zmínit nově formulovanou povinnost představenstva svolat členskou schůzi, je-li to 
v důležitém zájmu družstva (§ 648 odst. 1). V souladu se zásadou ochrany menšiny je snížena 

kvalifikovaná skupina členů schopná iniciovat zasedání členské schůze, navíc nově počítaná 

podle hlasů, nikoliv hlav (§ 648 odst. 5). 
 

 Zákon oproti nynější úpravě detailně upravuje zasedání náhradní členské schůze, dílčí členské 

schůze a shromáždění delegátů. Rovněž umožňuje stanovám zavést hlasování mimo členskou 

schůzi, tzv. „per rollam“ (§ 661 a násl.). 

 

 Dochází k rozšíření výlučné působnosti členské schůze (§ 665). Otázkou zůstává, zda takový 

krok zbytečně neomezuje družstevní samosprávu a autonomii. 

                                                             
31 Více informací o této organizaci- http://www.dacr.cz/. 

http://www.dacr.cz/
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 Problematika vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze se bude nadále řídit občanským 

zákoníkem, konkrétně jeho úpravou vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze spolku (§ 

672). Samotný proces je zjednodušen, neboť nadále nebude třeba vznášet námitku a 
prekluzivní lhůta pro napadení usnesení je prodloužena. 

 

 Úprava postavení představenstva je oproštěna od odkazů na akciovou společnost. Rovněž 

dochází ke zpřísnění zákazu konkurence jeho členů (§ 719 a násl.). 
 

 Zákon částečně řeší i dnešní problematický výklad ustanovení o orgánech malého družstva. 

Nadále má být statutárním orgánem výlučně předseda, jako monokratický orgán (§ 735).   

 

Shrnu-li výše uvedené, přijetí zákona o obchodních korporacích vnímám jako pozitivní počin. Zákon 
přináší rozsáhlou a komplexní úpravu problematiky družstevnictví, která zde doposud chybí. Dále 

musím ocenit, že zákon zohledňuje specifika družstva a striktně jej odděluje od obchodních 

společností. Velký přínos spatřuji i ve sjednocení dnes rozdrobené úpravy bytových družstev a 
zavedení institutu sociálních družstev. 

 

Potenciální nedostatek spatřuji i v jednom z jeho kladů, a to podrobnosti úpravy. Tou dochází 
k částečnému omezení samosprávy družstev a jeho práva upravit si otázky zákonem neupravené 

prostřednictvím stanov.  
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4 Obecně o družstvu- charakteristika družstva 
 

Než přejdu k vlastní úpravě orgánů družstva, považuji za nutné vymezit podstatné znaky družstva, tak 

jak je stanoví obchodní zákoník. 
 

Primárním východiskem je definice družstva obsažená v § 221 odst. 1ObchZ. Ten stanoví, že 

„družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo 

zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů“. Ačkoliv dnes již bylo 
upuštěno od dělení družstev

32
, mnozí autoři vytváří určité subkategorie. Např. Pekárek

33
 na základě 

zákonné definice rozděluje družstva na čtyři podskupiny; družstva, jejichž účelem je podnikání, 

družstva, jejichž účelem je podpora podnikání jejich členů, družstva, která slouží k uspokojování 
jiných potřeb a zájmů svých členů, popř. jejich rodin a konečně v souladu s § 221 odst. 2 ObchZ 

družstva bytová. 

 
Opustíme-li definici § 221 ObchZ, družstvo vykazuje tyto znaky: 

 

 Družstvo je právnickou osobou. 

 

Ustanovení § 222 odst. 1 ObchZ přiznává družstvu status právnické osoby. Jedná se tedy o 
samostatnou entitu, plně oddělenou od osob, které jsou jejími členy, a to jak po stránce právní 

subjektivity, tak po stránce majetkové. Z obecné úpravy právnických osob obsažené 

v občanském zákoníku pak lze dovodit, že družstvo je korporací
 34

.  
 

 Družstvo je podnikatelem. 

 

Z ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) ObchZ ve spojení s § 34 odst. 1 písm. a) ObchZ vyplývá, že 

družstvo je tzv. podnikatelem dle právní formy. Tzn., že je považováno za podnikatele bez 
ohledu na to, zda fakticky podniká, tj. provozuje činnost definovanou § 2 odst. 1 ObchZ. 

V návaznosti na tento fakt vznikají družstvu povinnosti, spojené s podnikáním- např. firemní 

povinnost
35

, povinnosti vůči rejstříkovému soudu, povinnost vést účetnictví, atd. 
 

V případě družstevní záložny je podnikatelská činnost přesně vymezena zákonem. Jak 

vyplývá z § 1 odst. 5 ZoDZ, družstevní záložna „je oprávněna vykonávat pouze činnosti 
stanovené tímto zákonem, a to v rozsahu povolení působit jako družstevní záložna“. Vlastní 

předmět podnikání je pak definován v § 3 ZoDZ. S tímto souvisí i zákonná omezení při 

disponování s majetkem družstevní záložny, zákaz družstevní záložny nabývat obchodní 

podíl, atd.  
 

 Družstvo je založeno na členském principu. 

 

Jak vyplývá z definice obsažené v § 221 ObchZ, družstvo je společenstvím neuzavřeného 
počtu osob. Pojem „neuzavřený počet“ dále rozvíjí § 221 odst. 4 věta druhá ObchZ, který říká, 

že „na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů, nebo zánik členství dosavadních 

členů“. Tímto znakem a variabilním kapitálem, co by souvisejícím fenoménem, se družstvo 
odlišuje od obchodních společností. 

 

                                                             
32 V minulosti byla družstva dělena např. na zemědělská a ostatní. Více viz kapitola Družstevnictví po 2. světové válce, do 
roku 1989.  
33 Pekárek in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 907- 908. 
34 Ustanovení § 18 odst. 2 písm. a) ObčZ. 
35 Firemní povinnost je obecně vyjádřena v ustanovení § 221 odst. 3 ObchZ. Je proto nezbytně nutné aplikovat i obecnou 

úpravu firmy obsaženou v ustanovení § 8 - 12 ObchZ. 
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S členským principem přímo souvisí i jedna ze stěžejních zásad družstevnictví, a to zásada 

dobrovolnosti členství
36

. 

 
Zákon zavádí minimální počet členů družstva. To je určující jednak pro založení družstva, 

jednak pro jeho trvání
37

. V souvislosti s tím je nutno zopakovat, že současná právní úprava 

nepochopitelně zavádí nerovnost mezi právnickými a fyzickými osobami, když jako 
minimální počet členů zavádí buď 2 právnické osoby, nebo 5 fyzických osob, popř. 1 

právnickou osobu a 4 fyzické osoby
38

. Tímto dochází k přímému rozporu s ústavní normou
39

.  

 

Družstvo je povinno vést seznam členů. Jeho náležitosti a správu upravuje § 228 ObchZ. 
 

Členové jsou povinni vnést do družstva členský vklad. Členské vklady můžeme rozlišit na 

peněžité a nepeněžité, či základní a další. Nad to zákon umožňuje za podmínek daných 
stanovami i další majetkovou účast člena na podnikání družstva. V souvislosti se vkladovou 

povinností je nutné zmínit ustanovení § 223 odst. 5 ObchZ, které rámcově upravuje, jakým 

způsobem má dojít k ocenění nepeněžitých vkladů, ustanovení § 224 odst. 5 věta druhá 
ObchZ, upravující splatnost členských vkladů a ustanovení § 223 odst. 6 ObchZ, které 

upravuje splatnost části členského vkladu přesahující vstupní vklad
40

. V otázkách 

souvisejících se vkladovou povinností, neupravených v hlavě druhé, se na základě § 260 

ObchZ subsidiárně použijí ustanovení § 59 -60 ObchZ. Pro úplnost dodávám, že v případě 
družstevních záložen lze vložit výlučně peněžitý vklad. Zákon o družstevních záložnách 

rovněž obsahuje vlastní úpravu podmínek pro vložení dalšího členského vkladu
41

. 

 
Rozsah a obsah členství je vyjádřen členským podílem. Ačkoliv zákon sám tento pojem 

nedefinuje a nepoužívá, o jeho existenci nelze pochybovat
42

. Pro jeho vymezení lze použít 

obecnou definici podílu obsaženou v § 61 ObchZ. Ačkoliv původní koncepce družstva 

vychází z principu rovnosti členů, a tudíž i členských podílů, zákon umožňuje existenci různě 
velkých podílu

43
. 

 

Vznik členství, obsah po dobu jeho trvání, převod, přechod a zánik upravují § 223 odst. 
3ObchZ, § 226 odst. 2 ObchZ a dále § 227 - 233 ObchZ. Zvláštní úprava pro družstevní 

záložny je obsažena v § 4 ZoDZ. 

 
V souvislosti s členským principem je nutno zopakovat, že současná právní úprava nepřipouští 

existenci sociálních družstev
44

. Přesto zásada, že družstvo má sloužit toliko svým členům, není 

bez výjimky. Tu lze spatřovat v ustanovení § 3 odst. 5 ZoDZ, který umožňuje výkon činnosti 

družstevní záložny pro stát, a další taxativně uvedené osoby bez podmínky jejich členství 
v družstevní záložně. Osobně s daným ustanovením nesouhlasím, neboť dle mého je tímto 

porušena zásada rovnosti a zákazu diskriminace.
45

 

 

                                                             
36 Ta znamená, že nikdo nemůže být nucen stát se členem družstva a nikdo nemůže být nucen v takovém stavu setrvat. 
37 Jak vyplývá z ustanovení § 254 odst. 2 písm. c) ObchZ ve spojení s ustanovením § 257 odst. 1 písm. a) ObchZ, pokud 
počet členů družstva klesne pod limit stanovený v § 223 odst. 2 ObchZ, je soud oprávněn rozhodnout o zrušení družstva a 
jeho likvidaci. 
38 V případě družstevní záložny je minimální počet členů stanoven na 30, bez ohledu na to, zda se jedná o fyzické či 
právnické osoby. 
39 Konkrétně čl. 3 odst. 1 Listiny. 
40 Vstupním vkladem zákon rozumí stanovami určenou část základního členského vkladu (§ 223 odst. 3 ObchZ). Je proto 

nezbytně nutné, aby člen v zákonné lhůtě uhradil i zbývající část, tj. splatil celý členský vklad. 
41 Srov. § 4b ZoDZ. 
42 Pojem členský podíl zákon používá pouze v jednom případě, a to v § 226 odst. 1 písm. d) ObchZ. Dále namísto toho 
hovoří o členských právech a povinnostech. Projevem jeho existence je institut vypořádacího podílu (§ 233 a násl. ObchZ), 
podílu na zisku (§ 236 ObchZ) a podílu na likvidačním zůstatku (§ 259 ObchZ). 
43 Odrazem může být např. skutečnost, že někteří členové budou disponovat více hlasy. 
44 Srov. kapitola Zákon o obchodních korporacích. 
45 Vzhledem k soukromoprávní povaze družstevních záložen by zde stát v souladu s § 21 ObčZ měl vystupovat jako „řadová“ 

právnická osoba. Nevidím proto jediný důvod, proč by měl být zvýhodněn na úkor jiných subjektů. 
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 Družstvo disponuje svým vlastním majetkem. 

 

Družstvo, podobně jako kapitálové obchodní společnosti
46

 vytváří základní kapitál. Tento je 

vymezen jako souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva (§ 223 
odst. 1 ObchZ). To v podstatě odpovídá obecné definici základního kapitálu obsažené v § 58 

odst. 1 ObchZ. Jeho výše je v návaznosti na princip neuzavřeného počtu členů proměnlivá. 

Hovoříme proto o tzv. „variabilním kapitálu družstev“
47

. V souvislosti s tím je nutno odlišit 
tzv. zapisovaný základní kapitál a reálný základní kapitál.

48
 

 

Za porušení závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem (§ 222 odst. 1 věta druhá 

ObchZ). Členové za závazky družstva neručí (§ 222 odst. 2 ObchZ). 
 

Dosáhne-li družstvo zisku, je tento možno rozdělit mezi členy, za podmínek stanovených § 

236 ObchZ ve spojení s § 65a ObchZ. 
 

Krom základního kapitálu je družstvo povinno vytvořit nedělitelný fond. Způsob jeho 

vytvoření, výši a další náležitosti rámcově upravuje § 235 ObchZ. Detailní úprava je dle § 226 
odst. 1 písm. g) ObchZ ponechána stanovám.  

 

Krom nedělitelného fondu je družstvu umožněno vytvářet na základě stanov i další majetkové 

zdroje. Může se jednat o vytvoření nedělitelného fondu ve vyšší výši (§ 235 odst. 1 věta druhá 
ObchZ), popř. jiných zajišťovacích fondů (§ 235 odst. 1 věta druhá ObchZ), či stanovení 

uhrazovací povinnosti (§ 222 odst. 2 ObchZ). 

 

 Základním interním normativním předpisem družstva jsou jeho stanovy. 

 

Stanovy plní v družstvu obdobnou funkci jako společenská smlouva. V souladu s tímto jsou 

stanovy považovány za smlouvu sui generis
49

. 
 

Náležitosti stanov lze dělit na obligatorní a fakultativní. Obligatorní náležitosti stanov 

upravuje § 226 odst. 1 ObchZ a v případě družstevních záložen § 5 ZoDZ. Nicméně tento 

výčet není úplný
50

. V případě fakultativních náležitostí záleží na vůli družstva, zda je do svých 
stanov zahrne. Pokud tak neučiní, užije se subsidiárně ustanovení zákona

51
. Fakultativní 

náležitosti lze členit na ty, kdy stanovy mohou pouze převzít zákonné pravidlo (buď přijmou, 

nebo nepřijmou), ty které rozvádějící zákonné pravidlo, a konečně ty, které zavádějí vlastní 
pravidla na základě zákonného zmocnění

52
. 

                                                             
46 Více např. Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 189. 
47 Např. Pelikánová, I., Černá, S., a kol., Obchodní právo, díl 2., Společnosti obchodního práva a družstva, Praha: ASPI, 
2006, s. 458 - 459. 
48 Definici těchto pojmů uvádí např. Pekárek in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, 
Praha: C.H.Beck, 2006, s. 912 - 913. Zapisovaným základním kapitálem se rozumí část základního kapitálu, která se zapisuje 
do obchodního rejstříku. Jeho minimální výše dle zákona činí 50.000,-- Kč (§ 223 odst. 2 ObchZ) a v případě družstevní 
záložny 500.000,-- Kč (srov. § 2 odst. 2 a 3 ZoDZ). Změna zapisovaného základního kapitálu je možná pouze 
prostřednictvím změny stanov, přičemž nemůže klesnout pod výše uvedenou hranici stanovenou. Pokud by zapisovaný 
základní kapitál nedosahoval zákonné výše, je soud dle § 254 odst. 2 písm. c) ObchZ ve spojení s ustanovením § 257 odst. 1 
písm. b) ObchZ oprávněn rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci. Splacení alespoň jedné poloviny zapisovaného 
základního kapitálu je nezbytnou podmínkou vzniku družstva (viz. § 225 odst. 1 věta druhá ve spojení s § 225 odst. 3 písm. 
c) ObchZ). Oproti tomu, reálný základní kapitál, je výše základního kapitálu k určitému momentu, přičemž tento odráží 

momentální počet členů družstva. Proto je reálný základní kapitál proměnlivý v závislosti na změnách počtu členů družstva. 
49 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Odo 146/2003 ze dne 21.08.2003. 
50 Např. ustanovení § 223 odst. 2 ObchZ zavádí povinnost uvést ve stanovách výši zapisovaného základního kapitálu, co by 
obligatorní údaj. 
51 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č.j. 2 Odon 25/96/Št ze dne 16.06.1996- ,,Jestliže jsou stanovy družstva v některé části v 
rozporu s kogentním ustanovením zákona a tento rozpor nezpůsobuje neplatnost celých stanov, platí namísto stanov příslušné 
ustanovení zákona.“ 
52 V tomto případě bude měřítkem jejich přípustnosti soulad s právními předpisy a stanovami, resp. obsah a účel zákona, 

dobré mravy a zásada poctivého obchodního styku. 
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Krom stanov družstva často vytváří i další interní předpisy. Z praxe jsou známy různé volební 

řády, jednací řády, popř. domovní řády bytových družstev, kteréžto dále rozvádí ustanovení 
stanov, či zákona. V případě družstevních záložen je ex lege přijímán finanční řád, co by 

obligatorní součást stanov a dále jednací řád. 

 
V případě vytvoření dalších interních předpisů zůstává na družstvu, zda tyto zařadí do stanov, 

či budou působit mimo stanovy. To je dle mého velmi důležité, neboť pokud by interní 

předpis byl obsažen ve stanovách, jeho porušení by znamenalo porušení stanov.  
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5 Obecně o orgánech družstva 
 

Družstvo, jak přímo vyplývá z jeho povahy, je plně autonomním a samosprávným subjektem práva. 

Jakožto takové samo rozhoduje o svých osudech a za svá špatná rozhodnutí nese odpovědnost.  
 

Vzhledem k tomu, že družstvo je typickou korporací, je nutné zúčastněné osoby, v případě družstva 

členy, určitým způsobem organizovat a zároveň vytvořit interní aparát, prostřednictvím kterého bude 

družstvo působit, a to jak směrem dovnitř (udržení družstevní kázně, rozhodování o interních 
záležitostech družstva), tak i vně. Z toho důvodu družstvo vytváří své orgány, resp. soustavu vzájemně 

propojených orgánů. 

 
Ačkoliv zákon sám neobsahuje obecnou definici orgánu, lze využít definic obsažených v právní 

doktríně. Pelikánová
53

 orgán definuje jako „ strukturní část právnické osoby jako strukturovaného 

právního subjektu fungujícího na základě dělby činností“.  Helešic
54

 vymezuje orgán jako 
„jednotlivce, nebo skupinu osob oprávněnou jednat za právnickou osobu“, přičemž v případě družstva 

se tito jednotlivci, popř. skupiny osob vyznačují specifickými znaky odrážejícími principy 

družstevnictví. Osobně mám za to, že obě definice lze použít a netřeba vymýšlet jiné.  

 
Helešic

55
 v souvislosti s výše uvedeným rozlišuje mezi družstvem jako společenstvím a družstvem 

jako podnikem. Družstvo jako společenství rozhoduje o zásadních otázkách (včetně obsazení družstva 

jako podniku), družstvo jako podnik pak tato rozhodnutí plní. Daná koncepce je zajímavá, nicméně 
osobně se s ní neztotožňuji, a to z toho důvodu, že její aplikace je účelná spíše pro fakticky podnikající 

družstva. Na ta, která jsou podnikatelem pouze formálně už nikoliv. 

 

Orgány lze členit na: 
 

1) Orgány obligatorní a orgány fakultativní 

 
Členění orgánů na orgány obligatorní a fakultativní vyplývá přímo z obchodního zákoníku. 

Ten v ustanovení § 237 vypočítává tři obligatorní orgány družstva, tj. členskou schůzi, 

představenstvo a kontrolní komisi
56

. Zároveň písm. d) umožňuje družstvu zřídit další 
fakultativní orgány.  

 

Pro zřizování fakultativních orgánů je družstvu ponechána naprostá volnost. Záleží pouze na 

něm, zda fakultativní orgán, či orgány, zřídí, o jaké orgán se bude jednat, či kdy tento orgán 
zřídí. Z praxe jsou známé fakultativní orgány v podobě komisí, výborů, orgánů vázaných na 

provozovny, atd.  

 
Pokud se družstvo pro zřízení dalších fakultativních orgánů rozhodne, je nutné tento orgán 

zřídit skrze stanovy
57

. Z toho vyplývá, že o zřízení fakultativního orgánu rozhoduje toliko 

členská schůze, neboť pouze jí náleží oprávnění přijímat, popř. měnit stanovy. Ve stanovách je 

nutno vymezit označení orgánu, způsob jeho ustavování, jeho působnost, složení, funkční 

                                                             
53 Pelikánová I., in Pelikánová I., Černá S., Obchodní právo, díl 2., Společnosti obchodního práva a družstva, Praha- ASPI, 
2006, s. 477. 
54 Srov. Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 223. 
55 Helešic, F., Družstevní právo v kostce, Praha: Eurolex bohemia, 2006, s. 78. 
56 Považuji za nutné dodat, že tento výčet není bez výjimky. Tu představuje odlišné uspořádání orgánů v případě malého 
družstva a úvěrová komise, co by další obligatorní orgán družstevních záložen. Co se úvěrové komise týče, tato je ustavována 
členskou schůzí z řad členů družstevní záložny, přičemž musí mít minimálně 3 členy. Do její působnosti spadá poskytování 
úvěrů členům družstevní záložny, poskytování záruk na úvěry členů a zajištění úvěrů. Stejně jako představenstvo je i úvěrová 
komise podrobena kontrolní činnosti kontrolní komise. V souvislosti s úpravou úvěrové komise je nutno zmínit možnost 
delegace části její působnosti na další osoby. 
57 Fakultativní orgán nelze zřídit pouhým usnesením členské schůze. Takové usnesení by bylo nicotné. 
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období a pravidla pro rozhodování
58

. Obtíž nastává při vymezení působnosti. Vycházím-li 

z právní doktrínou přijímaného postulátu, že fakultativnímu orgánu nelze svěřit kompetenci, 

která ze zákona náleží některému z obligatorních orgánů
59

, zůstává otázkou, jaké kompetence 
lze fakultativnímu orgánu svěřit. Vycházím-li totiž ze situace, že veškerá činnost družstva 

spadá do působnosti některého z obligatorních orgánů družstva, není zde místa pro fakultativní 

orgány. V případě zřízení fakultativního orgánu je proto nezbytné omezit, resp. delegovat část 
působnosti obligatorního orgánu. Meze této delegace dle mého nelze obecně stanovit. Každý 

jednotlivý případ proto bude nutno posuzovat individuálně a hodnotit jej z hlediska účelu a 

smyslu zákona. Jako konkrétní příklad uvádím např. možnost pověřit zvláštní fakultativní 

orgán povinností vyhovení zápisu ze zasedání členské schůze. Ze zákona by extenzivním 
výkladem měla tato povinnost příslušet představenstvu. Nicméně z povahy věci není 

překážkou, či na újmu, aby tímto byl pověřen speciální fakultativní orgán. Naopak si nelze 

představit, že by fakultativní orgán rozhodoval o změně stanov.  
 

Helešic
60

 od fakultativních orgánů odlišuje pomocné a poradní útvary. Tyto útvary nemusí být 

založeny stanovami (lze je ustanovit usnesením) a nepřísluší jim rozhodovací pravomoc. 
Často mají pouze dočasnou povahu. Jejich funkce může být různá. Lze jmenovat např. 

přípravu listin, či přípravu zasedání orgánů, příprava právních rozborů, atd. 

 

V souvislosti s fakultativními orgány je spekulativní povaha tzv. samospráv. Dle Pelikánové
61

 
se jedná o fakultativní orgán družstva. Dvořák

62
 naproti tomu tvrdí, že se o orgány družstva 

nejedná. Dle jeho názoru se jedná pouze o organizační jednotky, resp. volební jednotky 

družstva. Dodává však, že za podmínky, že tak bude stanoveno stanovami, bude orgánem 
předseda, popř. výbor samosprávy. Osobně se ztotožňuji spíše s názorem Dvořáka. Nicméně 

zda samosprávu bude možno považovat za orgán, či nikoliv, by mělo vyplývat ze stanov. 

Proto soudím, že nelze obecně vymezit status samospráv, nýbrž tento je nutno posuzovat 

individuálně.   
 

Závěrem dodávám, že zřizování fakultativních orgánů je pro družstvo přínosné. Jednak 

v souladu s § 238 odst. 1 věta prvá ObchZ, tyto orgány mohou být obsazovány výlučně členy 
družstva, čímž lze docílit větší participace členů při správě a výkonu činnosti družstva. 

Rovněž tím může být „odlehčeno“ jinému orgánu. Na druhou stranu velké množství 

fakultativních orgánů vede k nepřehlednosti struktury družstva. 
 

2) Orgány originární a orgány derivativní (odvozené) 

 

Tímto dělením bych rád poukázal na specifičnost členské schůze, tj. jediného orgánu družstva, 
jehož existence se neodvíjí od rozhodnutí jiného orgánu. Zbylé orgány jsou toliko deriváty, 

založenými popř. obsazenými na základě jejího rozhodnutí. 

 
3) Orgány kolektivní a individuální 

 

Jak vyplývá ze zásady kolektivismu, pro družstva jsou typické kolektivní orgány. Není však 
vyloučena existence monokraticky řízeného orgánu. Takovým orgánem může být předseda 

v případě malého družstva
63

, popř. družstvem zřízený fakultativní orgán. Osobně se však 

                                                             
58 Ohledně členství ve fakultativních orgánech subsidiárně platí zákonem stanovené podmínky pro členství v představenstvu 
a kontrolní komisi. Pro rozhodování fakultativních orgánů nelze aplikovat § 238 odst. 3 ObchZ, neboť tento se váže pouze 
k obligatorním orgánům. Je však možné aplikovat obecný § 66 odst. 4 ObchZ. 
59 Např. Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 217. 
60 Helešic, F.., Družstevní právo v kostce, Praha: Eurolex bohemia, 2006, s. 80. 
61 Pelikánová I., in Pelikánová I., Černá S., Obchodní právo, díl 2., Společnosti obchodního práva a družstva, Praha- ASPI, 
2006, s. 477. 
62 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 102. 
63 Srov. § 245 odst. 2 ObchZ. 
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domnívám, že zřizování monokraticky řízených orgánů není z hlediska kontroly a prevence 

účelné. 

 
4) Dle funkce konkrétního orgánu 

 

Struktura obligatorních orgánů družstva připomíná rozdělení moci ve státě
64

. Nacházíme zde 
orgán nadaný rozhodovací pravomocí (členská schůze), orgán výkonný (představenstvo) a 

konečně orgán kontrolní (kontrolní komise). 

 

5) Dle způsobu ustanovení 
 

Orgány lze dělit rovněž dle způsobu, jakým jsou dosazováni jejich členové. Pro družstvo je 

typickým způsobem obsazování orgánů volba. Nejsou však vyloučeny ani jiné způsoby; § 245 
odst. 2 ObchZ hovoří o dalším členovi pověřeném členskou schůzí. 

  

                                                             
64 Shodně Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1210. 
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6 Členská schůze 

6.1 Charakteristika orgánu 

 
Než přejdeme k vlastní právní úpravě členské schůze, považuji za účelné vymezit její znaky. Ty jsou 

následující: 

 

 Jedná se o obligatorní orgán družstva. 

 

Skutečnost, že členská schůze je obligatorním orgánem družstva, vyplývá přímo z její povahy. 

Pokud tento orgán je orgánem sdružujícím všechny členy družstva a rovněž orgánem, který ve 

své určité modifikaci
65

 přijímá stanovy družstva, nelze si existenci družstva bez tohoto orgánu 
vůbec představit. Ustanovení § 237 ObchZ je proto jen určitou deklarací zcela zřejmého faktu. 

 

 Členská schůze je originárním orgánem družstva. 

 
Členská schůze není voleným orgánem. Členství v tomto orgánu vzniká spolu se vznikem 

členství v družstvu a trvá potud, pokud je příslušná osoba členem družstva. Bylo by tedy 

zásadní chybou aplikovat pro členství v členské schůzi § 246 ObchZ, kterýžto vymezuje 
funkční období členů orgánů družstva. Naopak je zde nutné aplikovat ustanovení § 227-232 

ObchZ, které upravují vznik a zánik členství. 

 

 Členská schůze je kolektivním orgánem. 

 
Vzhledem k faktu, že jde o orgán sdružující všechny členy družstva, přičemž družstvo musí 

mít dle § 221 odst. 4 ObchZ nejméně pět členů, popř. dva členy jedná-li se o právnické osoby, 

lze dovodit, že členská schůze je a po celou dobu existence družstva musí být orgánem 
kolektivním. 

 

 Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.  

 

V souladu se zásadou družstevní demokracie, musí o zásadních otázkách týkajících se 
družstva, rozhodovat jeho členové. Členská schůze, co by orgán sdružující všechny členy, pak 

musí být nejvyšším orgánem, neboť právě jí náleží rozhodovat o těchto zásadních otázkách. 

Ustanovení § 239 odst. 1 ObchZ tento fakt deklaruje.  
 

Výsadní postavení členské schůze vyplývá i ze struktury úpravy orgánů družstva. Úprava 

členské schůze je umístěna na prvním místě a v porovnání s úpravou ostatních orgánů je 
úpravou nejobsáhlejší. 

 

 Členská schůze je svolávána vždy na konkrétní zasedání. 

 

Ačkoliv je členská schůze stálým orgánem, neplatí, že by byla rovněž stále činná, resp. 
neustále zasedala. Členská schůze zasedá výlučně v případě, že je k zasedání svolána.  

 

6.2 Působnost členské schůze 

 

Působností členské schůze rozumíme okruh záležitostí, o nichž je členská schůze oprávněna, resp. 
povinna rozhodovat. Její vymezení musí být precizní. V případě, že by působnost členské schůze byla 

vymezena široce, došlo by k omezení operativnosti družstva a rovněž potlačení faktické potřeby 

                                                             
65 Viz kapitola Zvláštní formy členské schůze. 
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dalších orgánů. Naopak úzké vymezení by vedlo k porušení zásady, že o zásadních otázkách týkajících 

se družstva rozhodují jeho členové. 

 
Vymezení působnosti členské schůze je obsaženo v § 239 odst. 4 ObchZ. Z ustanovení § 239 odst. 5 

ObchZ však dále vyplývá, že členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech týkajících se družstva 

a jeho činnosti, pokud tak stanoví stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci členská 
schůze vyhradila. Z toho lze dovodit, že působnost členské schůze se rozpadá do tří základních 

okruhů: 

1) Působnost stanovená zákonem, či lépe řečeno zákony. 

2) Působnost založená stanovami 
3) Působnost vytvořená na základě tzv. „atrakčního práva členské schůze“

66
. 

 

Působnost členské schůze stanovená zákonem je působností výlučnou. Nelze jí delegovat na jiný 
orgán, ať už obligatorní, či fakultativní. Taková delegace by byla pro rozpor s kogentním ustanovením 

zákona absolutně neplatná. V souladu s tím je nutné zavrhnout v praxi často užívaný postup 

představenstva, kdy by samo přijalo rozhodnutí, spadající do výlučné působnosti členské schůze, 
přičemž by si toto své rozhodnutí dodatečně nechalo členskou schůzí schválit. 

 

V případě působnosti založené stanovami, nebo na základě atrakčního práva, hovoříme o působnosti 

všeobecné. Členská schůze si může vyhradit k rozhodování jakoukoliv otázku, a to buď generálně 
(stanovy) nebo ad hoc (atrakční právo). Všeobecná působnost tedy rozšiřuje výlučnou působnost 

členské schůze, přičemž ponechává na vůli členů, zda této možnosti využijí. 

 
V souvislosti s všeobecnou působností členské schůze se nabízí otázka, zda existují její hranice. Dle 

Pelikánové
67

 není členská schůze, jakožto nejvyšší orgán nijak limitována. Naproti tomu Dvořák
68

 

uvádí, že limitem všeobecné působnosti je ta působnost, která ze zákona přísluší jinému orgánu, 

přičemž jako příklad uvádí jednatelské oprávnění představenstva. Osobně mám za to, že všeobecná 
působnost své meze má, nicméně tyto nelze obecně definovat. Shodně s Dvořákem mám za to, že je 

nepřípustné, aby si členská schůze svým usnesením vyhradila jednatelské oprávnění, neboť to je 

v souladu s § 13 ObchZ kogentně přiznáno představenstvu
69

. Nicméně není vyloučeno, aby členská 
schůze svým usnesením zmocnila pro konkrétní záležitost třetí osobu, a tím fakticky omezila 

jednatelské oprávnění představenstva. 

 
Osobně, shodně s Helešicem

70
 a Dvořákem

71
, zastávám názor, že členská schůze by se měla zdržet 

užívání všeobecné působnosti. V opačném případě by mohlo dojít k narušení transparentnosti 

družstva, kdy by se byť i bagatelními záležitostmi musela zabývat členská schůze. Rovněž nelze 

opomenout hrozbu „řízení ze zadního sedadla“ na kterou upozorňuje Dvořák. 
 

6.2.1 Působnost založená zákonem 

 
Výlučná působnost členské schůze je vymezena v § 239 odst. 4 ObchZ. Nicméně daný výčet není 

taxativní. Z dalších ustanovení obchodního zákoníku, i jiných právních předpisů, vyplývá, že členská 

schůze rozhoduje i o dalších otázkách. 

 
Dle § 239 odst. 4 ObchZ do působnosti členské schůze náleží: 

a) měnit stanovy 

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise 

                                                             
66 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 106. 
67 Pelikánová I., in Pelikánová I., Černá S., Obchodní právo, díl 2., Společnosti obchodního práva a družstva, Praha- ASPI, 
2006, s. 481 a násl., shodně Faldyna in Faldyna F., a kol, Obchodní zákoník s komentářem, díl I., Codex, 2000, s. 603. 
68 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 105. 
69 Výjimku pak představují malá družstva. 
70 Helešic, F.., Družstevní právo v kostce, Praha: Eurolex bohemia, 2006, s. 88. 
71 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 106. 
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c) schvalovat řádnou účetní závěrku
72

 

d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty 

e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu 
f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva 

g) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva
73

 

h) rozhodovat o uzavření smluv podle § 67a a o jiných významných majetkových dispozicích
74

 
i) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou 

byty, nebo s byty
75

 

 

Do působnosti členské schůze dle obchodního zákoníku dále náleží: 

 Schvaluje závazky, do nichž vstoupili zakladatelé před vznikem družstva a které mají na 

družstvo přejít, a to do 3 měsíců od vzniku družstva 

 Schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise (§ 66 odst. 2 

věta třetí ObchZ) 

 Zavádí-li stanovy institut náhradníků, pak volí náhradníky členů představenstva a kontrolní 

komise (§ 248 odst. 2 ObchZ) 

 Rozhoduje o odpadnutí překážky ve smyslu § 38 l ObchZ (§ 38 l odst. 5 a 6 ve spojení s odst. 

8 ObchZ)  

 Rozhoduje o uhrazovací povinnosti členů přesahující jejich členský vklad (§ 222 odst. 2 

ObchZ) 

 Rozhoduje o splacení nesplacené části členského vkladu před dobou její splatnosti (§ 223 odst. 

6 ObchZ) 

 Rozhoduje o odvolání člena proti zamítavému rozhodnutí představenstva, kterým nedošlo ke 

schválení dohody o převodu členských práv a povinností (§ 229 odst. 1 ObchZ) 

 Rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení, popř. pokud si 

toto právo vyhradí ve stanovách, může členská schůze přímo rozhodovat o vyloučení člena (§ 

231 odst. 4 ObchZ) 

 Schvaluje výroční zprávu o hospodaření družstva (§ 253 ObchZ) 

 Rozhoduje o tom, že družstvo založené na dobu určitou bude i po uplynutí této doby dále 

pokračování v činnosti (§ 258 ObchZ) 

 Rozhoduje o otázkách spojených s likvidací družstva. Tj. není-li stanoveno jinak, jmenuje 

členská schůze likvidátora (§ 259 odst. 1 ObchZ). Dále členská schůze projednává návrh 

likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku. 

 
Dle zákona o družstevních záložnách do působnosti členské schůze družstevní záložny dále náleží: 

 volba a odvolávání členů úvěrové komise 

 přijímaní jednacího řádu a finančního řádu družstevní záložny 

 rozhodování o podmínkách poskytování informací členům 

 

Další záležitosti spadající do působnosti členské schůze bytových družstev vymezuje zákon o 
vlastnictví bytů. Jedná se o otázky spojené s budovou, která je ve vlastnictví družstva a v níž se 

nacházejí byty, popř. nebytové prostory, kteréžto jsou pronajímány členům družstva
76

. 

 

                                                             
72 Zvláštní úpravu obsahuje zákon o družstevních záložnách. Srov. § 6 odst. 6 ZoDZ. 
73 Úprava přeměny družstva je obsažena v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev. Ten rovněž obsahuje 
vlastní úpravu rozhodování členské schůze. Primárně se tedy bude vycházet z této úpravy, přičemž subsidiárně se použije 
obchodní zákoník. 
74 V souvislosti s tímto bodem je nutno zmínit speciální úpravu zákona o družstevních záložnách. Ten v § 1 odst. 7 váže 
možnost dispozice s podnikem na předchozí souhlas České národní banky s takovou dispozicí, přičemž dále uvádí, že 
zastavení podniku družstevní záložnou nebo jeho části je nepřípustné. 
75 Ačkoliv výčet uvedený v § 239 odst. 4 ObchZ má být obecný, tj. platit pro všechny typy družstev, písm. i) se váže výlučně 
k bytovým družstvům. 
76 Více o těchto otázkách srov. Helešic, F., Družstevní právo v kostce, Praha: Eurolex bohemia, 2006, s. 85 - 86. 
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6.2.2 Působnost založená stanovami 

 

Ustavující schůzi, co by orgánu přijímajícímu stanovy (viz. § 224 odst. 2 písm. b) ObchZ), popř. 

členské schůzi, co by orgánu, kterému přísluší měnit stanovy (viz. § 239 odst. 4 písm. a) ObchZ), je 
umožněno založit svojí působnost nad rámec § 239 odst. 4 ObchZ prostřednictvím stanov. Bude se 

jednat o ty případy, kdy zákon neobsahuje kogentní úpravu, a tudíž a contrario připouští možnost 

upravit danou skutečnost ve stanovách jinak. V souladu s dělením fakultativních náležitostí stanov lze 

tyto případy rozdělit na 3 skupiny: 

 Případy, kdy stanovy přijmou zákonem pevně dané pravidlo. Pokud stanovy takové pravidlo 

nepřijmou, postupuje se dle zákona. Jako příklad uvádím právo členské schůze volit předsedu, 

popř. místopředsedu kontrolní komise (§ 244 odst. 5 ObchZ). 

 Případy, kdy stanovy rozvádí zákonné ustanovení. 

 Případy, kdy stanovy v souladu se zákonem, jeho smyslem a účelem zavedou vlastní pravidlo. 

Lze si představit např. pravomoc členské schůze rozhodovat o majetkových dispozicích od 
určité výše. 

 

6.2.3 Působnost vytvořená na základě „atrakčního práva členské schůze“ 

 
Atrakční právo členské schůzi umožňuje vyhradit si k rozhodnutí další otázky, nad rámec zákona a 

stanov. 

 
Pokud se členská schůze rozhodne tohoto svého práva využít, musí být její záměr zjevný z pozvánky 

nebo oznámení o svolání členské schůze. V opačném případě by v souladu s § 239 odst. 1 ObchZ ve 

spojení s § 182 odst. 1 písm. a) ObchZ a § 185 odst. 4 ObchZ mohlo být příslušné rozhodnutí přijato 
pouze za podmínky účasti a souhlasu všech členů družstva. Shodně soudí i Dvořák a Římalová

77
.  

                                                             
77 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 105, Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., 

Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 223. 
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6.3 Právo člena účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní 

 

Ačkoliv obchodní zákoník neobsahuje byť ani demonstrativní výčet základních práv a povinností 
člena družstva

78
, patří právo účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní mezi základní práva 

každého člena. Jeho existenci lze dovodit z § 240 ObchZ. 

 
S tímto právem je však spojeno několik otázek. 

 

První otázkou je, kdy toto právo vzniká. Dle ustanovení § 223 odst. 3 ObchZ je podmínkou vzniku 
členství splacení členského vkladu, nebo vstupního vkladu. Další podmínky vzniku mají dle § 227 

odst. 5 ObchZ upravit stanovy. Vycházíme-li ze situace, že vznik členství je podmíněn toliko 

splacením vstupního vkladu, pak jeho splacením vznikne členovi právo účastnit se zasedání členské 

schůze a hlasovat na ní. Problém nastává, pokud takový člen v rozporu s § 223 odst. 6 ObchZ neuhradí 
část členského vkladu přesahující vstupní vklad. Je otázkou, zda porušení této povinnosti má vliv na 

existenci členství a tím pádem i existenci práva účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní a 

zda je členská schůze oprávněna omezit, popř. vyloučit výše uvedená práva člena, jenž je v prodlení se 
splacením.   

 

Ačkoliv zákon tyto problémy neřeší, z právní doktríny
79

 vyplývá, že nesplacením zbylé části 

členského vkladu nezaniká členství v družstvu. Nicméně tuto skutečnost lze kvalifikovat jako porušení 
základní členské povinnosti, tj. vkladové povinnosti, což může být důvodem pro vyloučení člena 

z družstva ve smyslu ustanovení § 231 odst. 1 věta první ObchZ ve spojení s § 231 odst. 4 ObchZ. 

Krom toho se družstvu, zejména v případě, že by vyloučení člena mohlo vést k zániku družstva
80

, 
nabízí možnost domáhat se úhrady zbylé části členského vkladu soudní cestou prostřednictvím žaloby 

na plnění. 

 
Současná právní úprava bohužel mlčí i o možnosti omezení výše uvedených práv. Dle Dvořáka

81
 a 

Helešice
82

 nelze právo člena účastnit se zasedání členské schůze omezit, podmínit, dočasně odejmout, 

nebo jej tohoto práva zcela zbavit. Tento závěr však dle mého není bez výjimky. Tu lze spatřovat 

jednak v možnosti dočasného vyloučení člena ze zasedání členské schůze z důvodu, že tento ruší její 
jednání, jednak ve zřízení shromáždění delegátů

83
. Faldyna

84
 naproti tomu v souvislosti s počtem hlasů 

jednoho člena uvádí, že „myslitelná jsou i jiná kritéria pro určení počtu hlasů jednoho člena, popř. též 

různé formy omezení hlasovacího práva“. Následně pak dodává, že právo hlasovat nelze odepřít úplně. 
Osobně se domnívám, že za současné právní úpravy nelze prostřednictvím stanov omezit právo člena 

účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní. Takto posílené právo však skýtá i značný 

nedostatek, neboť člen je za současného stavu oprávněn hlasovat i o záležitostech, kde dochází ke 
střetu zájmů

85
. 

 

Oproti obchodnímu zákoníku, zákon o družstevních záložnách umožňuje České národní bance 

rozhodnout o pozastavení práva osoby s kvalifikovanou účastí účastnit se členské schůze a hlasovat na 
ní a práva požadovat její svolání. Družstevní záložna je pak povinna takové rozhodnutí akceptovat a 

nepřipustit účast takové osoby na členské schůzi.
86

  

 

                                                             
78 Tato skutečnost je řadou autorů velmi kritizována (např. Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, 
Praha: Linde, 1998, s. 1216 a násl.). Práva a povinnosti členů je nutné dovozovat z jednotlivých ustanovení zákona. Absence 
výčtu navíc jasně demonstruje nezájem zákonodárce o problematiku družstevnictví, a to s ohledem na fakt, že u obchodních 
společností lze takovéto výčty práv a povinností nalézt.  Osobně proto doporučuji v souladu s § 226 odst. 1 písm. c) ObchZ 

zachytit alespoň demonstrativní výčet práv a povinností člena ve stanovách. 
79 Pekárek in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 912 a násl. 
80 Představme si situaci, že vyloučením člena by počet členů družstva klesl pod minimální zákonnou hranici. 
81 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 104 - 105. 
82 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 240. 
83 Shodně soudí Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha: Linde, 1998, s. 1216 a násl. 
84 Faldyna F., a kol, Obchodní zákoník s komentářem, díl I., Codex, 2000, s. 605. 
85 Jako příklad uvádím např. hlasování o vyloučení člena z družstva. 
86 Srov. § 2b odst. 15 a § 2c odst. 1 a odst. 2 ZoDZ. 
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Rovněž bych se rád pozastavil u zmiňované možnosti dočasně vyloučit člena z jednání členské schůze 

z důvodu, že ruší její řádný průběh. V daném případě plně souhlasím s Helešicem
87

, který má za to, že 

o dočasném vyloučení má rozhodnout členská schůze a nikoliv její předsedající. Ten je dle mého 
oprávněn pouze vyzvat „rušícího člena“, aby svého počínání zanechal, a v případě, že tak neučiní, je 

oprávněn navrhnout členské schůzi hlasovat o dočasném vyloučení člena. Není přípustné, aby o 

vyloučení rozhodl bez dalšího předseda. Jako argument uvádím zásadu rovnosti členů družstva, zásadu 
družstevní demokracie, a konečně i prevenci proti možnému zneužití pravomoci předsedajícího. 

Rovněž by dočasně vyloučenému členovi, pokud je to možné, mělo být na jeho žádost umožněno opět 

se účastnit jednání. Výše uvedené by družstvo mělo obsáhnout do jednacího řádu orgánů, popř. stanov.   

 
Mezi jednotlivými autory panuje nesoulad o tom, zda právu účastnit se odpovídá i příslušná povinnost. 

Dvořák
88

 má za to, že zde existuje odpovídající povinnost, nicméně tato je imperfektní. Případnou 

sankci mohou zavést stanovy. Naproti tomu Helešic
89

 o existenci povinnosti účastnit se pochybuje. 
Nicméně nevylučuje možnost jejího zavedení prostřednictvím stanov. Osobně se domnívám, že zde 

takováto povinnost přímo ze zákona dána není, a to i s ohledem na Dvořákem namítanou povinnost 

člena podílet se na činnosti družstva. Dle mého mínění právo účastnit se ve svém širším smyslu 
zahrnuje i právo odmítnout svojí účast na zasedání (člen může odmítnout účastnit se např. z morálních 

důvodů, pro střet zájmů). Nicméně v zájmu člena je, aby svého práva využívat, a to s ohledem na 

skutečnost, že usnesení členské schůze zavazuje každého člena družstva, bez ohledu na to, zda 

hlasoval pro jeho přijetí, proti jeho přijetí, či se hlasování zdržel. 
 

Právo účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní rovněž zahrnuje právo člena nechat se pro 

výkon tohoto práva zastoupit. Tento institut je upraven v § 240 odst. 2 ObchZ. Ten pro zastoupení 
stanoví toliko tyto podmínky: 

 Člen je oprávněn nechat se zastupovat jiným členem i jinou osobou, tj. nečlenem. 

 Zmocnění musí mít písemnou formu. 

Právo nechat se zastoupit vyplývá přímo ze zákona. Není tedy třeba, aby toto právo bylo duplicitně 

upraveno i ve stanovách. Stanovy rovněž nemohou toto právo vyloučit. Nicméně vzhledem 
k obecnosti ustanovení není na škodu, aby stanovy upravily bližší podmínky zastoupení; např. 

maximální počet zastupovaných jedním zástupcem
90

. Pokud člen zmocní zástupce, aby jej zastupoval 

na zasedání členské schůze, není možné, aby byl současně přítomen na zasedání on i jeho zástupce.
91

  

 
Nicméně i v případě zastoupení přichází v potaz několik otázek, které zákon výslovně neřeší. 

 

Jedná se především o možnost užití ustanovení § 240 odst. 2 ObchZ pro případ shromáždění delegátů, 
ustavující schůze a dalších orgánů družstva. Shodně s Římalovou

92
 mám za to, že v případě 

shromáždění delegátů a dalších volených orgánu družstva aplikace § 240 odst. 2 ObchZ nepřichází 

v úvahu, a to z důvodu požadavku osobního výkonu funkce delegáta, popř. člena jiného orgánu 

družstva (srov. § 66 odst. 2 ObchZ). V případě ustavující schůze není odpověď jednoznačná. Jak uvádí 
Pekárek

93
 a shodně i Dvořák

94
, ustavující schůze není schůzí členů, neboť v té době družstvo ještě po 

právní stránce neexistuje. Ustanovení § 240 odst. 2 ObchZ však hovoří o právu členů. Proto jej nelze 

aplikovat.  
 

                                                             
87 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 240. 
88 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 104 - 105. 
89 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 240. 
90 Helešic in Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 241 - 
242 varuje před velkým množstvím zastupovaných jedním zástupcem. Takováto kumulace by mohla ve své podstatě vést 
k přeměně členské schůze ve shromáždění delegátů. Proto není na škodu prostřednictvím stanov, jednacího řádu, či usnesení 
členské schůze stanovit maximální počet zastupovaných jedním zástupcem. 
91 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Odo 701/2004 ze dne 27.04.2005. 
92 Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 227-228. 
93 Pekárek in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 918-919 a 
násl. 
94 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 52. 
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Druhým důvodem nemožnosti užití je ochrana účastníka ustavující schůze. Ten je dle § 224 odst. 4 

ObchZ oprávněn vzít svojí přihlášku zpět. V případě zastoupení by mohlo dojít k jednání proti vůli 

zastoupeného. Osobně však tento argument považuji za irelevantní. Rovněž v případě zastoupení na 
členské schůzi může dojít k tomu, že zástupce bude hlasovat jinak, než dle pokynů zastoupeného. 

V takovém případě jde však o porušení práv a povinnosti plynoucích z právního vztahu mezi 

zástupcem a zastoupeným. Ve vztahu k družstvu takovéto jednání nemá relevanci.  
 

Na druhou stranu, pokud § 2 odst. 4 ZoDZ, tj. lex specialis, výslovně vylučuje možnost zastoupení na 

ustavující členské schůzi, lze dovodit, že lex generalis, tj. obchodní zákoník, tuto variantu umožňuje. 

 
Osobně se domnívám, že zastoupení na ustavující schůzi možné je, a to i přes výše uvedené 

argumenty. Svůj závěr však opírám o zcela jiný argument. Pokud v daném okamžiku družstvo 

neexistuje, nelze aplikovat § 240 odst. 2 ObchZ. Avšak krom poměrně obecné úpravy obsažené v § 
224 ObchZ zde nejsou stanoveny žádné jiné omezující podmínky. V souladu se zásadou „je dovoleno 

vše, co není zakázáno“ pak dovozuji, že zastoupení na ustavující schůzi není vyloučeno. 

 
Další obtíží spojenou se zastoupením je porušení pokynů zastupovaného zástupcem a případný vliv 

takového porušení na platnost usnesení členské schůze. Shodně s Helešicem
95

 mám za to, že hlasování 

zástupce jinak než dle pokynů zastupovaného nemá vliv na platnost usnesení členské schůze. Porušení 

pokynů má dle mého mínění důsledky pouze pro právní vztah zástupce - zastupovaný, nemůže však 
působit ve vztahu k družstvu. V souladu s tím platí domněnka, že zástupce jedná v souladu s vůlí 

zastoupeného. Nicméně zůstává otázkou, zda tato domněnka je vyvratitelná, či nikoliv
96

. 

  

                                                             
95 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 242. 
96 Lze si představit situaci v malém družstvu, kdy se jeden z členů mimo zasedání členské schůze vyjadřuje před zbylými 
členy o určité otázce negativisticky, resp. že je proti, přičemž při následném zasedání členské schůze bude jeho zástupce 
hlasovat pro. V daném případě zbylí členové nemohou být v dobré víře, že zástupce skutečně jedná v souladu s vůlí 

zastoupeného. 
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6.4 Zasedání členské schůze 

6.4.1 Svolávání členské schůze 

 
Dle § 238 odst. 3 ObchZ, co by speciálního ustanovení ve vztahu k § 66 odst. 4 ObchZ, se pro platnost 

usnesení členské schůze vyžaduje: 

 její řádné svolání 

 přítomnost nadpoloviční většiny členů družstva 

 souhlas většiny hlasů přítomných členů, nestanoví-li zákon nebo stanovy, že je třeba souhlasu 

kvalifikované většiny 
Nesplnění některé z těchto náležitostí zakládá právo každého člena domáhat se vyslovení neplatnosti 

všech vadně přijatých usnesení členské schůze. 

 

Nutno však dodat, že výše uvedené neplatí bez výjimky. Tu představuje institut náhradní členské 
schůze ve smyslu § 239 odst. 8 ObchZ. 

 

Zákonná úprava svolávání členské schůze je velmi povrchní. Podrobnější úpravu proto musí v souladu 
s § 226 odst. 1 písm. c) ObchZ obsahovat stanovy

97
. 

6.4.2 Svolavatel 

 

Ustanovení § 239 odst. 2 ObchZ říká, že „členská schůze se schází ve lhůtách určených stanovami, 
nejméně jednou za rok“. Je tedy na stanovách, aby upravily termíny, v nichž bude členská schůze 

zasedat, a tímto vymezily řádné zasedání členské schůze. Počet řádných členských schůzí během roku 

by měl toliko odrážet potřeby a charakter daného družstva, přičemž zákon stanoví pouze jediné 
omezení, a to, že během roku musí členská schůze řádně zasedat alespoň jednou. V opačném případě 

by příslušný soud mohl rozhodnout o zrušení družstva, a to dle § 254 odst. 2 písm. c) ObchZ ve 

spojení s § 257 odst. 1 písm. c) ObchZ. 
 

Od řádných schůzí právní doktrína odlišuje schůze mimořádné. Tyto jsou svolávány mimo termíny 

předem určené stanovami. 

 
Zákon mlčí o tom, kdo členskou schůzi svolává. Z ustanovení § 239 odst. 3 ObchZ a § 239 odst. 8 

ObchZ, lze dovodit, že členskou schůzi k jejímu zasedání svolává představenstvo
98

. Faldyna
99

 však 

připouští, že svoláváním členské schůze by prostřednictvím stanov mohl být pověřen i jiný orgán 
družstva. Toto je dle mého možné, nicméně poměrně nepraktické. Vycházím-li z předpokladu, že by 

pravomocí svolat členskou schůzi byl pověřen fakultativní orgán družstva, pak jeho pravomoc by bylo 

možno založit pouze ve vztahu ke svolání řádné členské schůze. Tento svůj závěr opírám o skutečnost, 

že fakultativnímu orgánu družstva nelze svěřit pravomoc, kterou je ze zákona nadán obligatorní orgán 
družstva. Pokud § 239 odst. 3 ObchZ a § 239 odst. 8 ObchZ, přiznávají pravomoc toliko 

představenstvu, není možné tuto delegovat na fakultativní orgán. V důsledku této dělené pravomoci by 

pak mohlo docházet ke sporům mezi fakultativním orgánem a představenstvem, o to, kdo má členskou 
schůzi svolat. 

 

Jak lze dovodit z výše uvedených ustanovení, představenstvo je oprávněno, resp. povinno, svolat jak 
řádnou, tak mimořádnou členskou schůzi. Může tak učinit z jakéhokoliv důvodu. Limitem mu je péče 

řádného hospodáře, jejíž porušení může založit odpovědnost představenstva za způsobenou škodu 
100

. 

                                                             
97 Úpravu svolávání členské schůze lze subsumovat pod práva a povinnosti družstva k členům. 
98 Pelikánová I., in Pelikánová I., Černá S., Obchodní právo, díl 2., Společnosti obchodního práva a družstva, Praha- ASPI, 
2006, s. 482, uvádí, že to, že členskou schůzi svolává představenstvo, obchodní zákoník říká jen v souvislosti s náhradní 
členskou schůzí. Nicméně tento závěr musí platit pro každou členskou schůzi. 
99 Faldyna F., a kol, Obchodní zákoník s komentářem, díl I., Codex, 2000, s. 603 - 604. 
100 Tu lze spatřovat např. v nájemném za prostor, v němž členská schůze zasedá, cestovném, atd. 
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Představenstvo by se proto mělo uchylovat ke svolání mimořádné členské schůze pouze v případě, že 

zde existují neodkladné a závažné problémy. 

 
Z výše uvedeného pravidla, že členskou schůzi svolává představenstvo, obchodní zákoník zavádí dvě 

výjimky. 

 
V případě té první je nutné dodat, že tato se vztahuje toliko k mimořádným členským schůzím. Dle § 

239 odst. 3 ObchZ musí být členská schůze svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina 

všech členů družstva, kontrolní komise, jakož i v dalších případech, určují-li tak stanovy
101

. 

V takovém případě, je představenstvo povinno svolat členskou schůzi tak, aby se konala do 40 dnů od 
doručení žádosti o svolání. V opačném případě, tj. v případě, že dojde k marnému uplynutí této lhůty 

je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, 

oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou v takovém případě ze zákona 
solidárně povinni poskytnout takovéto osobě součinnost, tj. vydat jí na její žádost seznam členů, popř. 

delegátů družstva. V případě, že svolaná členská schůze nebude usnášeníschopná, je takto pověřená 

osoba povinna bez dalšího, tj. bez toho aby znovu vyzývala představenstvo, svolat náhradní členskou 
schůzi

102
. 

 

Zákon v souvislosti se žádosti o svolání hovoří pouze o její obligatorně písemné formě. Po obsahové 

stránce by žádost měla obsahovat údaj o tom, kdo tuto žádost činí, vůči kterému orgánu směřuje a 
konečně otázky o kterých má svolávaná členská schůze jednat. 

 

V porovnání s úpravou obchodních společností je kvalifikovaná skupina členů, schopná iniciovat 
svolání členské schůze nepoměrně velká. Především v případě velkých družstev bude možnost 

vytvoření takovéto skupiny velmi obtížná, a to i z toho důvodu, že skupina je počítána „podle hlav“. 

Východiskem může být příslušné ustanovení stanov, které by umožňovalo iniciovat svolání členské 

schůze, i menší skupině členů, než zákonem uváděné jedné třetině. 
 

Řada otázek vyvstává i v souvislosti s případným pověřením určité osoby, k tomu aby svolala 

členskou schůzi. Vzhledem k dikci zákona je nutné, aby se na pověřené osobě shodli všichni členové 
skupiny, jež požadovala svolání členské schůze. Takováto shoda může být v mnohých případech 

velmi obtížně dosažitelná, a to jak z důvodu možných osobních neshod jednotlivých členů, tak z 

důvodu velikosti takovéto skupiny
103

. Krom toho není ani jasná povaha takového pověření. Shodně s 
Dvořákem

104
 mám za to, že se jedná o zvláštní druh zmocnění, přičemž v souladu s § 491 odst. 2 ObčZ 

se na daný institut bude aplikovat ustanovení § 31 a násl. ObčZ. 

 

Otázkou rovněž zůstává, zda osoba pověřená svoláním členské schůze dle výše uvedeného ustanovení, 
je povinna zařadit na pořad členské schůze záležitost určenou osobami oprávněnými ve smyslu § 239 

odst. 2 ObchZ. Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení č.j. 29 Odo 98/2004 ze dne 26.10.2004 dospěl 

k názoru, že nikoliv. Své závěry opírá především o gramatický výklad ustanovení § 239 odst. 2 ObchZ 
a § 239 odst. 3 ObchZ, kdy „povinnost § 239 odst. 2 ukládá obchodní zákoník výslovně 

představenstvu, aniž by v ustanovení § 239 odst. 3 upravujícím svolání členské schůze pověřenou 

osobou na i jen přiměřené použití tohoto ustanovení odkazoval“. 
 

Konečně je nutné řešit i otázku, jak postupovat v případě, že bude podána žádost o svolání, avšak 

představenstvo nebude moci členskou schůzi pro existenci zákonných překážek svolat. Shodně 

                                                             
101 V případě shromáždění delegátů lze analogicky dovodit, že o svolání zasedání shromáždění delegátů může požádat jedna 
třetina všech delegátů. Kontrolní komise naopak musí o svolání požádat jako celek. 
Zákon v daném případě umožňuje, aby stanovy zavedly nad rámec zákona další důvody, pro které je představenstvo povinno 
svolat členskou schůzi. Z praxe lze uvést, že takovýmto důvodem může být např. dosažení ztráty o určité výši. 
102 Shodně Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 109. 
103 Představme si např. situaci, že má dojít ke shodě 500 členů, přičemž tito v souladu se zákonem musí danou osobu pověřit 
písemně, tj. podepsat pověřovací listinu. 
104 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 109. 
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s Dvořákem
105

 soudím, že v takovém případě bude nutné nechat marně uplynout zákonnou 40 denní 

lhůtu a následně postupovat dle § 239 odst. 2 věta druhá ObchZ. Krom zbytečného formalismu s sebou 

takový postup přináší i možnost vzniku škody v důsledku plynutí času.  
 

Druhá výjimka ze zásady, že členskou schůzi svolává představenstvo lze nalézt v § 259 odst. 2 ObchZ 

ve spojení s § 71 odst. 5 ObchZ. Z jejich ustanovení lze dovodit, že členskou schůzi je oprávněn svolat 
rovněž likvidátor. 

 

Jen pro úplnost dodávám, že dle § 5a odst. 4 ZoDZ je členskou schůzi oprávněn svolat rovněž 

insolvenční správce družstevní záložny. Tento je tak povinen učinit pouze na žádost České národní 
banky, co by dohledového orgánu, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti České národní banky, 

výlučně za účelem schválení účetní závěrky družstevní záložny. 

6.4.3 Způsob svolání 

 

Ačkoliv obchodní zákoník v § 239 odst. 2 věta druhá říká, že svolání členské schůze musí být členům 

oznámeno způsobem určeným stanovami, v § 241 odst. 2 uvádí, že obligatorní přílohou zápisu o 

konání členské schůze je mj. i pozvánka na ni. Lze tedy dospět k závěru, že členská schůze by měla 
být svolána prostřednictvím pozvánky, která bude doručena všem členům družstva, nebo pomocí 

obdobného prostředku. 

 
Formální a obsahové náležitosti pozvánky by měly být upraveny stanovami, popř. jednacím řádem 

družstva. Z povahy věci by pozvánka měla obsahovat: 

 firmu družstva 

 datum a místo konání zasedání členské schůze, čas zahájení 

 informaci o tom, zda je o řádnou, mimořádnou, či náhradní členskou schůzi 

 informaci o svolavateli 

 program a podklady k jednotlivým bodům programu, popř. návrh usnesení  

 v případě doplnění programu dle § 239 odst. 2 ObchZ, informace o tom, jaké body byly 

zařazeny do programu na žádost 
 

Zvláštní náležitosti pozvánky zavádí zákon o přeměně obchodních společností a družstev
106

. 

 

K náležitostem pozvánek, byť ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným se vyslovil i Nejvyšší 
soud ČR. Dle jeho usnesení č.j. 29 Odo 155/2001 ze dne 25.09.2001 je účelem pozvánky „umožnit 

společníkům, aby se mohli včas a se znalostí obsahu jednání valné hromady rozhodnout, zda se valné 

hromady zúčastní, aby si mohli zajistit podmínky pro tuto účast a připravit se na jednání valné 
hromady. Formulace jednotlivých bodů programu valné hromady proto musí být do té míry určitá, aby 

dosažení tohoto cíle umožňovala.“ Výše uvedené je dle mého názoru možné analogicky aplikovat i ve 

vztahu k náležitostem pozvánky na zasedání členské schůze družstva. 
 

Krom náležitostí pozvánky by stanovy, nebo jednací řád, měly rovněž obsahovat úpravu lhůt, v nichž 

budou pozvánky rozesílány.
107

 

 
Z hlediska formy pozvánek je nejčastěji užíváno obyčejného dopisu. Nutno však podotknout, že tato 

forma je v dnešní době z důvodu úspornosti, rychlosti, i případné průkaznosti včasného odeslání, 

nahrazována zasíláním pozvánek prostřednictvím internetu, do e-mailových schránek. V případě e-
mailové podoby je však nutno brát ohled na členy, kteří nemají přístup k internetové síti. Primárním 

posláním pozvánky je především sdělit příslušné informace všem členům družstva. Nelze proto 

žádného z nich opomíjet, či jinak diskriminovat. Dle mého je nejlepším řešením individuální přístup, 

                                                             
105 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 109. 
106 Srov. např. § 324 ZoP. 
107 Jak dodává Pelikánová in Pelikánová I., Černá S., Obchodní právo, díl 2., Společnosti obchodního práva a družstva, 

Praha- ASPI, 2006, s. 483, jako vzor úpravy lze analogicky využít úpravy akciové společnosti. 
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tj. kombinace využití poštovních služeb a internetové sítě, dle přání konkrétního člena. Dvořák
108

  

rovněž spekuluje o možnosti oznámení prostřednictvím tisku. Z jeho pojednání mě osobně není jasné, 

jaký tisk má na mysli. Pokud by se jednalo o interní periodika pravidelně rozesílaná všem členům, 
bylo by dle mého možno takového média pro svolávání užívat

109
. V případě obecně dostupného tisku 

by takovýto způsob oznamování byl dle mého minimálně v rozporu s dobrými mravy, o diskriminaci 

členů ani nemluvě. Shodně s Helešicem
110

 mám za to, že zcela nepřípustné by bylo oznámení 
prostřednictvím rozhlasu. 

 

Ohledně místa konání zasedání členské schůze je nutno zvolit místo adekvátní k velikosti členské 

základny družstva. Nemusí jít nezbytně o místo, v němž je umístěno sídlo družstva. V praxi malých 
družstev se lze setkat např. se zasedáním v advokátní kanceláři, která právně zastřešuje dané družstvo, 

nebo v sídle některého z notářů, který zde slouží jako záruka zákonnosti zasedání. Avšak i v případě 

místa konání platí, že jednotlivý členům nesmí být bráněno účastnit se příslušného zasedání. Nejvyšší 
soud ČR se zabýval možností změny místa konání, resp. jejími případnými dopady ve vztahu 

k možnosti vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze. Ve svém usnesení č.j. 29 Odo 984/2005 ze 

dne 26.06.2007 judikoval, že „změna místa konání valné hromady oproti místu uvedenému v 
pozvánce na valnou hromadu je pochybením, jež může založit neplatnost usnesení přijatých na 

takovém jednání. Soud však neplatnost takového usnesení nevysloví, došlo-li takovým pochybením 

jen k nepodstatnému porušení práv akcionářů “. Ačkoliv se výše uvedené usnesení vztahuje 

k akciovým společnostem, lze jej dle mého názoru analogicky aplikovat i pro případ družstev. 
 

Co se programu členské schůze týče, určuje jej její svolavatel. Obchodní zákoník však v § 239 odst. 2 

věta 2 umožňuje jedné třetině všech členů družstva, kontrolní komisi, popř. 3 delegátům požádat 
představenstvo, aby zařadilo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. V dalším § 239 

odst. 2 ObchZ odkazuje na § 182 odst. 1 písm. a) ObchZ. Ten pro zařazení záležitosti na pořad jednání 

členské schůze představenstvem stanoví následující podmínky: 

 Žádost došla představenstvu po zaslání pozvánky na členskou schůzi nebo po uveřejnění 

oznámení o jejím konání. 

 Představenstvo uveřejní doplnění pořadu jednání členské schůze ve lhůtě 10 dnů před 

konáním členské schůze způsobem určeným stanovami pro svolání členské schůze. 

V praxi to znamená, že představenstvo je povinno nejpozději 10 dnů před plánovaným zasedáním 

členské schůze rozeslat doplněné pozvánky, popř. takto doplněný program uveřejnit způsobem 
uvedeným ve stanovách. Nelze-li dostát těchto podmínek, v souladu s § 185 odst. 4 ObchZ lze o 

takovýchto záležitostech rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.  Z logiky věci 

lze dovodit, že takovýto postup lze uplatnit pouze v případě družstev s několika málo členy, neboť i 
nepřítomnost byť jednoho z tisíce členů takovýto postup znemožňuje. V případě kvalifikované 

skupiny členů a kontrolní komise však není vyloučeno, aby tito iniciovali mimořádné zasedání členské 

schůze dle § 239 odst. 3 ObchZ, kterážto rozhodne o nezařazené záležitosti.  

 
Ohledně obsahu programu Dědič

111
 varuje před užíváním pojmů jako „různé organizační záležitosti“. 

Takovéto pojmy jsou neurčité a rovněž nepřezkoumatelné. Budou-li tedy na programu uvedeny, lze o 

takovýchto záležitostech pouze jednat, nikoliv však rozhodovat. 
 

K problematice obsahu pozvánky se rovněž vyjádřil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí č.j. 29 Cdo 

2340/2007 ze dne 24.06.2009, když konstatoval, že v pozvánce není třeba uvádět, že členská schůze 
bude rozhodovat o procedurálních otázkách týkajících se její organizace a průběhu (např. volba orgánů 

členské schůze, rozhodnutí o jejím přerušení, apod.), neboť v těchto případech jde o „ rozhodnutí, 

která nemají obecnou povahu z hlediska stanovení pravidel i do budoucna“. 

 

                                                             
108 Více Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 108. 
109 Nicméně nelze opomenout možné zneužití takové formy svolávání- např. zveřejnění pozvánky malým písmem pod čarou 
v příloze s křížovkou takového periodika. 
110 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 238. 
111 Dědič J. in Dědič J., a kol., Obchodní zákoník, Komentář II. díl, Praha: Polygon, 2002, s. 1146. 
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6.4.4 Jednání členské schůze 

 

V návaznosti na ustanovení § 238 odst. 3 ObchZ bude před vlastním zahájením jednání nutné 

posoudit, zda je členská schůze usnášeníschopná, tj. zda je přítomna nadpoloviční většina členů 
družstva. V opačném případě je nutno tuto skutečnost uvést v zápise a dále postupovat dle § 239 odst. 

8 ObchZ. 

 

Problém při posuzování usnášeníschopnosti družstva nastává v případě, že někteří členové disponují 
na základě § 240 odst. 1 věta prvá ObchZ více hlasy. Je otázkou, zda se usnášeníschopnost bude 

posuzovat „podle hlav“, nebo dle hlasů přítomných členů. Římalová
112

 uvádí, že „pokud stanovy 

umožňují diferencovanou váhu hlasů jednotlivých členů, potom je třeba z tohoto klíče vycházet i při 
posuzování usnášeníschopnosti členské schůze.“ Naopak Dvořák

113
 uvádí, že „ustanovení § 240 odst. 

1 prvé věty ObchZ dopadá na možnost jiného počtu hlasů pro jednotlivé členy, nikoliv však na 

usnášeníschopnost zasedání členské schůze.“ Shodně jako Dvořák soudí i Čáp
114

. Osobně se ztotožňuji 
s názorem Dvořáka a Čápa. Pro názor Římalové jednak neexistuje bezprostřední opora v zákoně a 

krom toho by takovýto názor byl v rozporu s kogentními ustanoveními zákona, a to jak § 238 odst. 3 

ObchZ, tak obecným § 66 odst. 4 ObchZ. Krom toho lze argumentovat principem družstevní 

demokracie, byť tento není bez výjimky. 
 

Podmínka usnášeníschopnosti musí být naplněna při každém přijímaném usnesení. Vzhledem k tomu, 

že někteří členové mohou během zasedání členské schůze odejít, musí předsedající před každým 
hlasováním zjistit, zda je členská schůze usnášeníschopná. Tak ostatně konstatoval i Nejvyšší soud ČR 

v rozsudku č.j. 29 Odo 41/2002 ze dne 05.11.2002
115

. 

  

Není vyloučeno, aby stanovy zavedly vyšší kvorum. Nikdy však nemohou zavést kvorum nižší než 
zákonem uvedenou nadpoloviční většinu všech členů. 

 

Co se vlastního jednání členské schůze týče, zákon zcela postrádá jakoukoliv úpravu. Bude tedy na 
stanovách, popř. jednacím řádu, aby proces jednání upravily.  

 

Primárně bude nutné určit funkcionáře pro dané zasedání; tj. především předsedajícího, dále pak dle 
potřeby zapisovatele, skrutátora, popř. různé pomocné orgány (komise pro posouzení námitek, atd.). 

 

Dle Helešice
116

 by předsedajícím v návaznosti na ustanovení § 243 odst. 6 ObchZ měl být předseda 

představenstva (popř. místopředseda představenstva, či jiný pověřený člen představenstva), či člen 
družstva určený svolavatelem. Dvořák

117
 pak jako předsedajícího doporučuje zvolit profesionálního 

manažera, byť i „nečlena“ družstva. Dle mého nelze za předsedajícího zvolit „nečlena“. Ačkoliv 

předsedající není orgánem družstva, a tudíž se na něj nevztahuje ustanovení § 238 odst. 1 věta první 
ObchZ, vzhledem k ustanovení § 66 odst. 4 věta druhá ObchZ, dle něhož „při rovnosti hlasů je 

rozhodující hlas předsedajícího“ je nezbytně nutné, aby předsedající byl členem družstva. Ačkoliv by 

stanovy mohly zavést pro případ shody hlasů jiné řešení, a tím by umožnily vedení zasedání 
„nečlenem“, považuji takové řešení za kontraproduktivní a zbytečně komplikované. 

 

V souvislosti s úpravou postavení předsedajícího by stanovy, popř. jednací řád, měly rovněž stanovit 

možnost jeho vyloučení pro podjatost. 
 

                                                             
112 Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 227. 
113 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 110. 
114 J. Čáp in Dědič J., a kol., Obchodní zákoník, Komentář IV. díl, Praha: Polygon, 2002, s. 3184. 
115 Nejvyšší soud ČR v daném případě konstatoval, že „z ustanovení § 241 odst. 1 písm. c) ObchZ vyplývá, že je povinností 
družstva při přijímání každého usnesení zjistit, zda je členská schůze usnášeníschopná a uvést to do zápisu.“ 
116 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 256. 
117 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 111. 
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Vlastní jednání by pak mohlo probíhat v Helešicem
118

 uváděném duchu. Po oficiálním zahájení by 

následovalo zjištění, zda je splněna podmínka usnášeníschopnosti členské schůze. Dále by měl být 

zopakován program a stanoveno pořadí, v jakém budou jeho jednotlivé body projednávány. Následně 
by předsedající měl přistoupit k projednávání jednotlivých bodů. Po obecném seznámení 

s problematikou by měla následovat diskuze se členy. V závěru by mělo dojít ke shrnutí a navržení 

konkrétního usnesení. Po opětovném zjištění usnášeníschopnosti přejde členská schůze k hlasování. 
Je-li vznesen protinávrh, přednostně se hlasuje o protinávrhu. Stanovy, popř. jednací řád mohou 

rovněž upravit institut odročení pro případ, že k danému bodu bude vedena obsáhlá diskuze a bude 

třeba jej dodatečně posoudit. 

 

6.4.5 Hlasování 

 

Hlasování lze vnímat jako poslední fázi procesu rozhodování členské schůze. V souladu s § 238 odst. 
3 ObchZ jde o fázi obligatorní. 

 

Před vlastním hlasováním by členská schůze měla rozhodnout o formě hlasování. Zásadně platí, že 

členská schůze hlasuje veřejně. Není však vyloučeno, aby se členská schůze usnesla na tom, že bude 
hlasovat tajně. Tuto možnost by měly rovněž upravit stanovy, popř. jednací řád. 

 

V návaznosti na zvolenou formu členská schůze užije konkrétní prostředek pro hlasování. Z praxe je 
nejznámější hlasování prostřednictvím zvednutí ruky. Nelze však vyloučit ani hlasování 

prostřednictvím předem natištěných hlasovacích lístků, či pomocí elektronických prostředků. Opět je 

zde nechán prostor pro podrobnější úpravu prostřednictvím stanov. 
 

Dle ustanovení § 238 odst. 3 ObchZ se pro přijetí usnesení členské schůze vyžaduje souhlas většiny 

hlasů přítomných, přičemž zákon nebo stanovy určí, pro která usnesení je třeba souhlasu kvalifikované 

většiny. 
 

Ustanovení § 240 odst. 1 věta první ObchZ pak říká, že při hlasování má každý člen jeden hlas, pokud 

stanovy neurčují jinak. 
 

Možnost odchýlení od principu „jeden člen - jeden hlas“ obsahuje i zákon o družstevních záložnách. 

V jeho případě je zajímavostí, že u členů, kteří disponují více hlasy, se vyžaduje „odborná způsobilost 

a důvěryhodnost“.
119

 
 

Ustanovení § 240 odst. 1 věty první ObchZ umožňuje odchylku od jedné ze stěžejních zásad 

družstevnictví, a to sice zásady demokracie a s ní spojené zásady rovnosti členů. V daném případě se 
je otázkou, co je důležitější- zda striktní dodržování družstevních zásad, či faktická potřeba přilákat 

„členy - investory“ a tím získat potřebný kapitál. Osobně s tímto ustanovením zákona příliš 

nesouhlasím, neboť mi přijde, že je tímto popírána samotná podstata družstva, přičemž dochází k jeho 
přiblížení kapitálovým obchodním společnostem

120
.  

 

Pokud družstvo některým svým členům přizná více hlasů než jiným, je třeba počítat s následujícími 

omezeními: 
 

 Každý člen musí mít alespoň jeden hlas. Nelze některého člena zbavit jeho hlasu na úkor 

jiného. Takovýto počin by byl v přímém rozporu se základním právem každého člena účastnit 

se zasedání členské schůze a hlasovat na ní. 
 

                                                             
118 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck,  2009, s. 256- 257. 
119 Srov. § 2a odst. 4 písm. a) ZoDZ. 
120 Více ke kapitálovým obchodním společnostem např. Štenglová in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-

komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 189. 
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 Dle § 240 odst. 1 věta druhá ObchZ platí, že v případě hlasování o věcech uvedených v § 239 

odst. 4 písm. a), g) a h) má každý člen pouze jeden hlas. V těchto zákonem taxativně 

vymezených případech tudíž nelze žádnému členovi přiznat více než jeden hlas. Bude tedy 

nutné, aby předsedající tuto skutečnost akceptoval a ve výše uvedených situacích počítal hlasy 
„podle hlav“. Otázkou zůstává, zda je rozsah tohoto ustanovení možné prostřednictvím stanov 

rozšířit. Dle mého mínění tomu nic nebrání. 

 
Jen pro úplnost dodávám, že obdobné omezující ustanovení obsahuje i zákon o družstevních 

záložnách, kterýžto v § 4 odst. 6 věta třetí říká, že k rozhodnutí členské schůze o vyloučení 

člena, o změně stanov, o volbě a odvolání člena kontrolní komise, o prodeji nebo nájmu 

podniku nebo jeho části, o jiných významných majetkových dispozicích, o změně právní 
formy družstevní záložny (§ 13 odst. 5), o fúzi a rozdělení a o jiném zrušení družstevní 

záložny se vyžaduje zároveň i souhlas členů bez zohlednění hlasů z dalších členských vkladů. 

 

 Konečně pokud se družstvo pro diferenciaci počtu hlasů rozhodne, je nutné, aby co nepřesněji 

stanovami definovalo kritéria pro přidělení více hlasů. Zároveň s tím by stanovy měly určit 

maximální možný počet hlasů jednoho člena a zabránit tak možnému ovládnutí družstva 

jedním členem, popř. úzkou skupinou členů
121

. Při stanovení kritéria musí družstvo dbát 
zákazu diskriminace. Nejčastěji je za toto kriterium brána především majetková účast člena 

přesahující základní členský vklad. Helešic
122

 naopak doporučuje namísto majetkové účasti 

zohlednit míru faktické účasti člena na činnosti družstva. Ač s jeho názorem souhlasím, vidím 

v něm i potenciální problém, a to sice jak takovou účast posoudit, nehledě na možnost poklesu 
takové účasti člena. 

 

V případě družstevních záložen je kritérium předem vymezené. Dle § 4 odst. 6 věta druhá 
ZoDZ členům, kteří vložili další členský vklad, přísluší dále jeden hlas za každý celý násobek 

základního členského vkladu. 

 
Dle § 238 odst. 3 ObchZ se pro přijetí usnesení členské schůze vyžaduje souhlas většiny hlasů 

přítomných členů, nestanoví-li zákon nebo stanovy, že je třeba souhlasu kvalifikované většiny. 

Primárním principem je tedy přijímání usnesení prostou většinou hlasů přítomných, přičemž zákon 

nebo stanovy mohou stanovit odchylky od této zásady. 
 

Zákonné odchylky lze spatřovat: 

 V ustanovení § 240 odst. 1 věta druhá ObchZ ve spojení s § 239 odst. 4 písm. a), g) a h) 

ObchZ, které zakotvuje hlasování „podle hlav“. 

 Hlasování o záležitostech dle § 239 odst. 4 písm. j) ObchZ, kdy je vyžadován předchozí 

písemný souhlas většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci nemovitosti, které se 

rozhodnutí týká. 

 V ustanovení § 38 l odst. 5 písm. a) ObchZ, dle kterého se pro odpadnutí překážky ve smyslu 

§ 38 l odst. 1 ObchZ vyžaduje souhlas 2/3 přítomných členů. 

 Další odchylky stanoví zákon o přeměnách. Obecně platí, že pro schválení přeměny družstva, 

je vyžadován souhlas alespoň 2/3 hlasů přítomných členů, přičemž stanovami lze určit i vyšší 
většinu (§ 23 odst. 2 ZoP). Výjimku z tohoto obecného principu představují § 249 odst. 3 ZoP 

a § 384 ZoP.  

 Zákon o družstevních záložnách v § 5a stanoví, že k přijetí usnesení členské schůze je třeba, v 

případě hlasování o fúzi nebo rozdělení družstevní záložny, souhlasu alespoň dvou třetin hlasů 
přítomných členů. 

 Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, v § 5 ve spojení s § 7 

zachycuje povinnost bytového družstva doložit žádost o podporu usnesením členské schůze o 

                                                             
121 Takovýto limit by měl být stanoven s ohledem na velikost družstva. Pokud by takový limit byl z objektivního hlediska 
nepřípustný, tj. byl vysoký, a tím pádem nenaplňoval svůj účel, bylo by možné napadnout příslušné ustanovení stanov pro 
rozpor s dobrými mravy (§ 39 ObčZ). 
122 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 261. 
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souhlasu s uzavřením zástavní smlouvy, přijaté po předchozím souhlasu většiny členů bytové 

družstva, kteří jsou nájemci předmětné nemovitosti.  

 
Krom výše uvedených zákonných odchylek je možné požadavek kvalifikované většiny založit i 

prostřednictvím stanov. Osobně má za to, že zavedení požadavku souhlasu kvalifikované většiny může 

být přínosné především v družstvech, kde je umožněno jednomu členovi disponovat více hlasy. 
Stanovení kvalifikované většiny může tuto nerovnost zmírnit.  

 

Jen pro úplnost a v souladu s výše uvedeným dodávám, že v případě shody hlasů, by měl na základě 

subsidiární aplikace § 66 odst. 4 věta druhá ObchZ, být rozhodující hlas předsedajícího.  
 

6.4.6 Usnesení 

 
Usnesení je výsledným produktem rozhodovacího procesu členské schůze, přičemž z dikce § 238 odst. 

3 ObchZ lze dovodit, že jde o výlučnou formu rozhodnutí členské schůze. Zároveň platí, že usnesení 

lze přijmout pouze na zasedání členské schůze, a to za podmínek daných § 238 odst. 3 ObchZ. Tímto 

je vyloučena možnost členské schůze rozhodovat „per rollam“. 
 

Obdobně jako u rozhodnutí orgánů veřejné moci, rovněž u usnesení členské schůze rozlišujeme mezi 

jeho platností a účinností. Platností v tomto případě rozumíme soulad usnesení s právem a stanovami 
družstva, přičemž tato nastává okamžikem schválení usnesení. Účinnost lze definovat jako schopnost 

usnesení vyvolat jím předpokládané následky. Ačkoliv obchodní zákoník o účinnosti usnesení členské 

schůze mlčí, lze mít za to, že nastává současně s platností. Výjimku mohou představovat ta usnesení, 
z jejichž obsahu přímo vyplývá, že nabývají účinnosti později, popř. ta usnesení, jež vyžadují 

konstitutivní zápis do obchodního rejstříku
123

. K otázce účinnosti usnesení členské schůze se rovněž 

vyslovil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí č.j. 2 Odon 25/1996 ze dne 16.06.1996. V něm 

konstatuje, že „ pokud řádně svolané shromáždění delegátů přijme usnesení, kterým potvrdí usnesení 
předchozího shromáždění, které řádně svoláno nebylo, nelze takovému usnesení přiznat zpětnou 

účinnost. Zpětnou účinnost by usnesení členské schůze či shromáždění delegátů mohl přiznat pouze 

zákon. Pouze zákon by také mohl založit právo členské schůze a tedy i shromáždění delegátů, stanovit 
zpětné účinky svého usnesení. Takové oprávnění však zákon členské schůzi ani shromáždění delegátů 

nepřiznává“. Nejvyšší soud takto rozhodl především s ohledem na princip právní jistoty a ochrany 

členů družstva. 

 
Mezi odbornou veřejností se vedou spory o povaze usnesení členské schůze. Ta je rozdělena do tří 

táborů. První zastává názor, že usnesení členské schůze je právním úkonem
 124

. Druhý pak míní, že se 

jedná o zvláštní právní skutečnost
 125

. Konečně dle názoru třetího tábora se jedná o právní úkon sui 
generis

126
. 

 

K dané problematice se rovněž vyslovil Nejvyšší soud ČR. Ten ve svých rozhodnutích č.j. 1 Odon 
88/1997 ze dne 17.12.1997 a 29 Odo 528/2001 ze dne 12.03.2002 konstatuje, že „usnesení valné 

hromady akciové společnosti (analogicky rovněž usnesení členské schůze družstva) není právním 

úkonem, protože jím nedochází ke vzniku, změně nebo zániku právních vztahů vně společnosti 

(družstva)“. Na druhé straně však zároveň konstatoval, že „analogická aplikace ustanovení, která 

                                                             
123 Ke konstitutivním zápisům do obchodního rejstříku srov. např. Bartošíková M. in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., 
Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 65 a násl. 
124 Zastoupen např. Eliášem (Eliáš, K., K povaze usnesení valné hromady, Právní rozhledy, 1999, č. 12, s. 624 a násl.), či 
Dvořákem (Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 119).  
125 Jeho reprezentanty jsou např. Štenglová, či Dědič (Dědič, J., Štenglová, I., Je usnesení valné hromady právním úkonem?, 
Právní rozhledy, 1999, č. 5, s. 229 a násl.). 
126 Takovýto názor zastává např. Baudyš, P., Lze považovat usnesení valné hromady za právní úkon?, Právní rozhledy 2000, 

č. 4, s. 157 a násl. 
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upravují výklad a platnost právních úkonů, je – za určitých okolností – nutná také na usnesení valné 

hromady nebo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.“
127

 

 
Osobně se přikláním k názoru, že usnesení členské schůze je jinou právní skutečností, a to 

z obdobných důvodů, jaké konstatoval Nejvyšší soud ČR. Ustanovení § 34 ObčZ definuje právní 

úkon, jako projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností, které právní 
předpisy s takovým projevem spojují. Mezi náležitosti právního úkonu pak mj. patří i náležitost 

subjektu, kterýžto musí být vybaven způsobilostí k právním úkonům
128

. Dle § 19a ObčZ je družstvu, 

jakožto právnické osobě, přiznána způsobilost k právním úkonům. Tuto pak družstvo v souladu s § 13 

odst. 1 věta druhá ObchZ ve spojení s § 243 odst. 2 ObchZ projevuje prostřednictvím představenstva. 
Samy orgány družstva způsobilost k právním úkonům nemají, neboť nejsou subjektem práva, a tudíž 

sami o sobě nemohou činit právní úkony. Pouze představenstvu je dána pravomoc činit právní úkony 

družstva, tj. právní úkony přičítané družstvu a nikoliv představenstvu. Členské schůzi taková 
pravomoc dána není. Krom toho je nutné vycházet i z definice právního úkonu jakožto projevu vůle. 

Tento musí působit vně, vůči osobě odlišné od družstva. Pokud členská schůze rozhodne svým 

usnesením, je nutné takové usnesení realizovat, tj. založit jeho vnější působení. Až realizací usnesení 
je naplněna povaha právního úkonu, tj. vnějšího projevu vůle. Realizaci však nezajišťuje členská 

schůze nýbrž představenstvo, popř. v souladu s § 13 ObchZ ustanovený zástupce. Vlastní právní úkon 

tak činí představenstvo, popř. zástupce, nikoliv členská schůze. Z těchto důvodů dle mého mínění 

usnesení členské schůze nemůže být právním úkonem, přičemž je jinou právní skutečností. 
 

6.4.7 Zápis 

 
Ustanovení § 241 stanoví, že o každé členské schůzi se pořizuje zápis. Tento by měl obligatorně 

obsahovat: 

 datum a místo konání schůze 

 přijatá usnesení 

 výsledky hlasování 

 nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování
129

 

Jeho obligatorní přílohy tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na členskou schůzi a podklady, 

které byly předloženy k projednávaným bodům. 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že primární funkcí zápisu je prokázání, že zasedání členské schůze 

proběhlo v souladu se zákonem a stanovami, tj. bylo legitimní. 
 

S ohledem na úpravu zápisu o konání valné hromady akciové společnosti je úprava obligatorních 

náležitostí zápisu o zasedání členské schůze velmi povrchní. Zápis by dle mého měl rovněž obsahovat 
údaje o firmě družstva a jména a podpisy funkcionářů ustanovených pro dané zasedání členské schůze. 

Je proto na stanovách, popř. jednacím řádu, aby obsahové náležitosti zápisu rozšířily. Rovněž by měly 

vyplnit zákonnou mezeru a určit, kdo zápis vyhotovuje a v jaké lhůtě je povinen jej vyhotovit
130

. 

Stanovy mohou taktéž založit povinnost představenstva, popř. jiného fakultativního orgánu, rozeslat 
zápis všem členům družstva. Zvláštní náležitosti zápisu zavádí zákon o přeměnách obchodních 

společností a družstev
131

. 

 

                                                             
127 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Cdo 3646/2008 ze dne 25.11.2008. 
128 Srov. např. Knappová M., Švestka J., Dvořák J., a kol., Občanské právo hmotné 1, 4. vydání, Praha- ASPI 2005, s. 151 a 

násl. 
129 Zaprotokolování námitky je nezbytným předpokladem pro uplatnění práva dle § 242 ObchZ. Z logiky věci se mi jeví 
nepochopitelné, že jsou protokolovány pouze ty námitky, o jejichž protokolaci „namítající člen“ požádá. Dle mého by bylo 
daleko účelnější protokolovat automaticky všechny námitky, které byly vzneseny. Tím by byl byť částečně odstraněn 
zbytečný formalismus spojený s právem domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze soudem. 
130 Vyhotovit zápis je primárně povinno představenstvo. Dle Helešice by zápis měl být vyhotoven nejpozději ve lhůtě 1 týdne 
od zasedání členské schůze. Více Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 262. 
131 Srov. např. § 175 odst. 3 ZoP. 
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Krom obsahové stánky, obchodní zákoník rovněž upravuje formální stránku zápisu, když v § 241 odst. 

4 říká, že o rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský 

zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. Dané ustanovení přímo souvisí s § 224 
odst. 6 ObchZ a § 63 věta druhá ObchZ

132
. Forma notářského zápisu se dle § 254 odst. 3 ObchZ 

vyžaduje i v případě rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva, a dle § 23 odst. 3 ZoP se notářský 

zápis pořizuje rovněž v případě rozhodnutí členské schůze o přeměně, přičemž přílohou takového 
zápisu musí být projekt přeměny. Pokorná

133
 uvádí, že notářský zápis se pořizuje „patrně též při 

dispozicích s podnikem nebo jeho částí podle § 67a ObchZ“. Dle mého pro tento závěr není zákonná 

opora, tudíž by v daném případě měl postačovat běžný zápis. 

 
V souvislosti s § 241 odst. 1 písm. c) ObchZ soudní judikatura konkretizovalo podobu záznamu 

výsledků hlasování. Nejvyšší soud ČR v rozsudku č.j. 29 Odo 41/2002 ze dne 05.11.2002 konstatoval, 

že „výsledky hlasování, které je třeba uvést v zápise o členské schůzi družstva, se rozumí uvedení 
počtu přítomných členů družstva a počtu souhlasných hlasů při přijetí každého usnesení. Jestliže 

družstvo v důsledku porušení této povinnosti znemožnilo členovi v řízení o neplatnosti usnesení 

členské schůze vést důkaz, že členská schůze nebyla usnášeníschopná, dochází k přenosu důkazního 
břemene z člena na družstvo.“ Z výše uvedeného dále vyplývá, že zápis by měl u každého 

jednotlivého přijatého usnesení členské schůze obsahovat informaci o tom „zda je členská schůze 

usnášeníschopná, popř. kolik hlasů bylo pro přijetí usnesení, kolik proti a kolik se zdrželo hlasování“. 

Případné nesplnění těchto podmínek neznamená porušení zákona, nicméně z hlediska průkaznosti je 
v takovém případě, bude-li vedeno řízení o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, nutno 

přenést důkazní břemeno na družstvo. Nejvyšší soud ČR v daném případě posiluje postavení člena 

v právním vztahu člen - družstvo. Osobně s danou koncepcí plně souhlasím. Obdobné mechanismy 
fungují ve většině jak veřejných, tak soukromých institucí, v nichž dochází k hlasování kolegiálního 

orgánu. Nevidím proto důvod, proč by družstva měla být v tomto výjimkou. 

 

Dvořák
134

 se zaobírá možností vypracování zápisu prostřednictvím audio nahrávky, popř. 
audiovizuální nahrávky. Dle jeho názoru je pořizování takové formy zápisu nepřípustné, a to 

z hlediska ochrany osobnostních práv, absence zákonné opory, a konečně i prevence proti 

„šikanoznímu zneužití“ takové nahrávky. Osobně mám za to, že pro pořizování takovýchto nahrávek 
nejenom, že není zákonné opory, ale ani faktické potřeby. Krom toho jejich vyhotovení může „svádět“ 

k jejímu potenciálnímu zneužití. Proto, shodně s Dvořákem, mám za to, že pořizování takových 

nahrávek je nepřípustné.  
 

Povinnosti družstva vyhotovit zápis o zasedání členské schůze odpovídá právo členů definované § 241 

odst. 3 ObchZ. Dle něj má každý člen právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Z takto 

definovaného práva vyplývá povinnost družstva zápisy archivovat ve svém sídle. V souladu s tím, by 
družstvo mělo vypracovat skartační, či obdobný řád, v němž budou upraveny otázky týkající se 

způsobu a doby uchovávání zápisů, popř. vlastního výkonu práva. Pokorná
135

 v souvislosti s tímto 

právem varuje před excesy ze strany družstva, které by fakticky výkon tohoto práva omezovaly, popř. 
úplně vylučovaly. Nezodpovězenou otázkou rovněž zůstává podoba sankce v případě porušování této 

povinnosti družstvem. Zákon sám žádnou sankci neobsahuje. Pelikánová
136

 z těchto důvodů 

doporučuje upravit případnou odpovědnost a sankční mechanismus prostřednictvím stanov, popř. 
jiného interního předpisu. 

 

                                                             
132 Vzhledem k tomu, že o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov se pořizuje notářský zápis, který obsahuje 
schválený text stanov, pak v souladu s § 66 věta druhá ObchZ musí i změna stanov mít formu notářského zápisu. Ustanovení 
§ 241 odst. 4 ObchZ je proto nadbytečné. 
133 Pokorná in Eliáš, K., Kurz obchodního práva - Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, Praha: C.H.Beck, 2005, s. 
430. 
134 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 112 -113. 
135 Srov. Pokorná J. in Eliáš, K., Kurz obchodního práva - Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2005, str. 430. Shodně Dvořák T. in Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 113. 
136 Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1227. 
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6.4.8 Náhradní členská schůze 

 

Institut náhradní členské schůze je kogentně upraven v § 239 Odst. 8 ObchZ. Jejími předpoklady jsou: 

 Řádná, popř. mimořádná členská schůze nebyla usnášeníschopná. V souladu s výše uvedeným 

musí být tato skutečnost uvedena v zápisu. 

 Náhradní členská schůze se musí konat do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat původně 

svolaná členská schůze. 

 Představenstvo je povinno svolat náhradní členskou schůzi novou pozvánkou s nezměněným 

pořadem jednání, přičemž tato pozvánka musí být odeslána nejpozději 10 dnů před konáním 

náhradní členské schůze
137

. 

 
Jak vyplývá z výše uvedeného, náhradní členská schůze není obligatorní fází. Její zasedání je přímo 

podmíněno tím, že rádná, popř. mimořádná členská schůze nebyla usnášeníschopná. Absence 

usnášeníschopnosti se může vázat k zasedání členské schůze jako celku, nebo i ke konkrétním bodům 
programu. Vzhledem k tomu že platí, že členská schůze je povinna rozhodnout o všech bodech 

programu, nebude-li u některého bodu členská schůze usnášeníschopná, je nutné pro tento bod nařídit 

náhradní členskou schůzi. Shodně judikoval Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení č.j. 29 Odo 420/2006 
ze dne 24.05.2007. 

 

Otázkou zůstává, zda ke svolání náhradní členské schůze musí dojít vždy a bezvýjimečně. Osobně 

mám za to, že tomu tak alespoň v případě mimořádných členských schůzí není. Vzhledem k tomu, že 
mimořádné členské schůze se konají z podnětu členské minority, představenstva, nebo kontrolní 

komise, záleží na vůli těchto útvarů, zda budou na konání náhradní členské schůze trvat. Nelze totiž 

vyloučit, že odpadne důvod, pro který byla mimořádná členská schůze svolána a konání náhradní 
členské schůze by tudíž bylo zbytečné, nehledě na zbytečně vynaložené náklady.   

 

Jak dále vyplývá z § 239 odst. 8 ObchZ, náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na 
ustanovení § 238 odst. 3 ObchZ. Je tedy usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

Považuji však za podstatné dodat, že i v případě náhradní členské schůze, je tato povinna usnášet se 

nadpoloviční většinou přítomných. Takové pojetí je na jednu stranu absurdní, představíme-li si, že o 

osudech družstva může teoreticky rozhodnout jediný člen (za podmínky, že by se jako jediný zúčastnil 
náhradní členské schůze). Na druhou stranu tento institut zajišťuje, že bude vždy rozhodnuto o 

důležitých otázkách. Krom toho je jednou ze základních povinností člena podílet se svojí účastí na 

činnosti družstva. Je proto v jeho zájmu, aby se účastnil náhradní členské schůze a podílel se tak na 
formování osudů družstva. 

 

Jak vyplývá z věty třetí § 239 odst. 8 ObchZ, obdobně se postupuje i v případě dílčích schůzí a 

shromáždění delegátů. To však vyvolává mnohé aplikační potíže. Jednak zda v případě dílčích schůzí 
je třeba nařídit náhradní zasedání pro všechny dílčí schůze, či pouze pro ty, které nebyly 

usnášeníschopné. Dle Pekárka
138

 a Dvořáka
139

 se usnášeníschopnost v případě dílčích schůzí posuzuje 

komplexně, tj. jako součet účastníků všech dílčích schůzí ku počtu všech členů družstva. Proto 
v případě, že podmínka usnášeníschopnosti nebude naplněna, bude nutné svolat náhradní zasedání 

všech dílčích schůzí. Pelikánová
140

 a Římalová
141

 naproti tomu usuzují, že usnášeníschopnost se 

posuzuje individuálně, tj. posuzuje se každá dílčí schůze jednotlivě. Proto se náhradní zasedání budou 
konat pouze u těch dílčích schůzí, které nebyly usnášeníschopné. Osobně se přikláním spíše k názoru 

Pelikánové, a to z čistě praktických důvodů. Nedovedu si představit, jakým způsobem by bylo možno 

rychle a efektivně zjistit, zda je splněna podmínka usnášeníschopnosti dílčích schůzí dle Pekárkova 

modelu. Připočtu-li k tomu zbytečné vynaložené náklady spojené s náhradním zasedáním všech 

                                                             
137 Kogentním stanovením lhůt a povinnosti zaslat novou pozvánku zákon zamezil dřívější praxi, kdy často docházelo ke 
konání náhradní členské schůze např. 30 minut po té, co se měla konat původně svolaná členská schůze.  
138 Pekárek in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 950. 
139 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 114. 
140 Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1223. 
141 Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 224. 
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dílčích schůzí, namísto pouze některých, pak mám za to, že koncept Pelikánové bude pro praxi daleko 

přínosnější. 

 
Aplikací úpravy náhradní členské schůze na shromáždění delegátů dochází k zesílení principu 

delegace. Shromáždění delegátů lze vnímat jako formu zákonného oslabení práva každého člena 

účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní. Pokud zasedání shromáždění delegátů nebude 
usnášeníschopné, v důsledku čehož bude svoláno náhradní zasedání delegátů, kteréžto bude moci 

rozhodnout bez ohledu na počet zúčastněných delegátů, je výše popsané právo každého člena o to více 

oslabeno. Tím spíše, že absence delegáta na zasedání bude znamenat automatické propadnutí hlasů jím 

zastoupených členů, aniž by tito mohli tuto skutečnost jakkoliv ovlivnit. 
 

Jen pro úplnost dodávám, že odlišnou úpravu institutu náhradní členské schůze obsahuje zákon o 

družstevních záložnách. Ten v § 5a odst. 2 ZoDZ stanoví, že náhradní členská schůze může být 
svolána stejnou pozvánkou jako původní členská schůze. Pozvánka musí obsahovat upozornění, že 

náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů. Takto svolaná 

náhradní členská schůze může být zahájena nejdříve po uplynutí 30 minut od plánovaného zahájení 
původní členské schůze uvedené v pozvánce. Podrobnosti upravují stanovy. Jak bylo výše uvedeno, 

obchodní zákoník dříve umožňoval obdobný postup. Z důvodu ochrany práv členů však možnost 

takového postupu nepřímo zakázal. Je proto otázkou, proč zákonodárce nepostupoval obdobně i 

v případě družstevních záložen.  
 

6.4.9 Realizace usnesení členské schůze 

 
Jak vyplývá z § 243 odst. 3 ObchZ, usnesení členské schůze plní představenstvo. Dle mého názoru 

však není vyloučeno, aby se členská schůze usnesla na tom, že plněním usnesení bude pověřena osoba, 

popř. orgán, odlišný od představenstva. Tuto možnost lze přímo dovodit z ustanovení § 13 odst. 1 

ObchZ. Představenstvo by v takovém případě mělo dané osobě, či orgánu, poskytnout potřebnou 
součinnost a zároveň dohlížet na řádný výkon usnesení. 

 

Otázkou zůstává, kdy povinnost vykonat usnesení vzniká. Helešic
142

 má za to, že povinnost vzniká až 
po vypracování zápisu ve smyslu § 241 ObchZ. Osobně s ním nesouhlasím. Jak bylo výše řečeno, 

každé usnesení se vyznačuje svojí platností a účinností. Pokud zápis není vyhotoven při vlastním 

zasedání, ale vyhotovuje se např. ve lhůtě jednoho týdne ode dne zasedání, přičemž usnesení nabude 

účinnosti již svým přijetím, je možno započíst s jeho realizací bezprostředně po jeho přijetí, bez 
ohledu na vyhotovení zápisu. Tento svůj závěr rovněž opírám o deklaratorní povahu zápisu. 

 

Druhá obtíž vzniká v případě, že výkonem bude pověřena osoba, popř. orgán, odlišná od 
představenstva. V daném případě souhlasím s Helešicem

143
, že za řádnou realizaci usnesení je spolu 

s takovou osobou, či orgánem, odpovědné i představenstvo. Jeho odpovědnost vyvozuji z jeho 

povinnosti dozírat na řádný výkon usnesení pověřenou osobou a rovněž povinnosti představenstva 
počínat si s péčí řádného hospodáře. 

  

                                                             
142 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 265 - 266. 
143 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 265 - 266. 
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6.5 Vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze soudem 

 

V rámci ochrany práv každého člena družstva a popř. práv dalších osob, obchodní zákoník obsahuje 
specifický právní mechanismus, prostřednictvím kterého se každý člen může domáhat vyslovení 

neplatnosti usnesení členské schůze soudem. Zároveň se jedná o jeden ze zákonem umožněných 

zásahů státní moci do samostatnosti a autonomie družstev, přičemž jeho přípustnost lze odvodit od 
práva každého domáhat se soudní ochrany, tak jak jej definuje čl. 36 odst. 1 Listiny

144
. Krom toho 

daný institut odráží princip ochrany menšiny a zákaz zneužití většiny, tak jak je definuje § 56a odst. 1 

ObchZ. Nicméně hned na úvod musím říci, že zákonem poskytovaná ochrana je vázána na dle mého 
názoru zbytečné formality

145
. 

 

Vlastní úpravu institutu vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze soudem lze rozdělit na obecnou 

úpravu a úpravy zvláštní. Obecná úprava je obsažena v § 242 ObchZ. Zvláštní úpravu pak tvoří 
ustanovení § 231 odst. 5 a 6 ObchZ (neplatnost usnesení o vyloučení člena z družstva), § 259 odst. 4 

ObchZ (neplatnost usnesení o rozdělení likvidačního zůstatku) a § 52-58 ZoP (neplatnost usnesení o 

schválení přeměny). 
 

Mezi odbornou veřejností se v souvislosti s neplatností usnesení členské schůze vedou diskuze o 

povaze této neplatnosti, tj. zda se jedná o neplatnost absolutní, či relativní, popř. zda se v případě 

usnesení členské schůze dá vůbec o neplatnosti hovořit
146

. Mezi zastánce konceptu absolutní 
neplatnosti patří např. Faldyna

147
. Naopak Pelikánová

148
 i Dvořák

149
 mají shodně za to, že se jedná o 

neplatnost relativní. Osobně mám za to, že se jedná o neplatnost relativní. Vycházím-li z pojetí 

absolutní a relativní neplatnosti, tak jak činí právní doktrína
150

 a dikce § 242 ObchZ, ze které vyplývá, 
že není-li soudem pravomocně vyslovena neplatnost, považuje se usnesení členské schůze za platné, 

mohu bez dalšího konstatovat, že se jedná o zvláštní případ relativní neplatnosti. 

 
Pro úplnost uvádím, že od neplatnosti usnesení je třeba odlišit jeho nulitu. V daném případě se nebude 

vůbec jednat o usnesení členské schůze, ergo není třeba takové „usnesení“ napadat návrhem podle § 

242 ObchZ, neboť toto nemůže být ani platné, ani účinné. Obdobně rozhodl i Nejvyšší soud ČR, který 

ve svém rozhodnutí č.j. 32 Cdo 524/2000 ze dne 30.05.2000, konstatoval, že „valná hromada 
(obdobně členská schůze) rozhodla o věci, jejíž rozhodnutí nepatří, podle výslovného ustanovení 

zákona, do její působnosti, a takové rozhodnutí je rozhodnutím nicotným, které nemůže mít právní 

účinky ani pro vnitřní poměry společností, natož pak ve vztahu ke třetím osobám.“    
 

  

                                                             
144 V souladu s usnesením Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Odo 442/2004 ze dne 29.06.2005, dodávám, že soud může do 
vnitřních poměrů družstva zasahovat jen v zákonem stanovených případech, za zákonem stanovených podmínek a zákonem 
stanoveným způsobem. 
145 Patrně nejabsurdnější formalitou je povinnost vznést námitku. Rovněž lhůty, které zákon stanoví pro podání námitky, 
resp. návrhu, jsou v porovnání s úpravou obchodních společností nepochopitelně krátké. 
146 Pokud jsem se výše zabýval povahou usnesení členské schůze, přičemž jsem dospěl k závěru, že toto není právním 
úkonem, ale jinou právní skutečností, je otázkou, zda u takové jiné právní skutečnosti lze s úspěchem hovořit o její případné 
neplatnosti. Dle mého se i v případě takového pojetí usnesení členské schůze užije úpravy neplatnosti právních úkonů. 
Východiskem pro tento závěr mi je § 853 ObčZ, dle kterého se právní vztah v případě absence vlastní úpravy řídí 

ustanovením zákona, které mu je svým obsahem i účelem nejbližší. Vzhledem k tomu, že ani občanský zákoník, ani obchodní 
zákoník, neobsahují úpravu neplatnosti jiných právních skutečností, lze analogicky použít úpravu neplatnosti právních úkonů, 
co by jedné ze subkategorií právních skutečností. Obdobně soudí i Dvořák in Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: 
C.H.Beck, 2006, str. 119. 
147 Faldyna F., a kol, Obchodní zákoník s komentářem, díl I., Codex, 2000, s. 606-607. 
148 Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 320 a násl. 
149 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 120. 
150 Srov. např. Knappová M., Švestka J., Dvořák J., a kol., Občanské právo hmotné 1, 4. vydání, Praha- ASPI 2005, s. 163 a 

násl. 
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6.5.1 Vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze soudem dle § 242 ObchZ 

 

Jak již bylo výše řečeno, § 242 ObchZ obsahuje obecnou úpravu práva každého člena domáhat se 

svým návrhem vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze soudem. Daná úprava, jak vyplývá z § 
242 odst. 2 ObchZ, není komplexní, když zavadí subsidiární aplikaci § 131 ObchZ. V souladu s tím je 

možné pro družstva využít i část judikatury, vztahující se ke společnosti s ručením omezeným, popř. 

akciové společnosti.  

 
Vlastní právo domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze soudem je vázáno na splnění 

několika kumulativních podmínek: 

 

 Legitimovaný subjekt 

 

Jak vyplývá z dikce § 242 odst. 1 ObchZ, aktivně legitimovaným k podání návrhu je toliko 

člen družstva. Dle názoru Helešice
151

 by k podání návrhu měl být legitimován rovněž 
likvidátor a insolvenční správce, a to na základě subsidiární aplikace § 131 odst. 1 ObchZ. Dle 

mého mínění není tento závěr správný. Ačkoliv § 131 odst. 1 ObchZ přiznává aktivní 

legitimaci rovněž likvidátorovi a insolvenčnímu správci, § 242 odst. 2 ObchZ hovoří o použití 

§ 131 ObchZ „v ostatním“, tj. tam kde § 242 ObchZ neobsahuje vlastní úpravu. Vzhledem 
k tomu, že § 242 ObchZ výslovně přiznává aktivní legitimaci toliko členům, nelze výčet 

aktivně legitimovaných rozšiřovat. Nicméně současně dodávám, že nepřiznání aktivní 

legitimace likvidátorovi a insolvenčnímu správci je kontraproduktivní. Otázkou zůstává, zda 
tento stav je přímým úmyslem zákonodárce, či zda se jedná o další projev jeho nezájmu o 

problematiku družstev. 

 

Z praktického hlediska vzniká otázka, zda navrhovatel musí být členem družstva po celou 
dobu vedení soudního řízení, či zda postačí, aby byl členem v okamžiku podání návrhu. 

Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení č.j. 29 Odo 11/2002 ze dne 01.08.2002 konstatoval, že 

„ztrátou postavení, opravňujícího určitou osobu k podání návrhu na vyslovení neplatnosti 
usnesení valné hromady podle § 131 odst. 1 ObchZ, ztrácí oprávněná osoba v zásadě i aktivní 

věcnou legitimaci v řízení podle § 131 ObchZ. To neplatí, jestliže prokáže, že v době 

rozhodování trvá její právní zájem na vydání požadovaného rozhodnutí, protože může mít 
dopad na její poměry založené jejím vztahem ke společnosti“

152
.  Nejvyšší soud ČR přitom 

vycházel ze dvou právních argumentů. Dle § 167 odst. 2 OSŘ ve spojení s § 154 odst. 1 OSŘ, 

je pro usnesení rozhodující stav v době jeho vyhlášení. Je tedy nutné, aby v době vyhlášení 

usnesení trvala aktivní legitimace navrhovatele.  Druhým argumentem, je skutečnost, že návrh 
dle § 131 odst. 1 ObchZ, popř. § 242 ObchZ, je zvláštním druhem určovací žaloby

153
. 

Zvláštnost spočívá v tom, že věcná legitimace se v tomto případě přímo odvíjí od postavení 

navrhovatele, tj. skutečnosti, že navrhovatel je členem družstva. Pokud tato skutečnost 
pomine, zaniká i věcná legitimace. Lze tedy shrnout, že navrhovatel musí být členem družstva 

po celou dobu řízení. To by však bylo nepraktické, resp. by to značným způsobem oslabovalo 

význam a účel tohoto institutu. Z toho důvodu Nejvyšší soud ČR připustil, že trvá-li právní 
zájem navrhovatele na rozhodnutí o případné protiprávnosti usnesení členské schůze i po 

zániku jeho členství v družstvu, k němuž došlo během soudního řízení, pak trvá i jeho aktivní 

legitimace. Bude tedy na uvážení soudu, aby v konkrétním případě posoudil, zda výše 

popsaný právní zájem navrhovatele v době vydání rozhodnutí trvá. 
 

                                                             
151 Helešic, F., Novela obchodního zákoníku a stanovy, Obchodní právo, 2001, č. 9, str. 10. Nutno dodat, že v jiném svém 
díle, konkrétně Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, str. 2, 
Helešic svůj výše uvedené názor neguje, přičemž aktivní legitimaci přiznává výlučně členům družstva. 
152 Obdobně, ve vztahu k akciovým společnostem, Nejvyšší soud ČR rozhodl ve svém usnesení č.j. 29 Cdo 324/2008 ze dne 
10.03.2009.  
153 Tento závěr judikoval Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku č.j. 1 Odon 101/1997 ze dne 13.01.1999. 
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Osobně mi celá výše uvedená konstrukce přijde zbytečně komplikovaná, přičemž rovněž 

oslabuje postavení člena - navrhovatele. Za současného stavu právní úpravy však nelze 

postupovat jinak. 
 

Rovněž je otázkou, zda je věcně legitimován člen, jehož členství vznikne až po přijetí 

předmětného usnesení. Obdobnou otázkou se zabýval Nejvyšší soud ČR ve vztahu 
k akciovým společnostem. Ve svém usnesení č.j. 29 Cdo 4354/2008 ze dne 24.06.2009 pak 

konstatoval, že „nabyla-li osoba postavení opravňující k podání návrhu na vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady (členské schůze) až po přijetí napadeného usnesení, není 

aktivně věcně legitimována k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady 
(členské schůze) do té doby, dokud není na svých právech usnesením valné hromady přímo 

dotčena.Taková osoba bude aktivně věcně legitimována především tehdy, jestliže skutečnost, 

že valná hromada (členská schůze) společnosti (družstva) přijala v rozporu se zákonem 
usnesení, jež významně zasahuje do jejích práv, mohla - aniž vynaložila nepřiměřenou 

námahu - rozpoznat až poté, co nabyla akcie společnosti (vzniklo jí členství).“ Osobně s 

přístupem Nejvyššího soudu příliš nesouhlasím. Vycházím přitom ze skutečnosti, že usnesení 
je buď v souladu s právními předpisy a stanovami, nebo je s nimi v rozporu. Nelze tedy jeho 

platnost, či neplatnost vztahovat pouze vůči některým členům. Proto by právo domáhat se 

vyslovení neplatnosti mělo být přiznáno, co nejširšímu okruhu osob, bez ohledu na to, zda 

jejich práva byla přímo dotčena
154

. Na tom dle mého nic nemění ani usnesení Nejvyššího 
soudu ČR č.j. 29 Odo 757/2005 ze dne 17.04.2007, v němž je řečeno, že „účelem ustanovení § 

131 ObchZ je zajistit, aby usnesení valné hromady (členské schůze), které bylo vydáno v 

rozporu se zákonem či stanovami nemohlo založit nezákonné účinky ve vztahu ke společnosti 
(družstvu), akcionářům (členům), či třetím osobám. Nemá-li usnesení valné hromady (členské 

schůze) žádné právní účinky, nemá žádné právní účinky ani jeho prohlášení za neplatné.“ Dle 

mého by i v těchto případech, v souladu se zásadou právní jistoty a legální licence, měl soud 

konstatovat, že usnesení je v rozporu s právními předpisy, či stanovami, avšak nelze vyslovit 
jeho neplatnost pro důvody uvedené v § 131 odst. 3 písm. a) ObchZ. 

 

 Rozpor usnesení s právními předpisy nebo stanovami družstva 

 
Usnesení, vůči kterému návrh na vyslovení neplatnosti směřuje, musí trpět vadou, kterážto 

zakládá jeho rozpor s kogentním ustanovením zákona, popř. stanovami družstva. Nelze 

napadat usnesení pouze z důvodu, že člen s ním nesouhlasí. To by bylo v rozporu se zásadou 
družstevní demokracie, dle které je rozhodující vůle většiny a každý člen je povinen se 

takovéto vůli podrobit. 

 

Vady usnesení lze dle mého rozdělit do 3 skupin: 
 

o Vady vzniklé při přijímaní usnesení 

 
V daném případě, se bude jednat o porušení § 238 odst. 3 ObchZ. Domáhat se 

vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze lze v případech, kdy členská schůze 

nebyla řádně svolána, nebyla usnášeníschopná, popř. usnesení nebylo přijato 
potřebnou většinou hlasů. Do této skupiny lze rovněž zařadit případ dle § 242 odst. 2 

ObchZ, tj. případ kdy členská schůze tvrzené rozhodnutí nepřijala, proto, že o něm 

                                                             
154 Obdobně soudí i Pelikánová in Pelikánová I., in Pelikánová I., Černá S., Obchodní právo, díl 2., Společnosti obchodního 
práva a družstva, Praha- ASPI, 2006, s. 485, když tvrdí, že návrh dle § 242 ObchZ by se měl užívat na všechny kategorie 
usnesení, nejen na usnesení individuální povahy. Naproti tomu Pekárek in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-
komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 954, ačkoliv nevylučuje užití návrhu dle § 242 ObchZ pro případy 
normativních usnesení, říká, že „tento mechanismus bude v praxi užíván především tehdy, když se usnesení bude dotýkat 

určitých práv určitého člena družstva“. 
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nehlasovala
155

. Naopak za takovou vadu nelze považovat znevažující chování člena, či 

členů vůči jinému členu družstva mimo zasedání členské schůze
156

. 

 
V souvislosti s touto skupinou vad usnesení vzniká otázka, zda je možné tyto vady 

sanovat. V potaz připadají dvě varianty sanace. První by mohla spočívat v projevu 

vůle člena, vůči kterému byla porušena závazná pravidla přijímání usnesení, že na 
dodržení těchto pravidel netrvá. Obdobný způsob sanace, ve vztahu k akciovým 

společnostem, připustil Nejvyšší soud SR ve svém rozsudku č.j. V Obdo 30/2001. 

Osobně mám za to, že takový způsob sanace není možný. Právo podat návrh na 

vyslovení neplatnosti soudem by měl náležet každému členovi, nejenom tomu, který 
byl porušením pravidel přijímání usnesení bezprostředně dotčen. Porušení norem je 

nutné vnímat objektivně, tj. pravidla buď byla dodržena, nebo byla porušena. Lze tedy 

dovodit, že právo podat návrh má i člen družstva, jenž nebyl porušením pravidel 
bezprostředně dotčen, přičemž na tom nic nemění skutečnost, že dotčený člen se 

vysloví, že na dodržení pravidel netrvá. Takový postup rovněž vylučuje možnost 

případného nátlaku ze strany družstva na dotčeného člena za účelem vynutit jeho 
souhlas. Druhý způsob sanace připustil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí č.j. 1 

Odon 61/1997 ze dne 08.01.1998, když konstatoval, že „okolnost, že platnost usnesení 

valné hromady (v našem případě členské schůze) je přezkoumávána soudem proto, že 

byla zpochybněna zákonnost svolání valné hromady, nebrání tomu, aby jiná, řádně 
svolaná valná hromada, přijala obsahově shodné usnesení.“ S tímto způsobem sanace 

dle mého názoru lze bez problému souhlasit. 

 
o Vady spočívající v obsahu usnesení 

 

Rozpor s právními předpisy, či stanovami může spočívat rovněž v obsahu přijatého 

usnesení. Jedná se tedy o vnitřní vadu.  
 

Rovněž je možné do této skupiny zařadit skutečnost, že obsah tvrzeného rozhodnutí 

neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala.  
 

o Vady spočívající ve formě usnesení 

 
Vzhledem k faktu, že obchodní zákoník v případě některých usnesení vyžaduje formu 

notářského zápisu
157

, může být důvodem podání návrhu dle § 242 ObchZ rovněž 

nesplnění zákonné formy. 

 

 Podání námitky 

 

Právo člena podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze obchodní zákoník 

podmiňuje povinností podat námitku proti napadanému usnesení. Tato musí být podaná 
v zákonné lhůtě, tj. musí být vznesena buď na vlastním zasedání členské schůze, na kterém 

bylo předmětné usnesení přijato, nebo nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od tohoto zasedání. 

V případě, že členská schůze nebyla řádně svolána, je člen povinen vznést námitku ve lhůtě 1 
měsíce ode dne, kdy se člen o jejím konání dozvěděl, nejpozději však ve lhůtě 1 roku od 

zasedání takové členské schůze. Pokud člen vznese námitku přímo při zasedání členské 

schůze, je povinen požádat o její zaprotokolovaní. Příslušný orgán družstva by v souladu s § 

241 odst. 1 písm. d) ObchZ měl takovou námitku zanést do zápisu. Nicméně základním 
předpokladem je žádost o zaprotokolování námitky. To, zda k jejímu zaprotokolování 

                                                             
155 Osobně jsem v tomto případě na pochybách, zda by nebylo účelnější považovat takové usnesení za nicotné. 
156 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Odo 1168/2005 ze dne 10.05.2006. 
157 Viz kapitola Zápis. 
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skutečně dojde je irelevantní, resp. soud nemůže z důvodu absence námitky v zápisu návrh 

odmítnout
158

.  

 
Pokud člen nevznese námitku bezprostředně při zasedání členské schůze, je oprávněn oznámit 

jí ve výše uvedené lhůtě představenstvu
159

. Zákon pro takto vznesenou námitku nestanoví 

žádné formální ani obsahové náležitosti. Lze tedy dovodit, že postačuje ústní forma, přičemž 
obsahově by z námitky mělo být patrné, kdo jí činí a proti kterému usnesení směřuje. Nicméně 

dle mého názoru bude efektivnější podat námitku písemně, ideálně na doručenku, popř. jak 

doporučuje Římalová
160

, vyžádat si od představenstva potvrzení o přijetí námitky. Tím bude 

zabráněno případným sporům o to, zda námitka byla podána v zákonné lhůtě.  
 

 Podání návrhu 

 

Člen je povinen podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze v zákonem 
stanovené lhůtě. Tato lhůta činí 1 měsíc ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky 

nebo od oznámení námitky představenstvu, popř. je-li důvodem návrhu skutečnost, že tvrzené 

rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného 
rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lhůta činí 1 měsíc ode dne, 

kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však 1 rok ode dne konání nebo 

tvrzeného konání členské schůze. 

 
Nejvyšší soud ČR se zabýval povahou výše uvedených lhůt. Dle jeho usnesení č.j. 32 Cdo 

4/2000 ze dne 09.05.2000 ve spojení s rozhodnutím č.j. 1 Odon 101/1997 ze dne 13.01.1999 

se jedná o prekluzivní hmotněprávní lhůty. Nejvyšší soud argumentoval tím, že „právo 
domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady (členské schůze) soudem je jedním 

z práv, které obchodní zákoník přiznává společníkům společnosti s ručením omezeným a 

akciové společnosti (rovněž členům družstva). Toto právo však obchodní zákoník omezuje 

lhůtou, ve které je třeba uplatnit uvedené právo u soudu. Lhůta podle ustanovení § 131 odst. 1 
ObchZ (§242 ObchZ) není lhůtou procesní, neboť nezakládá lhůtu pro procesní úkon 

oprávněné osoby, ale lhůtou pro uplatnění práva u soudu. Marným uplynutím této lhůty právo, 

které nebylo uplatněno u soudu, zaniká a nelze je tedy již vykonat. Zmeškání této lhůty také 
nemůže soud prominout, jak je tomu, kromě případů, kdy to zákon výslovně zakazuje, u lhůt 

procesních.“ Vzhledem k výše uvedenému se zachování lhůt bude posuzovat dle § 122 ObčZ.  

 
Další otázkou zůstává, zda i v případě důvodů dle § 242 odst. 2 ObchZ je třeba vznést námitku 

ve smyslu § 242 odst. 1 ObchZ. Římalová
161

 soudí, že z povahy věci není třeba podávat 

námitku. Osobně, shodně s Dvořákem
162

 mám za to, že i v tomto případě je nezbytné vznést 

námitku ve smyslu § 242 odst. 1 ObchZ. Ustanovení § 242 odst. 2 ObchZ pouze modifikuje 
lhůtu pro podání návrhu, nijak se však nedotýká dalších podmínek, včetně povinnost vznést 

námitku. Je proto nutné vycházet z obecného ustanovení § 242 odst. 1 ObchZ. 

 
Nejvyšší soud ČR se rovněž zaobíral otázkou, zda podání návrhu na vyslovení neplatnosti 

usnesení členské schůze nebrání skutečnost, že již došlo ke konstitutivnímu zápisu skutečnosti 

založené tímto usnesením do obchodního rejstříku. Ve svém usnesení č.j. 29 Odo 1271/2006 
ze dne 27.05.2008 konstatoval, že s výjimkou dle § 131 odst. 3 písm. c) ObchZ „konstitutivní 

povaha zápisu skutečnosti založené usnesením valné hromady (členské schůze) do 

obchodního rejstříku nebrání prohlášení takového usnesení za neplatné podle § 131 ObchZ“.  

 

                                                             
158 Pokud však zápis nebude obsahovat zaprotokolovanou námitku, je otázkou, jak může namítající člen prokázat, že námitku 
skutečně vznesl a požádal o její zaprotokolování. 
159 V daném případě souhlasím s Dvořákem, že by mělo být postačující podat námitku členovi představenstva, tj. netřeba jí 
podávat představenstvu jako orgánu. Srov. Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 122. 
160 Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 232. 
161 Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 232. 
162 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 123. 
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6.5.2 Několik poznámek k řízení o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze 

 

Jak vyplývá z dikce § 242 odst. 1 ObchZ řízení lze zahájit pouze na návrh. Dané řízení je tedy 

ovládáno zásadou dispoziční
163

. V souladu s tím může navrhovatel disponovat řízením i předmětem 
řízení. Je tedy nezbytné vymezit usnesení, proti kterému, popř. kterým návrh směřuje

164
. V návaznosti 

na takto vymezený předmět pak navrhovatel nese důkazní břemeno
165

. Ohledně možného doplnění 

návrhu se vyslovil Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení č.j. 29 Odo 71/2001 ze dne 29.08.2001, 

v němž konstatoval, že „z ustanovení § 183 odst. 1 ve vazbě na ustanovení § 131 odst. 1 ObchZ (v 
daném případě lze § 242 ObchZ) vyplývá, že poté, co uplynula lhůta pro podání návrhu na vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady, již nelze rozšířit okruh usnesení valné hromady, ohledně kterých 

se navrhovatel domáhá vyslovení jejich neplatnosti. Lze však měnit či doplňovat důvody, ze kterých 
se navrhovatel vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady domáhá.“ A dále, že „doplnění žaloby o 

vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o nové skutečnosti, kterými žalobce rozšiřuje důvody 

neplatnosti usnesení valné hromady o důvody, jež nemají žádnou skutkovou souvislost s dříve 
uplatněnými důvody, je změnou žaloby.“ Nejvyšší soud v daném případě vychází ze zásady 

koncentrace řízení, přičemž konstatuje, že uplynutím lhůt pro podání návrhu dle § 131 ObchZ (resp. 

242 ObchZ), dochází ke koncentraci pouze v tom směru, že již nelze rozšířit okruh napadaných 

usnesení, nikoliv však důvodů, pro něž je usnesení napadáno. Koncentrace, která by zakazovala uvádět 
další důvody, by musela být v zákoně výslovně stanovena, což není, a proto jí nelze uplatnit. 

 

Ohledně aktivní legitimace bylo hovořeno výše. Pasivně legitimováno pak je družstvo. Způsob jeho 
jednání v řízení dle § 242 ObchZ upravuje § 131 odst. 6 ObchZ. Jeho aplikací na podmínky družstva 

ve spojení s § 21 odst. 1 písm. a) OSŘ lze dospět k závěru, že za družstvo primárně jedná předseda 

představenstva, popř. jiný pověřený člen představenstva. Vystupují-li však všichni členové 

představenstva jako navrhovatelé, popř. představenstvo není obsazené, pak družstvo zastupuje 
pověřený člen kontrolní komise.

166
 Je-li z obdobných důvodů vyloučeno i zastoupení členem kontrolní 

komise, určí zástupce družstva členská schůze svým usnesením. Neučiní-li tak do 3 měsíců od 

doručení návrhu, ustanoví soud družstvu opatrovníka. V případě zániku družstva s právním nástupcem 
judikatura dovodila, že je možné pokračovat v řízení, přičemž aktivně legitimovaným je nadále právní 

nástupce
167

. 

 
Vlastní soudní řízení je v souladu s § 200e odst. 3 OSŘ ve spojení s § 94 odst. 1 věta první OSŘ 

řízením nesporným. Soud v něm rozhoduje deklaratorním usnesením
168

, které po nabytí právní moci je 

v souladu s § 131 odst. 7 ObchZ závazné pro každého. Příslušnost soudu je dána § 200e odst. 1 OSŘ 

ve spojení s § 9 odst. 3 písm. b) OSŘ, tj. pro řízení je příslušný krajský soud, u něhož je družstvo 
zapsáno v obchodním rejstříku.  

 

Obchodní zákoník v § 131 odst. 12 dále zavádí obligatorní spojení všech řízení o vyslovení neplatnosti 
téhož usnesení členské schůze. Toto spojení je dáno ex lege, není tedy třeba zvláštního rozhodnutí 

                                                             
163 Více např. Winterová A. a kol., Civilní právo procesní, 4.vydání, Praha - Linde, 2006, s.76. 
164 V souladu s výše uvedeným budou v rozporu se zákonem všechna usnesení, která přijme členská schůze, která není 
usnášeníschopná. Nicméně navrhovatel se může domáhat vyslovení neplatnosti pouze některých, nebo některého z takto 
přijatých usnesení, přičemž zbylá usnesení zůstanou platná (jak již bylo popisováno výše, jedná o relativní neplatnost). 
165 Toto však není bez výjimky. Jak stanovil rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Odo 41/2002 ze dne 05.11.2002, 
v případě, že členská schůze v důsledku neúplného zápisu znemožní členovi v řízení o neplatnosti usnesení členské schůze 

vést důkaz, že členská schůze nebyla usnášeníschopná, přechází důkazní břemeno z člena-navrhovatele na družstvo. 
166 Z logiky věci nemůže osoba, která je členem statutárního orgánu družstva jednat jménem družstva ve sporu, který 
s družstvem vede. Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č.j. 2 Cdon 680/1997 ze dne 30.06.1999. 
167 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Cdo 5351/2008 ze dne 27.01.2009, popř. usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 
29 Odo 1315/2006 ze dne 24.06.2008. 
168 Dospěje-li soud k závěru, že usnesení je neplatné, pak je neplatné ex tunc. Nejvyšší soud ČR svým rozsudkem č.j. 29 Odo 
1079/2003 ze dne 27.04.2005 vyloučil možnost soudu rozhodnout rozsudkem pro uznání. Vychází při tom ze skutečnosti, že 
rozhodování o platnosti usnesení členské schůze je rozhodováním o statusových věcech družstva. Z povahy věci je proto 

vyloučeno uzavřít smír o platnosti usnesení členské schůze, ergo nelze ani vydat rozsudek o uznání. 
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soudu. Jeho účelem je zabránit tomu, aby soud o stejném usnesení rozhodl odlišným způsobem. 

Případní další navrhovatelé se tedy ze zákona stávají vedlejšími účastníky
169

. 

 
Ustanovení § 131 odst. 3 ObchZ stanoví podmínky, za nichž soud neplatnost usnesení nevysloví. Soud 

se tedy primárně zabývá, zda předmětné usnesení je, či není v rozporu s právními předpisy, či 

stanovami. Pokud konstatuje, že tu takový rozpor je, pak zjišťuje, zda v daném případě není naplněn 
některý z kvalifikovaných důvodů § 131 odst. 3 ObchZ

170
. Povinnost tvrzení, že zde takový důvod je, 

nese družstvo jakožto pasivně legitimovaný. Pokud soud dojde k závěru, že zde takový důvod 

skutečně existuje, svým usnesením deklaruje, že došlo k porušení právních předpisů, popř. stanov, 

avšak vzhledem k naplnění zákonem předvídané skutečnosti není možné neplatnost usnesení vyslovit. 
Takové rozhodnutí tvoří překážku res iudicata a je všeobecně závazné. Jednotlivé důvody pak odrážejí 

právní zásadu proporcionality
171

, ochrany práv třetích osob nabytých v dobré víře
172

, právní jistoty 

v případě přeměny družstva a zásady nemo turpitudinem suam alegare potest. 
 

Obchodní zákoník členům družstva v § 131 odst. 10 a 11 poskytuje zvláštní ochranu pro případ 

zpětvzetí návrhu na vyslovení neplatnosti a zmírňuje tak institut zákonných propadných lhůt. 
Podmínky aplikace jsou následující: 

 

 Řízení o návrhu má být zastaveno proto, že navrhovatel vzal návrh zpět, nebo nastala jiná 

překážka, kterou lze vstupem dalšího navrhovatele do řízení a jeho jednáním odstranit 

 
V souladu s touto podmínkou považuji za nutné dodat, že postupu dle § 131 odst. 10 ObchZ se 

užije pouze v případě, že návrh byl podán jediným členem družstva, který jej následně vzal 

zpět. Pokud by návrh byl podán více členy, ať už najednou, či postupně, není dán důvod pro 
aplikaci § 131 odst. 10 ObchZ, neboť v řízení lze dále pokračovat.  

 

Jako další překážku lze uvést např. situaci, kdy navrhovatel nezaplatí soudní poplatek. 

 

 Je objektivně dán zvláštní zájem členů, kteří návrh nepodali, hodný právní ochrany. 

 

Existenci zvláštního zájmu je soud povinen posuzovat individuálně. Měl by při tom vycházet 

ze základních práv každého člena, účelu a smyslu zákona, popř. zásad družstevnictví. 
 

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak soud řízení nezastaví. Naopak v takovém případě vydá 

usnesení, které bude obsahovat náležitosti uvedené v § 131 odst. 10 písm. a) až c) ObchZ. Toto 
usnesení soud doručí všem členům příslušného družstva a zároveň jej vyvěsí na úřední desce soudu. 

K zastavení řízení pak dojde pouze v případě marného uplynutí 3 měsíční lhůty běžící od vyvěšení 

usnesení, tj. pouze v případě, že v této lhůtě k podanému návrhu nepřistoupí další navrhovatel, který 

odstraní překážku odůvodňující zastavení řízení. 
 

Nicméně i tento postup s sebou přináší několik problémů. Vzhledem k tomu, že soud je povinen 

vyrozumět všechny členy družstva
173

, mohou především u velkých družstev vznikat praktické potíže 
s vyrozuměním, o finanční nákladnosti ani nemluvě. 

 

Krom toho se zákon nijak nevypořádává s problematikou podání námitky, tj. zda přistoupit mohou 
pouze ti členové, kteří podali námitku, nebo přistoupení není na podání námitky vázáno. Dvořák

174
 má 

                                                             
169 Podmínkou samozřejmě je totožnost předmětu návrhu, tj. musí napadat stejné usnesení, popř. stejná usnesení. 
170 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Odo 393/2003 ze dne 30.06.2003. 
171 Nejvyšší soud ČR dovodil, že tato zásada je jednou ze zásad, na které spočívá obchodní zákoník. Bylo by tedy možné jí 
aplikovat i bez výslovného ustanovení v zákoně. Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Odo 1013/2002 ze dne 
05.08.2003. 
172 K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Cdo 3082/2009 ze dne 16.06.2010. 
173 Výkladem ustanovení § 131 odst. 11 ObchZ lze dospět k názoru, že soud je povinen obeslat všechny osoby, jimž přísluší 
právo dle § 242 ObchZ, tzn. všechny členy družstva. 
174 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 127. 
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za to, že přistoupit může každý člen, bez ohledu na to, zda podal námitku či nikoliv. Vychází při tom z 

§ 107 odst. 4 OSŘ, který říká, že „ ten kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, 

musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.“ Dvořák z výše uvedeného 
dovozuje, že postačuje, aby včasnou námitku ve smyslu § 242 ObchZ podal původní navrhovatel. 

Podání námitky přistoupivším účastníkem je irelevantní. Osobně mám jisté pochybnosti o možnosti 

aplikace § 107 odst. 4 OSŘ, nicméně shodně s Dvořákem mám za to, že postačuje včasné podání 
námitky původním navrhovatelem. Jiný výklad by dle mého byl v rozporu se smyslem ustanovení § 

131 odst. 10 ObchZ, neboť by fakticky značně omezoval jeho využití. 

 

6.5.3 Zvláštní případy vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze soudem 

 

Jak již bylo uvedené výše, obchodní zákoník a zákon o přeměnách upravují další specifické případy 

vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze družstva. Tyto budou ve vztahu k § 242 ObchZ ve 
vztahu speciality. Jedná se o 3 situace: 

 

 Vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze o vyloučení člena družstva 

 

Ustanovení § 231 odst. 5 a 6 ObchZ poskytuje členům družstva ochranu před nezákonným 
vylučováním. Ve vztahu k § 242 ObchZ působí ustanovení § 231 ObchZ jako lex specialis. 

V souladu s tím je možné přezkoumat usnesení členské schůze o vyloučení člena družstva 

pouze v řízení o návrhu dle § 231 ObchZ
175

. V daném případě je rovněž vyloučena subsidiární 
aplikace § 131 ObchZ. 

 

Poskytnutí soudní ochrany je vázáno na několik podmínek: 
o Aktivně legitimován k podání návrhu dle § 231 ObchZ je pouze člen, kterého se 

vyloučení týká. 

o Vyloučený člen využil všechny zákonem poskytované prostředky obrany
176

 a 

vyloučení se stalo účinné. S tímto souvisí i skutečnost, že vyloučený člen nemusí 
vznášet námitku ve smyslu § 242 ObchZ. 

o Vyloučený člen podal návrh v zákonné prekluzivní lhůtě, tj. do 3 měsíců od konání 

členské schůze, která potvrdila jeho vyloučení, popř. nebyla-li tato členská schůze 
řádně svolána, pak do 3 měsíců ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o konání členské 

schůze, nejpozději však 1 rok od jejího konání. 

 

Dvořák
177

 se zaobírá otázkou, zda lze usnesení členské schůze o vyloučení člena zkoumat i po 
věcné stránce. Shodně s ním mám za to, že to lze, neboť pouze komplexní přezkum usnesení 

členské schůze může poskytnout členovi řádnou ochranu. 

 

 Vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku družstva 

 

Druhý zvláštní případ vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze souvisí se zrušením 

družstva a jeho likvidací. Úprava je obsažena v § 259 ObchZ, přičemž stanoví následující 
podmínky: 

o Aktivně legitimovaným k podání návrhu je nejen člen družstva, nýbrž i další 

oprávněné osoby. Zákon nijak nekonkretizuje, kdo je další oprávněnou osobou, avšak 

z povahy věci lze dovodit, že jí bude např. věřitel družstva, apod. 
o Usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku je v rozporu s právními 

předpisy nebo stanovami. Pouhá nepřesnost nebo věcná nesprávnost usnesení 

                                                             
175 Shodně judikoval Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku č.j. 29 Cdo 2259/1999 ze dne 18.04.2000. 
176 Obchodní zákoník umožňuje členovi odvolat se v zákonné lhůtě proti rozhodnutí představenstva o vyloučení k členské 
schůzi. 
177 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 130. 
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nepostačuje. Soud v daném případě postupuje dle § 120 odst. 2 OSŘ, tj. řídí se 

zásadou vyhledávací
178

. 

o Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního 
zůstatku musí být podán v zákonné, objektivní, prekluzivní lhůtě 3 měsíců ode dne 

konání členské schůze, která rozhodla o rozdělení likvidačního zůstatku. 

 
Nutno dodat, že pokud členská schůze přijme usnesení o rozdělení likvidačního zůstatku, 

k faktickému rozdělení může dojít až po uplynutí 3 měsíců od přijetí předmětného usnesení, tj. 

musí být zachována lhůta pro podání návrhu dle § 259 ObchZ. Pokud je takový návrh podán, 

k rozdělení dojde až po právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu. 
 

V případě, že soud vysloví neplatnost usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního 

zůstatku, je povinen sám rozhodnout o jeho rozdělení. 
 

 Vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, jímž se schvaluje přeměna družstva ve smyslu 

zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 

 
Vlastní úpravu vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze obsahuje zákon o přeměnách 

obchodních společností a družstev. Tato úprava však není vyčerpávající, resp. zákon odkazuje 

na subsidiární použití obchodního zákoníku. V praxi se tudíž bude postupovat dle § 242 ve 

spojení s § 131 ObchZ s odchylkami dle zákona o přeměnách. Odchylky jsou následující: 
 

o Neplatnosti přeměny se lze dovolat jen do doby, než nastanou její právní účinky
179

. 

Soud tudíž musí rozhodnout do okamžiku zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 
Tato zásada s sebou může v praxi přinášet řadu problémů, přičemž je otázkou, zda 

v daném případě nedochází k omezení jednoho ze základních práv každého člena, tj. 

práva domoci se vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze. Na druhou stranu, 

vzhledem k složitosti a náročnosti úkonu, jakým je přeměna, je třeba garantovat její 
stálost a neměnitelnost.   

o Vzhledem k tomu, že k přeměně dochází na základě projektu přeměny, je možné 

dovolávat se vyslovení neplatnosti jednak projektu přeměny, jednak vlastního 
usnesení členské schůze družstva o schválení přeměny. Podmínkou je rozpor tohoto 

usnesení, nebo projektu přeměny s právními předpisy, nebo stanovami
180

. Pokud 

navrhovatel napadá projekt přeměny, dle dikce § 52 odst. 1 ZoP je toto možné pouze 
zároveň s návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze o schválení 

přeměny. 

o Zákon stanoví vlastní prekluzivní lhůtu k podání návrhu, jež činí 3 měsíce ode dne 

přijetí usnesení členské schůze. Ustanovení § 242 ObchZ se v tomto případě 
neaplikuje. Rovněž není třeba vznášet námitku. 

o Zákon o přeměnách rovněž taxativně vypočítává aktivně legitimované subjekty. 

V případě družstva se však situace neliší od okruhu vymezeného § 242 ObchZ; 
aktivně legitimován je každý člen družstva (§ 54 odst. 1 písm. a) ZoP). 

o Ustanovení § 55 odst. 1 ZoP rozšiřuje okruh okolností, kdy soud nevysloví neplatnost 

usnesení členské schůze. Jedná se tedy o rozšíření rámce stanoveného § 131 odst. 3 
ObchZ. 

  

                                                             
178 K tomu srov. Winterová A. a kol., Civilní právo procesní, 4.vydání, Praha - Linde, 2006, s.79. 
179 Srov. § 56 ZoP. 
180 Pokud dochází k přeměně, na níž se podílí dvě družstva, je nutno posuzovat soulad se stanovami u každého ze 

zúčastněných družstev individuálně. 
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6.5.4 Další prostředky ochrany práv člena proti usnesení členské schůze, jež je 

v rozporu s právními předpisy, či stanovami 

 

Krom návrhu dle § 242 ObchZ obchodní zákoník upravuje i další prostředky sloužící k ochraně práv 

členů před usnesením členské schůze, které odporuje právním předpisům, či stanovám. Jedná se o tyto 

prostředky: 
 

 Přezkum platnosti usnesení členské schůze v rejstříkovém řízení, ve kterém soud rozhoduje o 

povolení zápisu skutečnosti založené usnesením členské schůze do obchodního rejstříku. 

 
Ustanovení § 131 odst. 8 věta prvá ObchZ uzavírá dlouhodobě judikovanou skutečnost, a to, 

že platnost usnesení členské schůze je soud oprávněn přezkoumávat rovněž v rejstříkovém 

řízení (řízení o provedení zápisu do obchodního rejstříku). Soud je v takovém případě na 
základě § 120 odst. 2 ve spojení s § 200b odst. 2 OSŘ povinen zkoumat, zda jsou splněny 

předpoklady pro povolení zápisu požadované právními předpisy, tedy i zda bylo usnesení 

členské schůze, v jehož důsledku má být povolen zápis do obchodního rejstříku, přijato platně 

a není v rozporu se zákonem
181

. 
 

Pokud zákon umožňuje přezkum usnesení, jak v rejstříkovém řízení, tak v řízení o návrhu dle 

§ 242 ObchZ, je nutné vymezit jejich vzájemný vztah. Lze konstatovat toto:  
o Dojde-li k marnému uplynutí lhůty podle § 242 ObchZ, nelze přezkoumat platnost 

usnesení členské schůze jinak než v rejstříkovém řízení. 

o Naopak, byla-li již skutečnost vyvolaná usnesením členské schůze pravomocně 

zapsána do obchodního rejstříku, lze provedený zápis přezkoumávat prostřednictvím 
návrhu dle § 242 ObchZ. Je-li na základě návrhu dle § 242 ObchZ deklarována 

neplatnost usnesení členské schůze, je rejstříkový soud povinen ex offo zahájit řízení 

k dosažení shody mezi zápisem v obchodním rejstříku a skutečným stavem
182

. 
o Pokud soud v řízení o návrhu dle § 242 ObchZ pravomocně rozhodne o neplatnosti 

usnesení členské schůze, popř. nevysloví neplatnost z důvodu dle § 131 odst. 3 

ObchZ, je soud v rejstříkovém řízení takovým výrokem vázán. 
 

Více o rejstříkovém řízení odkazuji na Winterová A. a kol., Civilní právo procesní, 4.vydání, 

Praha - Linde, 2006, str. 430- 439.  

 

 Právo domáhat se náhrady škody a přiměřeného zadostiučinění dle § 131 odst. 4 ObchZ 

 

Ustanovení § 131 odst. 4 ObchZ rovněž umožňuje osobám, které utrpěly škodu v důsledku 

toho, že usnesení členské schůze bylo v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, domáhat 
se vůči družstvu její náhrady

183
. Členové družstva mají nad to ještě právo na přiměřené 

zadostiučinění za porušení základních práv člena družstva, přičemž toto zadostiučinění může 

být poskytnuto rovněž v penězích
184

. Právo na přiměřené zadostiučinění musí být uplatněno 
v prekluzivní lhůtě, tj. ve lhůtě stanovené pro podání návrhu dle § 242 ObchZ nebo ve lhůtě 3 

měsíců ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí podle § 131 odst. 3 ObchZ. Z toho mj. 

vyplývá, že soud není v řízení, v němž se člen domáhá přiměřeného zadostiučinění, oprávněn 

posuzovat platnost předmětného usnesení členské schůze. 
 

                                                             
181 K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Cdo 2811/1999 ze dne 04.04.2000, dále usnesení Nejvyššího soudu 
ČR č.j. 32 Cdo 2626/1998 ze dne 21.07.1999. 
182 Srov. ustanovení § 131 odst. 9 ObchZ a § 200b odst. 1 věta druhá OSŘ. 
183 Právo na náhradu škody mají krom členů i třetí osoby. Nicméně tyto nemají právo podat návrh na vyslovení neplatnosti 
usnesení členské schůze dle § 242 ObchZ. Odpovědnost za škodu se v daném případě řídí obchodním zákoníkem, tj. § 373 a 
násl. Jedná se tudíž o objektivní odpovědnost za škodu. 
184 Přiměřené zadostiučinění má být prostředkem kompenzace nemajetkové újmy, kterou členové družstva utrpí na svých 
základních členských právech. Vzhledem k absenci výčtu základních práv člena družstva je na judikatuře, aby tato práva 

vymezila. Ohledně formy zadostiučinění má soud vycházet ze závažnosti porušení základních členských práv. 
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Občanský soudní řád svým § 113a zavádí zákonné spojení řízení o náhradě škody s řízením o 

vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze
185

. Je tedy na navrhovateli, zda svůj nárok 

plynoucí mu z titulu práva na náhradu škody uplatní spolu s návrhem dle § 242 ObchZ 
prostřednictvím eventuálního petitu, či zda jej bude uplatňovat samostatně, přičemž soud tato 

řízení na základě § 113a OSŘ spojí. 

 
V případě nároku na náhradu škody je otázkou, zda je tento vázán na vyslovení neplatnosti 

usnesení členské schůze, popř. nevyslovení neplatnosti z důvodu dle § 131 odst. 3 ObchZ. Dle 

převážné většiny autorů
186

 zde taková vázanost je. Argumentují přitom, že o neplatnosti 

usnesení členské schůze lze rozhodnout pouze v případě řízení o návrhu dle § 242 ObchZ, 
popř. v rejstříkovém řízení. Naproti tomu Dvořák

187
 soudí, že právo domáhat se náhrady škody 

není nezbytně vázáno na soudní výrok o neplatnosti usnesení členské schůze, popř. výrok dle 

§ 131 odst. 3 ObchZ. Osobně se přikláním spíše k Dvořákovu stanovisku. Vycházím-li 
z premisy, že škoda může vzniknout i třetí osobě, nečlenovi, kterážto není aktivně 

legitimována k podání návrhu dle § 242 ObchZ, pak rovněž nelze vázat právo domáhat se 

náhrady škody na předchozí vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze
188

. Rovněž nelze 
opomenout i skutečnost, že škoda se může projevit až po uplynutí prekluzivních lhůt dle § 242 

ObchZ. Z těchto důvodů dle mého názoru nelze vázat právo na náhradu škody na vyslovení 

neplatnosti usnesení členské schůze. 

 

 Určovací žaloba pro případ, že se obsah stanov družstva přijetím usnesení členské schůze o 

změně stanov dostane do rozporu s kogentním ustanovením zákona 

 

V případě, že členská schůze přijme usnesení, jímž se mění stanovy, přičemž tato změna 
způsobí to, že se stanovy dostanou do rozporu s kogentním ustanovením zákona, vzniká 

prostor pro uplatnění určovací žaloby dle § 131 odst. 8 věta druhá ObchZ ve spojení s § 80 

písm. c) OSŘ. Tato žaloba však směřuje vůči stanovám družstva, nikoliv vůči usnesení 

členské schůze, kterým byla změna stanov vyvolána
189

. Žalobce proto není omezen žádnou 
zákonnou lhůtou, ani zatížen povinností podat námitku. Možnost využití určovací žaloby 

rovněž rozšiřuje okruh aktivně legitimovaných, neboť v daném případě je aktivně legitimován 

každý, kdo prokáže naléhavý právní zájem.
190

 
 

 

 Řízení k dosažení shody mezi skutečným stavem a zápisem skutečnosti založené usnesením 

členské schůze v obchodním rejstříku dle § 131 odst. 9 ObchZ. 
 

Poslední zvláštní prostředek spočívá v pravomoci soudu zahájit ex offo řízení k dosažení 

shody mezi skutečným stavem a zápisem skutečnosti založené usnesením členské schůze. 

Podmínky pro zahájení řízení stanoví § 131 odst. 9 ObchZ a jsou následující: 
o Existence veřejného zájmu na zahájení tohoto řízení. 

o Řízením dle § 131 odst. 9 ObchZ nelze zasáhnout do práv třetích osob nabytých 

v dobré víře. 
o Soud zahájí řízení do 3 let od zápisu skutečnosti vzniklé z usnesení do obchodního 

rejstříku. 

  

                                                             
185 Spojení se však vztahuje toliko k náhradě škody, nikoliv k přiměřenému zadostiučinění. Toho se člen musí domáhat 

samostatnou žalobou.  
186 Srov. Pelikánová in Pelikánová I., Černá S., Obchodní právo, díl 2., Společnosti obchodního práva a družstva, Praha- 
ASPI, 2006, s. 485, Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 235, či 
Štenglová in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 448-449. 
187 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 127 - 128. 
188 Představme si situaci, kdy třetí osobě vznikne škoda a žádný z členů družstva nepodal v prekluzivní lhůtě návrh dle § 242 
ObchZ. Z logiky věci nelze takové osobě odepřít právo domáhat se náhrady škody. 
189 Shodně tvrdí i Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení č.j. 29 Odo 1145/2003 ze dne 01.09.2004. 
190 Více o určovací žalobě např. Winterová A. a kol., Civilní právo procesní, 4.vydání, Praha - Linde, 2006, s. 228 a násl. 
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6.6 Zvláštní formy členské schůze 

 

Na samý závěr kapitoly pojednávající o členské schůzi družstva, bych rád pohovořil o zvláštních 
formách členské schůze. Jedná se o 3 zákonem předvídané případy: 

 

 Dílčí schůze 

 
Dle ustanovení § 239 odst. 6 ObchZ je možné na základě ustanovení stanov realizovat 

zasedání členské schůze prostřednictvím dílčích schůzí. Nejedná se tudíž o fakultativní orgán 

družstva, nýbrž o způsob zasedání členské schůze, kterým lze řešit praktické potíže spočívající 
ve faktické roztříštěnosti členské základny družstva. Konkrétní podobu dílčích schůzí, včetně 

dílčích pravidel jejich zasedání mají určit stanovy
191

. 

 

Ohledně rozhodování dílčích schůzí zákon stanoví, že východiskem je součet hlasů 
odevzdaných na všech dílčích schůzích. Rovněž omezuje působnost dílčích schůzí, když těmto 

neumožňuje rozhodovat o zrušení a zániku družstva a popř. dalších otázkách určených 

stanovami. V těchto případech tudíž bude muset zasedat členská schůze jako celek. Zákon 
bohužel neřeší potíže spojené s posuzováním usnášeníschopnosti dílčích schůzí

192
. V ostatním 

se analogicky užije úpravy „běžné členské schůze“. 

 

 Shromáždění delegátů 
 

Druhou zvláštní formou členské schůze je shromáždění delegátů rámcově upravené v § 239 

odst. 7 ObchZ. Jak již bylo výše řečeno, jedná se o jeden ze zákonných způsobů omezení 

práva každého člena účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní, neboť v případě 
shromáždění delegátů vykonávají tato práva namísto členů jimi zvolení delegáti. 

 

Využití tohoto institutu zákon váže na splnění dvou kumulativních podmínek
193

: 
o Zachycení ve stanovách, přičemž ty rovněž určí rozsah působnosti shromáždění 

delegátů. 

o Skutečnost, že vzhledem k rozsahu členské základny družstva není možné svolat 

„běžnou členskou schůzi“. 
 

V návaznosti na vymezení působnosti shromáždění delegátů se nabízejí dvě alternativy: 

o Shromáždění delegátů bude přiznána pouze část působnosti členské schůze. Pak tedy 
bude fungovat vedle členské schůze, přičemž bude považováno za fakultativní orgán 

dle § 237 písm. d) ObchZ. 

o Shromáždění delegátů bude svěřena plná působnost členské schůze. Bude tedy 
existovat namísto členské schůze, přičemž bude považováno za obligatorní orgán. 

 

Pokud družstvo zavede shromáždění delegátů, musí v rámci své organizace vytvořit určité 

jednotky, které budou sloužit jako volební obvody jednotlivých delegátů
194

 a rovněž vytvořit 
pravidla jejich volby. Zákon k tomu stanoví jediné pravidlo a to, že každý delegát je volen (a 

nutno dodat i odoláván) stejným počtem hlasů (členů). Odchylku od tohoto pravidla mohou 

zavést pouze stanovy, přičemž pro to musí být důvod plynoucí z organizačního uspořádání 
družstva

195
. Tato zásada má za účel zabránit možnému zneužití institutu shromáždění 

delegátů
196

. S problematikou volby delegátů rovněž souvisí otázka, zda jednomu delegátovi 

                                                             
191 Např. klíč pro zařazení členů do jednotlivých dílčích schůzí, způsob koordinace dílčích schůzí, atd. 
192 Viz výše, kapitola Náhradní členská schůze. 
193 Nesplnění byť jedné z podmínek by znamenalo absolutní neplatnost příslušné části stanov pro obcházení zákona.  
194 V praxi jsou k tomuto účelu zaváděny samosprávy. Srov. kapitola Obecně o orgánech družstva. 
195 V reálu takovým důvodem bývá např. odlišný počet členů užívajících jednotlivé domy bytového družstva, které slouží 
jakožto volební obvody. 
196 Jako zneužití si lze představit situaci, kdy jeden delegát bude volen 10 členy, zatímco jiný 100 členy, přičemž oba budou 

mít po jednom hlasu. To by bylo v přímém rozporu s principem rovnosti členů. 
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může příslušet více hlasů. Dle Dvořáka
197

 to možné není. Argumentuje přitom nulitní úpravou, 

nemožností aplikace § 240 odst. 1 ObchZ a dobrými mravy. Osobně mám za to, že přiznání 

více hlasů jednomu delegátovi by naopak mohlo být přínosné, neboť by tím mohly být 
kompenzovány výše popsané výjimky z pravidla, že delegát je volen stejným počtem hlasů. 

Z toho důvodu bych proto aplikaci § 240 odst. 1 ObchZ na shromáždění delegátů předem 

nezatracoval, byť jeho použití je spekulativní.  
 

Volbu delegáta nelze vnímat jako zvláštní druh zmocnění. Proto ani delegát nemůže být vázán 

příkazy členů, kteří jej zvolili. Tato skutečnost je kompenzována odpovědností delegáta za 

řádný výkon funkce a rovněž odpovědností „politickou“, neboť členům rovněž náleží právo 
delegáta odvolat.  

 

Vzhledem k tomu, že delegáti jsou členy voleného orgánu družstva, je nutné na ně vztáhnout 
zákonem stanovená práva a povinnosti. Tj. ustanovení o podmínkách členství v orgánech (§ 

238 odst. 1 a 2 ObchZ), o funkčním období (§ 241 odst. 2 a § 246 odst. 1 ObchZ), o 

odstoupení (§ 248 odst. 1 ObchZ), odpovědnosti za řádný výkon funkce, atd. Spornou zůstává 
možnost volby náhradníka delegáta. Osobně shodně s Dvořákem soudím, že toto možné 

není
198

. Delegátům rovněž náleží specifická práva a povinnosti vyplývající z povahy jejich 

funkce
199

. Další práva a povinnosti delegátů mohou zavést stanovy. 

 

 Ustavující schůze 

 

Osobně považuji ustavující schůzi za zvláštní formu členské schůze. Zvláštnosti této formy 

jsou následující: 
o Ustavující schůze je jakýmsi kvaziorgánem

200
, neboť v době jejího zasedání družstvo 

ještě po právní stránce neexistuje. Tato skutečnost je způsobena dvoufázovým 

procesem konstituování družstva, kdy obchodní zákoník rozlišuje mezi založením 

družstva (rozhodnutím ustavující schůze) a jeho vznikem (zápisem do obchodního 
rejstříku)

 201
. Zápisem družstva do obchodního rejstříku se ustavující schůze ex lege 

transformuje v členskou schůzi. 

o Ustavující schůze se účastní a hlasují na ní uchazeči o členství, tj. osoby, které podaly 
přihlášku, nikoliv členové. Vznik členství jako takového nastává až se vznikem 

družstva (§ 227 odst. 2 písm. a) ObchZ). Proto se ti uchazeči, kteří nevzali svojí 

přihlášku zpět, vznikem družstva stávají jeho členy. 
o Lze dovodit, že na ustavující schůzi obdobně nazírá i zákonodárce. Tento závěr 

vyvozuji z legislativní chyby obsažené v § 224 odst. 3 věta druhá ObchZ. Ačkoliv 

zákon hovoří o „ustavující schůzi“, výše uvedené ustanovení chybně užívá označení 

„ustavující členská schůze“. I zákonodárce tudíž spatřuje spojitost mezi ustavující 
schůzí a členskou schůzí. 

o Obchodní zákoník zavádí pro ustavující schůzi zvláštní pravidla jednání, přičemž 

v otázkách neupravených se přiměřeně užije úpravy členské schůze. 
 

Jednání ustavující schůze jak vyplývá z § 224 a násl. ObchZ vykazuje tyto zvláštnosti: 

o Ustavující schůzi svolává pověřený svolavatel. Ačkoliv zákon mlčí o právních 
poměrech před konáním ustavující schůze, lze dovodit, že konání ustavující schůze 

musí předcházet vznik určitého kvaziorgánu (přípravného výboru, či komise, atp.), 

                                                             
197 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 117. 
198 Srov. Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 112 -113. 
199 Jedná se např. o povinnost oznámit shromáždění delegátů své zvolení. V opačném případě by se delegát nemohl dovolávat 
vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů z důvodu, že na jeho zasedání nebyl pozván. Shodně Dvořák in Dvořák, 
T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 118. 
200 Římalová hovoří o orgánu sui generis. Srov. Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: 
C.H.Beck, 2004, s. 132. 
201 Více o založení a vzniku srov. Pelikánová I., Černá S., Obchodní právo, díl 2., Společnosti obchodního práva a družstva, 

Praha- ASPI, 2006, s. 56 a násl. 
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jenž bude iniciovat založení družstva a obstará veškeré záležitosti s tím spojené (např. 

přípravu stanov, svolání ustavující schůze, příjímání přihlášek, atd.). 

o Jednaní ustavující schůze se účastní všechny osoby, které řádně a včas podaly 
přihlášku

202
. Ze zásady vyjádřené v § 44 odst. 1 věta druhá ObčZ a práva vzít svojí 

přihlášku zpět lze dovodit, že v případě ustavující schůze je nezbytná osobní účast 

uchazeče na ustavující schůzi. O zastoupení na ustavující schůzi již bylo hovořeno 
výše. 

o Z hlediska usnášeníschopnosti musí být dodržen požadavek § 221 odst. 4 věta první 

ObchZ. V opačném případě, tj. že by se ustavující schůze účastnilo méně než 5 osob, 

popř. 2 právnické osoby, by družstvo nemohlo platně vzniknout. Tento počet musí být 
zachován i po založení družstva, tj. i v případě, že někteří z uchazečů vezmou své 

přihlášky zpět. Příslušná rozhodnutí ustavující schůze v souladu s § 224 odst. 4 ObchZ 

přijímá většinou přítomných. Každý uchazeč při rozhodování disponuje jedním 
hlasem

203
.  

o Obchodní zákoník kogentně vymezuje záležitosti, o kterých je ustavující schůze 

povinna rozhodnout. Rovněž je dáno přesné pořadí, v němž má o těchto záležitostech 
rozhodovat. Primárně je nutno zvolit předsedajícího a případně další funkcionáře, 

kteří zajistí bezproblémový průběh zasedání. Následně účastníci ustavující schůze 

rozhodnou o výši členských vkladů a výši zapisovaného základního kapitálu
204

. 

Třetím bodem programu je přijetí stanov. Po hlasování o tomto bodu je ponechán 
prostor pro uplatnění práva uchazeče definované §224 odst. 4 ObchZ, tj. práva vzít 

zpět přihlášku. Uchazeč je oprávněn vzít svojí přihlášku zpět pouze v případě, že 

hlasoval proti přijetí stanov
205

. Výše uvedené právo je garancí ochrany uchazeče před 
nedobrovolným vznikem členství. Rovněž nahrazuje ochranu poskytovanou § 242 

ObchZ, který zde není možné použít. Posledním obligatorním bodem je volba členů 

představenstva a kontrolní komise, popř. úvěrové komise družstevní záložny. Nutno 

dodat, že ustavující schůze může jednat i o dalších bodech, považují-li to uchazeči o 
účelné (např. o způsobu ocenění nepeněžitých vkladů ve smyslu § 223 odst. 5 

ObchZ). 

o O zasedání ustavující schůze se pořizuje notářský zápis, jehož přílohy tvoří seznam 
členů a výše jednotlivých členských vkladů, k nimž se tito zavázali. Notářský zápis se 

pořídí rovněž o rozhodnutí, jímž se schvalují stanovy. Ten musí zároveň obsahovat 

schválený text stanov
206

.  
Zvláštní úpravu ustavující schůze obsahuje zákon o vlastnictví bytů. Nicméně v současnosti jí 

již není možné použít.
207

 

  

                                                             
202 Obchodní zákoník neupravuje způsob veřejné publikace, formu ani obsah přihlášky, či lhůtu pro její podání (lze dovodit, 
že tu je možné podat nejpozději do zahájení zasedání ustavující schůze). Tyto jsou ponechány na vůli zakladatele, přičemž 
ten je limitován pouze účelem a smyslem zákona. 
203 Ustanovení § 240 odst. 1 ObchZ v daném případě nelze použít, neboť v době zasedání ustavující schůze nejsou ještě 
stanovy přijaty. Nicméně zákon přímo nevylučuje, aby svolavatel ustavující schůze přiznal některým osobám více hlasů 
(např. těm osobám, které založení družstva iniciují). Otázkou zůstává, zda by to nebylo v rozporu se zásadou rovnosti osob a 

rovněž účelem a smyslem zákona. 
204 Výše zapisovaného základního kapitálu musí být v souladu s § 223 odst. 2 věta druhá ObchZ, a to i po té, co někteří 
uchazeči vezmou své přihlášky zpět. Shodně judikoval Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí č.j. 7 Cmz 1/1994 ze dne 
03.04.1995. 
205 V návaznosti na toto právo může vzniknout problém na, který poukazuje Pekárek in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., 
Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 919, tj. jak uchazeč prokáže, že hlasoval proti přijetí 
stanov, pokud se o jejich přijetí hlasovalo tajně. 
206 Rozhodnutí o přijetí stanov je tak notářsky zachyceno dvakrát. 
207 Srov. § 29 BytZ. 
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7 Společné principy a pravidla pro představenstvo a kontrolní komisi 
 

V návaznosti na historii právní úpravy je nynější pojetí struktury orgánů družstva pojato dualisticky. 

Obchodní zákoník krom členské schůze, co by nejvyššího orgánu družstva, obligatorně zavádí orgán 
výkonný a správní, představenstvo, a orgán kontrolní, kontrolní komisi. Nutno říci, že současné právní 

úprava se plně neoprostila od některých socialistických modifikací družstevnictví. Mezi ně patří např. 

poněkud specifické postavení předsedy představenstva a ředitele, či institut „malého družstva“.  

 
Obchodní zákoník v rámci úspornosti a snahy zamezit nadbytečnému opakování stejných norem 

zavádí pro představenstvo a kontrolní komisi společná pravidla. Tyto lze rozdělit do 3 skupin: 

 Normy obsažené v § 238 ObchZ. Zde platí, že odstavec první a druhý se bude aplikovat na 

všechny orgány družstva (tj. i fakultativní orgány) vyjma členské schůze, odstavec třetí pak na 
všechny tři obligatorní orgány družstva. 

 Normy obsažené v § 246 - 251 ObchZ, označené jako „Společná ustanovení o členství 

v orgánech družstva“. 

 Normy obsažené v § 193 odst. 2, § 194 odst. 2 věta první až pátá, § 194odst. 4 až 7 ObchZ. 

Ačkoliv se jedná o akciové právo, obchodní zákoník prostřednictvím § 243 odst. 8 zavádí 
legislativní odkaz, přičemž tato ustanovení se použijí ve vztahu k představenstvu a dalším 

orgánům podílejícím se na řízení. Ustanovení § 244 odst. 8 ObchZ pak dvojitým odkazem 

zavádí jejich aplikovatelnost i pro kontrolní komisi. 

 
Pro představenstvo a kontrolní komisy pak shodně platí následující podmínky a pravidla. 

 

7.1 Podmínky členství 

 

Obchodní zákoník zavádí následující podmínky členství v představenstvu a kontrolní komisi: 

 Členem těchto orgánů se může stát pouze člen družstva. Pokud by došlo ke zvolení osoby, 

která by ve skutečnosti nebyla členem družstva, byla by taková volba neplatná. Touto 

podmínkou není nijak dotčeno právo zaměstnanců družstva volit členy kontrolní komise 
208

. 

 Dosažení věku 18 let, a to nejpozději ke dni voleb do příslušného orgánu. 

 Plná způsobilost k právním úkonům
209

. 

 Bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona
210

. 

 Absence překážky provozování živnosti dle živnostenského zákona
211

. 

 Absence překážky dle § 38 l ObchZ
212

.   

 
V případě družstevních záložen zákon o družstevních záložnách dále zavádí podmínku důvěryhodnosti 

a odborné způsobilosti k výkonu funkce
213

.  

 

Krom výše uvedených obligatorních podmínek může družstvo na základě § 247 odst. 2 ObchZ zavést i 
další podmínky členství v těchto orgánech prostřednictvím stanov. Takovou podmínkou může být 

např. absence příbuzenského vztahu k dalším členům volených orgánů, odbornost uchazeče o členství, 

                                                             
208 Srov. zákon o přeměnách a § 244a ObchZ.  
209 Podmínka plné způsobilosti k právním úkonům souvisí s podmínkou dosažení věku 18 let. Srov. § 8 ObčZ.  
210 Srov. § 6 odst. 2 a 3 ŽZ. Živnostenský zákon bezúhonnost vymezuje negativně, přičemž využívá trestněprávního kritéria. 
Bezúhonnost se v souladu s § 6 odst. 2 ŽZ prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. 
211 Srov. § 8 ŽZ. Překážky lze rozdělit do tři skupin- překážky související s insolvencí dané osoby, se sankcí zákazu činnosti 
a se zrušením živnostenského oprávnění. 
212 Úprava je zcela nelogicky zařazena do části obchodního zákoníku upravující obchodní rejstřík Dané ustanovení chrání 
družstva a obchodní společnosti před osobami, které byly členy orgánů právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen 
konkurz. Nicméně tato překážka není absolutní, a to jak z hlediska délky jejího trvání (odst. 3), tak i pravomoci členské 
schůze tuto překážku svým rozhodnutím odstranit (odst. 5 a 6 ve spojení s odst. 8). 
213 Srov. § 2a odst. 4 písm. b) ZoDZ. 
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atd.
214

. Dvořák
215

 se pak zabývá otázkou, zda by bylo možné jako další podmínku zavést věkový limit, 

přičemž stanovení takové podmínky považuje za protiprávní pro rozpor s principem rovnosti (čl. 1 

Listiny) a zákazem diskriminace (čl. 3 odst. 1 Listiny). Osobně s ním v tomto souhlasím. 
 

Ustanovení § 194 odst. 7 věta třetí ObchZ upravuje situaci, kdy osoba přestane splňovat podmínky 

členství v průběhu svého funkčního období. V takovém případě její členství v orgánu ex lege zaniká. 
Otázkou zůstává, jak postupovat v případě následné absence ostatních podmínek členství (např. 

skutečnosti, že osoba je vyloučena z družstva). Jednotliví autoři zavádí různé koncepce. Pelikánová
216

 

má za to, že v daném případě, by se měla uplatnit fikce odstoupení daného člena. Helešic
217

 oproti 

tomu soudí, že člen, který přestane splňovat podmínky členství v orgánu družstva, by měl odstoupit, 
přičemž v případě, že tak neučiní, musí být odvolán. Konečně Pekárek

218
 tvrdí, že takový člen má být 

odvolán. Osobně se přikláním k názoru Pekárka, a to z důvodu zbytečně formalizovaného pojetí 

odstoupení. Nicméně shodně s Helešicem mám za to, že člen, který přestane splňovat podmínky 
členství, je i bez výslovné zákonné opory povinen tuto skutečnost oznámit orgánu, jehož je členem. 

Pokud tak neučiní sám, je povinen oznámit tuto skutečnost kterýkoliv obeznámený člen příslušného 

orgánu. Aby o této povinnosti nebyl pochyb, měly by jí zavést stanovy.  
 

Obchodní zákoník v § 238 odst. 2 řeší v minulosti často diskutovanou problematiku členství právnické 

osoby v představenstvu (kontrolní komisi). Nadále platí, že členem orgánu je právnická osoba, 

nicméně práva a povinnosti jí plynoucí z tohoto členství za ní musí vykonávat zmocněnec
219

. 
Zmocněncem musí být výlučně fyzická osoba, která splňuje podmínky členství v představenstvu 

(kontrolní komisi), s výjimkou podmínky členství v družstvu (tj. zmocněncem může být i „nečlen“). 

Plná moc udělená zmocněnci musí mít písemnou formu, v ostatním se řídí ustanovením § 31 a násl. 
ObčZ, s výjimkou § 33a ObčZ

220
. Jak dodává Římalová

221
, plná moc je v daném případě obligatorním 

předpokladem, tzn., že jí bude třeba i v případě, že zmocněncem má být fyzická osoba, která je 

statutárním orgánem právnické osoby, jež je členem orgánu družstva. Nicméně i současná dikce má 

nepochybně jednu podstatnou vady, která spočívá v možnosti právnické osoby měnit osobu 
zmocněnce dle své vlastní úvahy. V rámci právní jistoty by proto zmocnění mělo být udíleno 

dlouhodobě. 

 

7.2 Vznik funkce, funkční období, zánik funkce 

 
Členy představenstva i kontrolní komise volí v souladu s § 239 odst. 4 písm. b) ObchZ členská schůze, 

resp. dle § 224 odst. 2 písm. c) ObchZ ustavující schůze. Tato dikce jednak zavádí výlučnou působnost 

členské schůze v otázkách obsazování představenstva a kontrolní komise, jednak kogentně zavádí 
jediný možný způsob ustanovování těchto orgánů, tj. volbou

222
. Výjimkami z tohoto způsobu 

obsazování je nástup náhradníka na uvolněné místo, kooptace chybějícího člena a jmenování 

chybějícího člena soudem. Všechny tyto výjimky mají za účel zabránit tomu, aby se představenstvo 

(kontrolní komise), z důvodu zániku funkce některých jeho členů stalo neusnášeníschopným. 

                                                             
214 Osobně mám za to, že zavedení podmínky odbornosti (např. vysokoškolské vzdělání, apod.) je zejména u představenstva 
více než žádoucí. Vzhledem k tomu, že se v podstatě jedná o „management“ družstva, je nutné, aby bylo obsazeno osobami s 
příslušnými znalostmi a zkušenostmi. 
215 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 104. 
216 Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1255. 
217 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 275. 
218 Pekárek in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 964. 
219 Vzhledem k nepřesnostem předchozí úpravy docházelo k nejasnostem, zda členem orgánu je právnická osoba, či její 

zástupce (zmocněnec). Nynější úprava výslovně stanoví, že členem orgánu je právnická osoba. Proto i případnou 
odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu družstva ponese právnická osoba. Tím není 
vyloučeno její regresní právo vůči zmocněnci. Nicméně to se odvíjí od vztahu právnická osoba - zmocněnec založeného 
plnou mocí, ve vztahu k družstvu nemá relevanci. 
220 Substituční plná moc je obchodním zákoníkem v tomto případě vyloučena. 
221 Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 219. 
222 Extenzivním výkladem lze dovodit, že není možné obsazovat tyto orgány např. prostřednictvím jmenování, či 
prostřednictvím stanov zřídit nárok určité osoby na členství v představenstvu, či kontrolní komisi. Taková ustanovení stanov 

by dle mého byla nicotná. 
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Ačkoliv se v literatuře běžně uvádí, že členství vzniká již samotným aktem zvolení, osobně s tímto 

nesouhlasím. Východiskem mi je Dvořákovo
223

 pojetí právního vztahu mezi družstvem a členem jeho 
orgánu. Pokud tento vztah je specifickým druhem synalagmatického závazku, přičemž na jeho vznik 

se přiměřeně užije úpravy procesu uzavírání smluv (§ 43a a násl. ObčZ), pak v souladu s principem 

„oferta - akceptace“ musí dojít ke vzniku členství až přijetím funkce zvolenou osobou, přičemž pokud 
zvolená osoba funkci příjme, považuje se za člena orgánu počínaje okamžikem zvolení. Tento fakt je 

posílen ústavně garantovaným právem, podle něhož nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo 

službám (čl. 9 odst.1 Listiny). Dvořák tak v podstatě popírá sám sebe, když na jednu stranu tvrdí, že 

„funkce sama vzniká okamžikem, kdy o zvolení bylo platně a účinně rozhodnuto“, a na druhou, že 
„volená osoba musí se svým jmenováním souhlasit výslovně nebo alespoň konkludentně“. 

 

Obsazení uvolněného místa náhradníkem upravuje § 248 odst. 2 ObchZ. Ten pro využití tohoto 
institutu zavádí tři kumulativní podmínky: 

 Stanovy musí výslovně založit institut náhradníků. V opačném případě se postupuje dle § 248 

odst. 3 ObchZ. 

 Náhradník nastupuje v případě zániku funkce člena odstoupením, popř. jeho úmrtím
224

. 

 Náhradníky volí členská schůze. Spolu s tím rovněž určí pořadí, v jakém budou náhradníci 

nastupovat. 
Vlastní volba náhradníků by potom z povahy věci měla probíhat souběžně s volbou řádných členů. 

Náhradníka povolává orgán, jehož místo se uvolní. Musí přitom dodržet pořadí náhradníků určené 

členskou schůzí. Pokud členská schůze neurčí pořadí náhradníků, postupuje se dle pořadí, v jakém byli 

fakticky zvoleni. Vyloučena patrně není ani volba konkrétního náhradníka pro konkrétního člena, za 
předpokladu, že toto pravidlo zavedou stanovy. Náhradník má stejná práva a povinnosti, jako člen, na 

jehož místo nastoupil. Z povahy označení i funkce tohoto institutu bezpochyby vyplývá, že náhradník 

nastupuje na zbytek funkčního období člena, na jehož místo nastoupil. Nedostatek úpravy institutu 
náhradníků spočívá v tom, že zákon nestanoví nejvyšší přípustnou hranici obsazení orgánu 

náhradníky. Ad absurdum by tak mohlo dojít k úplné obměně obsazení orgánu, kdy by původní 

členové byli nahrazeni náhradníky. Na to je třeba pamatovat při vytváření stanov a takovouto hranici 
zde stanovit (např. počtem volených náhradníků, popř. stanovením maximální míry obsazení orgánu 

náhradníky). Otázkou rovněž zůstává možnost nahrazení náhradníka náhradníkem. To dle mého nelze. 

Jednak pro to není zákonná opora, jednak by tímto mohlo docházet k přílišným personálním obměnám 

orgánu. Štenglová
225

 řeší i otázku, zda by náhradník mohl být zvolen až v okamžiku, kdy dojde 
k uvolnění místa. Osobně mi takové úvahy přijdou zbytečné, neboť členská schůze by v takovém 

případě mohla rovnou zvolit řádného člena. Institut náhradníka by v takovém případě byl 

bezpředmětný. 
 

V případě, že stanovy neobsahují institut náhradníků, postupuje se v případě odstoupení, či úmrtí 

(zániku) člena představenstva, či kontrolní komise, dle § 248 odst. 3 ObchZ
226

. V daném případě 

hovoříme o tzv. kooptaci členů. Orgán, v němž se z výše uvedených důvodů uvolní místo, je oprávněn 
na toto místo dosadit zastupujícího člena. Tento má stejná práva a povinnosti, jako řádný člen, avšak 

jeho funkční období je omezeno toliko do nejbližšího zasedání členské schůze, která má povinnost 

zvolit řádného člena neúplného orgánu (přičemž není vyloučeno, aby zvolila kooptovaného člena). 
Jedná se tedy o dočasné řešení, jehož účelem je zachovat usnášeníschopnost neúplného orgánu. 

Nicméně i zde vyvstává několik otázek a problémů. Jednak je zde založena pravomoc orgánu, která je 

v přímém rozporu s § 239 odst. 4 písm. b) ObchZ, dle nějž členy představenstva a kontrolní komise 
volí výlučně členská schůze. Zákon rovněž neuvádí žádné podmínky pro výběr zastupujícího člena

227
, 

ani maximální možný počet kooptovaných členů v orgánu. Nelze tedy vyloučit účelové dosazování 

                                                             
223 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 144. 
224 Ačkoliv § 248 odst. 4 ObchZ hovoří o aplikovatelnosti odst. 2 pro případ úmrtí, analogicky lze dovodit, že obdobně se 
bude postupovat i v případě zániku právnické osoby, která byla členem orgánu. 
225 Štenglová in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 743. 
226 Kooptace je subsidiárním institutem. Na rozdíl od institutu náhradníků jej není třeba založit stanovami, neboť působí 
kogentně ex lege. 
227 Postačí zde splnění základních podmínek členství (viz výše). 
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loajálních osob, což zejména v případě představenstva vyvolává značné nebezpečí. Nejasný je rovněž 

postup v případě, že nejbližší zasedání členské schůze nezahrne volbu řádného člena do programu 

jednání. Dvořák
228

 shodně s Pelikánovou
229

  soudí, že v takovém případě funkce kooptovaného člena 
zaniká, avšak není vyloučena další kooptace. Osobně s tímto souhlasím. 

 

Zvláštní způsob vzniku funkce člena představenstva (kontrolní komise) zavádí § 194 odst. 2 ObchZ. 
Ten zakládá pravomoc soudu jmenovat chybějící členy představenstva (kontrolní komise), přičemž 

pro tento krok stanoví následující podmínky: 

 Dojde k zániku členství osoby (osob) v představenstvu (kontrolní komisi) a členská schůze 

v zákonné tříměsíční lhůtě nezvolí člena (členy) nového. 

 Představenstvo (kontrolní komise) v důsledku své neúplnosti není schopno plnit svoje funkce. 

 Osoba, jíž svědčí právní zájem, podá návrh na jmenování chybějícího člena soudem
230

. 

Jsou-li výše uvedené kumulativní podmínky splněny, soud jmenuje chybějícího člena, popř. členy, a to 
do doby, než bude členskou schůzí zvolen řádný člen. Opět se tedy jedná o prozatímní řešení. 

V souladu s § 71 ObchZ soud jmenuje členem orgánu některého z členů družstva, a to i bez jeho 

souhlasu. Je přitom povinen přihlížet, zda lze po této osobě spravedlivě požadovat, aby funkci 
vykonávala

231
. Nelze-li do funkce jmenovat žádného z členů družstva, soud na uvolněné místo 

jmenuje osobu ze seznamu správců konkurzní podstaty
232

. Jmenovaná osoba se stává členem orgánu 

dnem doručení usnesení soudu o svém jmenování (§ 171 odst. 2 OSŘ). 
 

Poněkud nejasné ve vztahu k § 257 odst. 1 písm. c) ObchZ je ustanovení § 194 odst. 2 věta druhá 

ObchZ, které umožňuje soudu alternativně družstvo i bez návrhu zrušit a nařídit jeho likvidaci. Rozdíl 

spočívá v tom, že § 257 odst. 1 písm. c) ObchZ se vztahuje na situaci, kdy představenstvo, resp. 
kontrolní komise pozbude všech svých členů, zatímco § 194 odst. 2 věta druhá ObchZ umožňuje 

družstvo zrušit i v případě částečné neúplnosti těchto orgánu, za předpokladu, že v důsledku této 

neúplnosti není orgán schopen plnit své funkce. Zákonodárce tudíž odkazem na § 194 ObchZ zpřísnil 
povinnost družstva řádně obsazovat své orgány. 

 

Pro funkční období členů představenstva a kontrolní komise (popř. dalších fakultativních orgánů) 
stanoví obchodní zákoník pouze horní limit, tj. maximální délka funkčního období může být 5 let a 

v případě prvních orgánů 3 roky. Konkrétní délku funkčního období mají v souladu s § 226 odst. 1 

písm. e) ObchZ určit stanovy, přičemž nesmí překročit výše uvedenou hranici. Otázkou zůstává, jak 

postupovat v případě, že stanovy údaj o funkčním období obsahovat nebudou. Dle Helešice
233

 se 
subsidiárně užije ustanovení zákona, tzn., že funkční období bude činit 5 let a 3 roky v případě prvních 

orgánů. Naopak Pelikánová
234

 má za to, že takovýto extenzivní výklad možný není. Případné řešení 

však neuvádí. Ačkoliv souhlasím s Pelikánovou, že vzhledem k dikci § 246 ObchZ Helešicův 
extenzivní výklad možný není, nezbude, než k němu přistoupit, neboť jiné řešení se v daném případě 

nenabízí.  

 

Otázkou rovněž zůstává, který okamžik je rozhodující pro počátek běhu funkčního období členů 
prvního představenstva a kontrolní komise; zda to je okamžik jejich zvolení ustavující schůzí, či až 

okamžik vzniku družstva. Dvořák
235

 má za to, že funkční období členů prvních orgánů započíná až 

vznikem družstva. Argumentuje zde neexistencí družstva, jako subjektu práva a prvorepublikovou 
judikaturou. Osobně soudím opačně, tj. že funkční období začíná běžet již zvolením, tj. před vznikem 

družstva. Tento svůj závěr stavím na dikci § 225 odst. 2 ObchZ, dle kterého návrh na zápis do 

                                                             
228 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 146. 
229 Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1255. 
230 Příslušným soudem zde je krajský soud, v jehož obvodu má družstvo své sídlo. Účastníky řízení jsou navrhovatel, 
družstvo a osoba, jež má být jmenována do funkce. 
231 Jmenované osobě nenáleží právo z funkce odstoupit. Může však soud požádat, aby jí odvolal, a to z důvodu, že po ní nelze 
spravedlivě požadovat výkon funkce (např. vážná nemoc). 
232 Aplikací § 71 ObchZ lze dovodit, že takové osobě náleží za výkon funkce odměna. Tu stanoví soud ve svém rozhodnutí. 
Je-li však funkce obsazena členem družstva, pak tomuto členovi odměna nenáleží. 
233 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 271 
234 Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1248. 
235 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 145. 
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obchodního rejstříku podává představenstvo, přičemž jej podepisují všichni jeho členové. Tímto zákon 

představenstvu právně neexistujícího družstva přiznává určitou pravomoc, resp. stanoví povinnost. 

Pokud by jí představenstvo nesplnilo, zakladatelé by se dle mého mohli domáhat způsobené škody
236

. 
Z toho vyplývá, že v daný moment už představenstvo, byť omezeně, působí, tudíž by jeho členům již 

mělo běžet funkční období. 

 
Běh funkčního období, se posuzuje individuálně, tj. pro každého člena zvlášť a nikoliv pro orgán jako 

celek. Rovněž není vyloučeno, aby pro každý orgán bylo stanoveno jinak dlouhé funkční období, popř. 

aby jeho členové byli obměňováni postupně. Patrně je možný i Faldynou navrhovaný postup, byť 

osobně se mi zdá absurdní
237

. Záleží pouze na družstvu, jaký způsob obměny obsazení orgánů 
prostřednictvím stanov zavede. 

 

Obchodní zákoník rovněž umožňuje opětovnou volbu téže osoby, neurčí-li stanovy jinak. Stanovy tak 
mohou opětovnou volbu plně vyloučit, popř. stanovit maximální limit opětovných zvolení. Osobně 

možnost opětovné volby považuji za žádoucí, neboť nepřímo umožňuje prodloužit mandát schopných 

osob
238

. Případnou kumulaci moci, před níž někteří autoři varují, lze vyloučit stanovením limitu 
opětovných zvolení. 

 

K zániku členství v představenstvu (kontrolní komisi) může dojít několika způsoby: 

 uplynutím funkčního období 

 smrtí (zánikem) člena 

 zánikem družstva, popř. zrušením fakultativního orgánu 

 odstoupením 

 odvoláním 

 ztrátou podmínek pro výkon funkce (viz výše) 

 zvláštním způsobem dle § 38 l odst. 6 ObchZ
239

 

 
Dojde-li k zániku funkce, členská schůze je povinna do 3 měsíců od této skutečnosti zvolit nového 

člena orgánu. V opačném případě je založena pravomoc soudu dle § 194 odst. 2 ObchZ (viz výše). 

 
Pokud osoba, jejíž funkce zanikla, popř., jejíž volba je neplatná, i přes tyto skutečnosti vykonává 

předmětnou funkci, a je takto zapsaná v obchodním rejstříku, jsou třetí osoby chráněny principem 

materiální publicity obchodního rejstříku (§ 29 odst. 1, 2 ObchZ)
240

. Nad tento princip zavádí § 194 
odst. 7 věta čtvrtá ObchZ ochranu práv nabytých v dobré víře.  

 

Pro případ zániku funkce z důvodu uplynutí funkčního období § 194 odst. 2 ObchZ stanoví, že funkce 

nezaniká již samotným uplynutím funkčního období, ale až volbou nového člena, kterážto musí být 
učiněna ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí funkčního období stávajícího člena, popř. marným uplynutím 

této tříměsíční lhůty. Obchodní zákoník tak zavádí mechanismus, který má zabránit možnosti vzniku 

uvolněného místa v orgánu a zajistit tak kontinuitu jeho působení. Dědič
241

 a shodně Štenglová
242

 pak 

                                                             
236 Ta by mohla být představována např. náklady vynaloženými na vyhotovení notářského zápisu, atd. 
237 Faldyna in Faldyna F., a kol, Obchodní zákoník s komentářem, díl I., Codex, 2000, s. 612, uvádí „ protože však zákon 
určuje kogentně jen maximální délku funkčního období, nebrání podle našeho názoru nic tomu,a by družstvo ve stanovách 
určilo, že se po uplynutí určitého období od volby členů orgánu odvolávají ti, jimž jejich funkční období ještě neuplynulo, a 
volí se opět členové orgánu všichni“. 
238 Nepřímo z toho důvodu, že samozřejmě musí dojít k volbám a opětovnému zvolení těchto osob. 
239 Dle § 38 l odst. 6 ObchZ, vznikne-li překážka ve smyslu § 38 l ObchZ v době, kdy osoba, u níž se překážka vyskytuje, je 

členem orgánu (orgánem) družstva, členská schůze jakmile se o tom dozví, takovou osobu odvolá nebo potvrdí její volbu (k 
potvrzení volby se vyžaduje souhlasu 2/3 hlasů přítomných členů). Pokud členská schůze nepotvrdí volbu takové osoby ve 
lhůtě 3 měsíců, ode dne, kdy u této osoby vznikla překážka ve smyslu § 38 l ObchZ, výkon funkce této osoby zaniká 
posledním dnem této lhůty. 
240 Tato ochrana se použije ve vztahu k představenstvu, jehož členové se zapisují do obchodního rejstříku. Více o principu 
publicity obchodního rejstříku např. Bartošíková in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, 
Praha: C.H.Beck, 2006, s. 73 a násl. 
241 Dědič J. in Dědič J., a kol., Obchodní zákoník, Komentář II. díl, Praha: Polygon, 2002, s. 2408. 
242 Štenglová in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., Obchodní zákoník-komentář, 13.vydání, Praha: C.H.Beck, 2010, s. 742. 
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doporučují, aby členská schůze v usnesení o zvolení nového člena uvedla, za kterého konkrétního 

dosavadního člena je nový člen zvolen. V případě, že by došlo k uvolnění více míst ve 

voleném orgánu, bylo by usnesení, které by takový údaj neobsahovalo, neplatné pro svoji neurčitost. 
Štenglová navíc doporučuje akt zvolení nového člena doplnit současným odvoláním člena současného, 

čím bude zabráněno případným pochybnostem o okamžiku zániku funkce dosavadního člena. Ačkoliv 

obchodní zákoník ani jeden z výše uvedených postupů nepředepisuje, osobně se s nimi plně ztotožňuji, 
neboť jejich aplikací lze zabránit možným komplikacím. 

 

Právo odstoupit z funkce zachycuje § 248 odst. 1 ObchZ, který působí jako lex specialis ve vztahu k § 

66 odst. 1 ObchZ
243

. Jedná se o jednostranný právní úkon ze strany funkcionáře, přičemž jeho povahu 
lze přirovnat k institutu odstoupení od smlouvy dle § 344 ObchZ. Odstupující člen je povinen svůj 

úmysl oznámit orgánu, jehož je členem a orgánu, jenž je povinen jeho odstoupení projednat
244

.  

K zániku výkonu funkce dochází dnem, kdy odstoupení projednal orgán příslušný k tomu podle 
stanov. Subsidiárně odstoupení projedná členská schůze, co by orgán, který volí představenstvo a 

kontrolní komisi. V souladu s dispozitivní povahou úpravy však bude žádoucí, aby stanovy svěřili 

povinnost projednat odstoupení orgánu, jehož je odstupující osoba členem. Takové ustanovení bude 
přínosné z hlediska praktického i finančního

245
. Vlastní projednání nemá povahu rozhodování. 

Příslušný orgán je povinen vzít odstoupení na vědomí a učinit patřičná opatření (např. povolat 

náhradníka)
246

. K projednání musí dojít na nejbližším zasedaní příslušného orgánu, nejpozději však do 

3 měsíců ode dne, kdy se příslušný orgán o odstoupení dozvěděl. V opačném případě zákon zavádí 
fikci, že marným uplynutím této lhůty se odstoupení pokládá za projednané a členství v orgánu zaniká 

dnem následujícím po posledním dni lhůty.  

 
Akt odvolání je obchodním zákoníkem upraven velmi povrchně, a to v § 239 odst. 4 písm. b) ObchZ, 

který krom k pravomoci členské schůze volit členy představenstva a kontrolní komise analogicky 

zakládá i její pravomoc tyto členy odvolat. Tuto pravomoc nelze omezit, podmínit, či vyloučit
247

. Lze 

tedy dovodit, že v případě odvolání se bude postupovat stejnou cestou jako v případě volby, byť 
s opačným následkem. Otázkou zůstává, kdy funkce odvolaného člena zaniká. Tento údaj by měl být 

obsažen v usnesení členské schůze o odvolání. V případě, že usnesení toto nestanoví, mám shodně 

s Helešicem
248

 za to, že se bude postupovat dle § 194 odst. 2 ObchZ, tj. že člen bude vykonávat svojí 
funkci do doby zvolení nového člena, nejdéle však po dobu 3 měsíců od svého odvolání.  

 

7.3 Neslučitelnost funkcí 

 

Ustanovení § 247 odst. 1 ObchZ zavádí neslučitelnost funkce člena představenstva a kontrolní komise. 
Další případy neslučitelnosti pak mohou zavést stanovy. Nutno říci, že tento zákaz není absolutní, a to 

s ohledem na uspořádání orgánů v „malém družstvu“. V souvislosti s tímto omezením vzniká otázka, 

zda člen kontrolní komise může kandidovat ve volbách do představenstva (a naopak). Helešic
249

 má za 

to, že takový postup možný je s tím, že člen je povinen spolu se svým zvolením vzdát se své 
dosavadní funkce, popř. členská schůze by ve svém rozhodnutí měla konstatovat její zánik, či 

                                                             
243 Dikce § 248 odst. 1 ObchZ hovoří pouze o volených orgánech družstva. Není však vyloučeno, aby některý fakultativní 
orgán družstva byl ustanoven jmenováním. Otázkou je, zda je možné v takovém případě aplikovat § 248 odst. 1 ObchZ. Dle 
mého tak učinit nelze, přičemž je třeba postupovat dle obecného § 66 odst. 1 ObchZ. Shodně soudí i Pelikánová in 
Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1249. 
244 Zákon nestanoví formu oznámení, postačuje tedy oznámení ústní formou. Nicméně z hlediska právní jistoty se doporučuje 
písemná forma oznámení, popř. jeho zachycení do protokolu. 
245 Neboť nebude třeba svolávat členskou schůzi, co by subsidiárně povinný orgán. 
246 V případě, že k projednání odstoupení bude příslušná členská schůze, není třeba, aby tato byla usnášeníschopná, popř. aby 
odstoupení fakticky projednala. Funkce zaniká i v těchto případech. Jedinou podmínkou je její řádné svolání a zařazení 
projednání odstoupení do programu. Shodně judikoval i Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí č.j. 7 Cmo 672/1998 ze dne 
28.07.1999, čímž vyvrátil názor Pelikánové, že v případě, že příslušný orgán odstoupení neprojedná, zaniká funkce až 
uplynutím 3 měsíční lhůty (srov. Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 
1247).   
247 Členská schůze je oprávněna odvolat kohokoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu (popř. i bez udání důvodu). 
248 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 273. 
249 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 268. 
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takového člena z jeho dosavadní funkce odvolat. Jiní autoři se k takové situaci staví negativně, resp. 

z jejich pojetí neslučitelnosti lze dovodit, že člen jednoho orgánu by se vůbec neměl účastnit jako 

kandidát ve volbách druhého orgánu
250

. Osobně se přikláním spíše k druhému, negativistickému 
pojetí. 

 

Ohledně rozšíření neslučitelnosti funkcí doporučuji zavést neslučitelnost funkce delegáta a člena 
představenstva

251
, funkce člena představenstva a prokuristy

252
, popř. dalších funkcionářů kde 

neslučitelnost plyne z povahy věci (např. pokladník a účetní). 

 

7.4 Zákaz konkurence 

 

Zákaz konkurence vymezují § 249 ve spojení s § 65 ObchZ. V souladu s § 65 odst. 1 ObchZ 
ustanovení § 249 ObchZ vymezuje osobní a věcný rozsah zákazu konkurence. Dle něj se zákaz 

konkurence vztahuje na členy představenstva a kontrolní komise, prokuristy a ředitele
253

. Vymezení 

věcného rozsahu je poněkud nepřesné, neboť zákon stanoví, že „ nesmějí být podnikateli ani členy 
statutárních a dozorčích orgánu právnických osob obdobným předmětem činnosti“. Z dané dikce není 

jasné, zda se zákaz vztahuje na podnikání těchto osob komplexně, či na podnikání v obdobném 

předmětu. Dvořák a Faldyna
254

 mají za to, že zákaz se vztahuje na podnikání komplexně, tj. výše 
uvedeným osobám je zakázáno být podnikateli. Naopak Pokorná, Helešic i Pelikánová

255
 usuzují, že 

zákaz podnikat se vztahuje pouze na podnikání s obdobným předmětem. Osobně se přikláním 

k druhému z uváděných názorů, a to jak z hlediska gramatického výkladu daného ustanovení, kdy se 

dle mého dodatek o „obdobném předmětu činnosti“ vztahu i k zákazu „být podnikateli“, tak i 
z hlediska účelu a smyslu zákona, neboť nevidím logický důvod, proč by výše uvedené osoby 

nemohly nad svoji funkci zároveň podnikat.  

 
Zda skutečně došlo k porušení zákazu konkurence, bude nutno posuzovat dle konkrétního případu, 

přičemž rozhodujícím kritériem je předmět činnosti, nikoliv činnost fakticky vykonávaná.   

 

Nejasné je i ustanovení § 249 věty druhé ObchZ, které říká, že stanovy mohou upravit rozsah 
konkurence jinak. Otázkou zůstává, zda stanovy mohou rozšířit pouze věcný rozsah zákazu, nebo i 

rozsah osobní, zda je možné rozsah konkurence pouze rozšířit, či rovněž zúžit, popř. jej plně vyloučit. 

Osobně mám za to, že zákaz konkurence lze rozšířit po stránce osobní i věcné. Rovněž je možné jej 
zúžit, nikoliv však plně vyloučit, neboť takový postup by byl v rozporu se smyslem zákona. Nicméně 

z praktického hlediska zúžení tohoto zákazu nedoporučuji, naopak se přikláním k jeho rozšíření, resp. 

konkretizaci. 
 

Nároky vzniklé z porušení zákazu konkurence upravuje obecný § 65 odst. 2 a 3 ObchZ. Záleží však 

pouze na družstvu, zda tyto nároky uplatní. V případě, že by tak příslušné osoby neučinily (viz. § 251 

ObchZ), dojde z jejich strany k porušení povinnosti počínat si s péčí řádného hospodáře. Porušení 
zákazu konkurence rovněž nevylučuje trestněprávní odpovědnost takové osoby

256
. 

 

                                                             
250 Např. Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 221, Pelikánová I., 
Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1254.  
251 A zabránit tak tomu, aby shromáždění delegátů po personální stránce splývalo s představenstvem. 
252 Dle Dvořáka je tato neslučitelnost dána ex lege, nicméně její stanovení ve stanovách zajisté nebude na škodu. Srov. 
Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 144. 
253 Není bez zajímavosti, že zákaz konkurence je zde rozšířen i na prokuristu, byť tento není orgánem družstva. 
254 Srov. Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 156 - 157, Faldyna in Faldyna F., a kol, 
Obchodní zákoník s komentářem, díl I., Codex, 2000, s. 615. 
255 Srov. Pokorná in Eliáš, Kurs obchodního práva, Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, Praha- C.H. Beck, 2005, s. 
438, Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 279 a násl., 
Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1256. 
256 Srov. § 220 a 221 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 
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Zákon o družstevních záložnách ve svém § 7 nad rámec zákazu konkurence rovněž zachycuje institut 

střetu zájmů. V témže ustanovení, konkrétně odstavci 5, rozšiřuje zákaz konkurence dle obchodního 

zákoníku i na členy úvěrové komise. 
 

7.5 Právní vztah mezi členem představenstva (kontrolní komise) a družstvem 

 

Vztah mezi členem představenstva (kontrolní komise) a družstvem je vztahem obchodně právním. 

Nejde tudíž o činnost vykonávanou v pracovním poměru, v důsledku čehož se nebude na daný vztah 
aplikovat režim zákoníku práce. Uzavření pracovní smlouvy by v tomto případě bylo v rozporu se 

smyslem a účelem zákona, a jako taková by pracovní smlouva byla neplatná. Shodně, byť ve vztahu 

ke společnosti s ručením omezeným, judikoval i Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí č.j. 6 Cdo 

108/1992 ze dne 21.04.1993. Nicméně z povahy věci není vyloučeno, aby osoba, která je členem 
orgánu družstva, byla zároveň jeho zaměstnancem. V takovém případě je však nezbytně nutné oba 

právní vztahy od sebe striktně oddělit. 

 
Vztah mezi družstvem a členem jeho orgánu je upraven v § 66 odst. 2 ObchZ. Z něj vyplývá, že 

primárně by tento vztah měl být upraven smlouvou o výkonu funkce. Nebude-li tato uzavřena, popř. 

nebude-li upravovat některé otázky související s tímto vztahem, přiměřeně se užije ustanovení o 
mandátní smlouvě (§ 566 a násl. ObchZ). Ve smlouvě o výkonu funkce, popř. při subsidiární aplikaci 

ustanovení o mandátní smlouvě, je současně nutno respektovat zvláštní aspekty tohoto vztahu určené 

přímo zákonem
257

. 

 
Pro smlouvu o výkonu funkce zákon stanoví toliko dvě náležitosti- písemnou formu a její schválení 

členskou schůzí. O obsahu této smlouvy zákon mlčí. Z dikce § 66 odst. 2 ObchZ však lze dovodit, že 

pro určení obsahu by východiskem měla být ustanovení o smlouvě mandátní, při současném 
respektování kogentních ustanovení zákona. Černá

258
 doporučuje do smlouvy o výkonu funkce 

obsáhnout smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti člena představenstva (kontrolní komise). 

 

Součástí smlouvy o výkonu funkce by mělo být i stanovení odměny funkcionáře, pokud tato není 
určena jinak

259
. Tím není vyloučeno, aby funkce byla vykonávána bezúplatně. Nicméně takový způsob 

výkonu funkce je nutno výslovně dohodnout. Nesouhlasím proto s Helešicem
260

, který tvrdí, že „není-

li odměna sjednána, platí, že výkon funkce byl sjednán jako bezplatný“. 
 

Krom práva na odměnu, zákon nevylučuje možnost sjednat, popř. jiným způsobem zavést i další 

majetková práva funkcionáře plynoucí mu z výkonu funkce, jako např. nárok na odstupné, úhrady 
nákladů vynaložených na dopravu, atd. 

 

Ustanovení § 66 odst. 3 věta druhá ObchZ zavádí právo družstva odmítnout poskytnutí plnění 

funkcionáři, jestliže výkonem své funkce přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům družstva
261

, 
anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce. Jedná se však o 

právo družstva, tudíž záleží výlučně na něm, zda jej uplatní, či nikoliv.  

 

                                                             
257 Vzniká zde tudíž triáda kogentní ustanovení zákona (např. úprava odstoupení) - smlouva o výkonu funkce - ustanovení o 

mandátní smlouvě. 
258 Černá in Pelikánová I. a kol., Obchodní právo, díl 1., Praha- ASPI, 2010, s. 416. 
259 A contrario z § 66 odst. 3 ObchZ není vyloučeno, aby odměny funkcionářů byly upraveny ve stanovách, popř. v jiném 
interním předpisu družstva, či určeny rozhodnutím členské schůze ad hoc. Pokud odměna není obsažena ani ve smlouvě o 
výkonu funkce, ani v jiném právním dokumentu, aplikuje se subsidiárně § 571 odst. 1 ObchZ, který zakládá nárok na 
odměnu obvyklou.   
260 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 282. 
261 Dosažené hospodářské výsledky by měly být posuzovaný individuálně. Srov. Dědič in Dědič J., a kol., Obchodní zákoník, 

Komentář II. díl, Praha: Polygon, 2002, s. 461. 
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7.6 Společné principy jednání orgánů 

 

Stejně jako pro členskou schůzi, i pro představenstvo a kontrolní komisi platí dikce § 238 odst. 3 
ObchZ. Z něj vyplývá, že jak představenstvo, tak kontrolní komise rozhodují formou usnesení. K jeho 

platnosti se vyžaduje řádné svolání orgánu, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny 

hlasů přítomných, neurčuje-li zákon, či stanovy nutnost souhlasu kvalifikované většiny. V případě 
rovnosti hlasů se bude aplikovat obecné ustanovení § 66 odst. 4 ObchZ, dle nějž je rozhodující hlas 

předsedajícího. 

 
Ohledně zasedání těchto orgánů obchodní zákoník shodně stanoví, že se schází podle potřeby. Zároveň 

však dodává, že kontrolní komise je povinna zasednout minimálně jednou za 3 měsíce (§ 244 odst. 4 

ObchZ) a v případě představenstva zavádí povinnost zasednout ve lhůtě 10 dnů od doručení podnětu 

kontrolní komise, jestliže na její předchozí výzvu nedošlo k nápravě vyčítaných nedostatků (§ 243 
odst. 4 ve spojení s § 244 odst. 3 ObchZ)

262
. Krom výše uvedených, kogentně stanovených důvodů, 

kdy je představenstvo, resp. kontrolní komise povinna zasednout, lze další podmínky stanovit 

prostřednictvím stanov.  
 

Ačkoliv to zákon přímo nestanoví, mám za to, že lze nepřímo dovodit povinnost člena účastnit se 

zasedání „svého“ orgánu, a to z důvodu jeho povinnosti počínat si s péčí řádného hospodáře. S tím 

souvisí i nemožnost pozastavení výkonu funkce člena představenstva a kontrolní komise
263

. 
 

Zasedání organizuje a řídí předseda představenstva (kontrolní komise), popř. místopředseda. Ty volí 

členové představenstva (kontrolní komise) ze svých řad, neurčí-li stanovy, že jsou voleni členskou 
schůzí (§ 243 odst. 5, § 244 odst. 5 ObchZ). V souladu s § 226 odst. 1 písm. e) ObchZ pak stanovy 

mají určit podrobnější pravidla pro svolávání a jednání těchto orgánů. V souvislosti s tím doporučuji 

zavést povinnost těchto orgánů pořizovat o svém zasedání zápis
264

.  
 

Další otázky spojené s rozhodováním těchto orgánů upravuje § 250 ObchZ. Ten kogentně zavádí 

zásadu „1 člen - 1 hlas“, tj. v případě volených orgánů se bez výjimky uplatní princip rovnosti hlasů. 

Vlastní hlasování probíhá veřejně. Stanovy však mohou stanovit, že o určitých otázkách se rozhoduje 
tajně. Na tajném hlasování se může orgán rovněž usnést v jednotlivých případech ad hoc. 

Pelikánová
265

 se zabývá otázkou, zda je možné, aby stanovy zavedly výlučně tajný způsob hlasování, 

přičemž má za to, že to možné není. Osobně si myslím, že obecné zavedení tajného hlasování možné 
je. Nicméně z hlediska „průhlednosti“ hlasování a jeho výsledků takový způsob hlasování 

nedoporučuji. Dle mého mínění by tajný způsob hlasování měl být užíván výjimečně, toliko 

v otázkách, kde je tento způsob účelný. V ostatním by mělo být hlasováno veřejně. 
 

Oproti členské schůzi je představenstvu a kontrolní komisi zákonem umožněno hlasovat per rollam, a 

to písemnou formou, popř. pomocí prostředků sdělovací techniky. Pro takový způsob hlasování zákon 

zavádí 2 kumulativní podmínky: 

 Takový způsob hlasování musí být umožněn stanovami. Ty by zároveň měly konkretizovat 

obecný pojem „písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky“. 

 S tím, že se bude hlasovat formou per rollam, musí vyslovit souhlas všichni členové 

příslušného orgánu. 

Pro posouzení usnášeníschopnosti v případě hlasování per rollam se hlasující pokládají za přítomné. 
 

                                                             
262 Zákon však v tomto případě neřeší situaci, kdy by představenstvo v dané lhůtě fakticky nezasedlo. Osobně mám za to, že 
v takovém případě by kontrolní komise měla iniciovat svolání členské schůze a vyzvat jí, aby k této skutečnosti zaujala 
patřičné stanovisko. Rovněž není vyloučena odpovědnost představenstva za způsobenou škodu. 
263 Shodně soudí i Dědič J. in Dědič J., a kol., Obchodní zákoník, Komentář III. díl, Praha: Polygon, 2002, s. 2412. 
264 Vzhledem ke koncepci odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů družstva v souvislosti s výkonem jejich funkce, 
bude právě zápis rozhodujícím důkazem. 
265 Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1258. 
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7.7 Odpovědnost a ručení 

 

Jak plyne z § 66 odst. 2 věta druhá ObchZ, svojí funkci musí člen orgánu vykonávat osobně. Tím je 
vyloučena možnost člena nechat se při výkonu své funkce zastoupit. 

 

Jak vyplývá z postavení představenstva i kontrolní komise, tyto orgány dbají o řádnou správu majetku 
družstva. V souvislosti s tím těmto orgánům plynou specifické povinnosti. Dvořák shodně s Pokornou 

mezi tyto povinnosti řadí
266

: 

 Povinnost postupovat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře. 

 Povinnost zachovávat mlčenlivost o určitých skutečnostech spojených s družstvem
267

. 

 Respektovat a plnit usnesení členské schůze. 

 Respektovat meze své působnosti a zákaz konkurence. 

 
Při výkonu své funkce je člen orgánu povinen postupovat s péčí řádného hospodáře. Ačkoliv zákon 

sám pojem „péče řádného hospodáře“ nedefinuje, lze použít některou z definic užívaných právní 

doktrínou
268

. Je-li pochyb o tom, zda v konkrétním případě bylo takto postupováno, důkazní břemeno 

nese člen představenstva, popř. kontrolní komise. 
 

Představenstvo a kontrolní komise jsou povinni respektovat a řídit se pokyny členské schůze, které 

jsou v souladu s právními předpisy a stanovami (§ 243 odst. 3 a § 244 odst. 1 věta druhá ve spojení s § 
194 odst. 4 ObchZ). V případě, že nebudou postupovat v souladu s pokyny členské schůze, popř. by se 

řídili usnesením, které je v rozporu s právními předpisy, či stanovami, a způsobí tímto družstvu škodu, 

budou za ní odpovědni
269

. 
 

V případě, že funkcionář poruší některou z povinností plynoucí mu z jeho postavení, v důsledku čehož 

vznikne družstvu škoda, je za tuto škodu odpovědný. Výše popisována odpovědnost za škodu je 

posuzována ve vztahu ke konkrétním členům. Je-li takových členů více, pak odpovídají solidárně. 
Družstvo je oprávněno domáhat se skutečné škody i ušlého zisku. Režim odpovědnosti za škodu se na 

základě § 757 ObchZ bude řídit § 373 a násl. ObchZ, promlčení pak § 397- 398 ObchZ. Ustanovení § 

194 odst. 5 věta čtvrtá ObchZ doplňuje, že vyloučení odpovědnosti za škodu prostřednictvím smlouvy 
mezi družstvem a členem jeho orgánu, popř. ustanovení stanov, je neplatné. Tímto obchodní zákoník 

navazuje na ustanovení § 574 odst. 2 ObčZ, dle kterého se nelze dopředu vzdát práv, které mohou 

v budoucnosti teprve vzniknout. Pokud však družstvu vznikne nárok na náhradu škody, není 

vyloučeno, aby se jej družstvo počínaje okamžikem jeho vzniku vzdalo (§ 574 odst. 1 ObčZ). 
 

Ohledně uplatnění nároků družstva plynoucích mu z odpovědnosti člena orgánu za způsobenou škodu, 

§ 251 ObchZ stanoví, že tyto nároky uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva pak tyto 
nároky uplatňuje pověřený člen kontrolní komise

270
. Bude-li nároky uplatňovat představenstvo, je 

třeba pamatovat na ustanovení § 243 odst. 3 ObchZ. Žaloba, co by procesní úkon, který ze zákona 

vyžaduje písemnou formu, proto musí být podepsána alespoň 2 členy představenstva
271

. Jak již bylo 
uvedeno výše, není vyloučeno, aby se družstvo vzdalo svých nároků. Je proto žádoucí, aby orgán 

legitimovaný k uplatnění nároků nejprve konzultoval s členskou schůzí, zda na uplatnění nároků trvá. 

Jejím rozhodnutím je vázán. Naopak v případě, že by legitimovaný orgán zůstal nečinný, lze dovodit, 

                                                             
266 Srov. Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 158, Pokorná in Eliáš K., Kurs obchodního 
práva, Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, Praha- C.H. Beck, 2005, s. 438. 
267 Zákon hovoří o povinnosti „zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 
osobám by mohlo družstvu způsobit škodu“. Z toho plyne, že rozsah této mlčenlivosti je širší než mlčenlivost spojená 

s obchodním tajemstvím definovaným v § 17 ObchZ. 
268 Srov. např. Pokorná in Eliáš K., Kurs obchodního práva, Právnické osoby jako podnikatelé, 5. vydání, Praha- C.H. Beck, 
2005, s. 438. 
269 Jak uvádí § 194 odst. 4 věta druhá ObchZ, takovéto jednání nemá účinky vůči třetím osobám. Jedná se tudíž o platný 
právní úkon. 
270 V souvislosti s uplatňováním nároku kontrolní komisí vzniká obtíž spočívající v tom, že zákon neupravuje způsob jednání 
kontrolní komise. Zákon tento nedostatek řeší institutem zákonného zmocnění. 
271 Stejně tak musí být podepsána i případná generální plná moc udělená advokátovi pro případ zastoupení v řízení o náhradě 

škody. 
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že nepostupoval s péčí řádného hospodáře. Krom toho § 243a ObchZ zavádí zvláštní druh 

jednatelského oprávnění, když opravňuje každého člena podat jménem družstva žalobu proti členovi 

představenstva, či členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva
272

 o náhradu škody, kterou 
tento člen družstvu způsobil. Tento postup se nevyužije v případě, že náhradu škody v souladu s § 251 

ObchZ vymáhá představenstvo, popř. pověřený člen kontrolní komise. 

 
Krom výše popsané odpovědnosti obchodněprávní, nejsou vyloučeny ani jiné formy odpovědnosti 

(trestněprávní, atd.). Ustanovení o odpovědnosti za škodu lze rovněž nalézt v zákoně o přeměnách (§ 

50 ZoP), či zákoně č. 182/2006 Sb., insolvenčním zákoně. 

 
Nad institut odpovědnosti za způsobenou škodu obchodní zákoník zavadí ve dvou případech zákonné 

ručení. Jedná se o ustanovení § 194 odst. 6 ObchZ, které lze vztáhnout na členy představenstva i 

kontrolní komise, a § 131 odst. 5 ObchZ, který se váže k pouze k představenstvu. 

  

                                                             
272 Extenzivním výkladem pojmu „řízení“ lze dospět k tvrzení, že kontrola je rovněž jeho součástí. Proto mám za to, že daný 

postup lze uplatnit rovněž vůči členovi kontrolní komise.  
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8 Představenstvo 
 

Představenstvo družstva se vyznačuje následujícími znaky: 

 

 Jedná se o obligatorní orgán družstva (§ 237 písm. b) ObchZ). Výjimku představují malá 

družstva ve smyslu § 245 ObchZ 

 

 Shodně jako ostatní obligatorní orgány, je i představenstvo orgánem kolektivním. 

 

V souvislosti s tím je třeba říci, že obchodní zákoník neurčuje minimální ani maximální počet 
členů představenstva. Nicméně z § 243 odst. 3 věta třetí ObchZ vyplývá, že zřízení 

monokratického představenstva je z podstaty věci vyloučeno. Dvořák
273

, vycházejíc z římsko- 

právní zásady „tres faciunt collegium“ a analogické aplikace ustanovení o akciové společnosti, 
dovozuje, že představenstvo má být složeno minimálně ze tří členů. Pelikánová

274
 pak na 

základě výše uvedeného § 243 odst. 3 věta třetí ObchZ soudí, že postačují členové dva. 

Osobně se přikláním k názoru Pelikánové. Dvořákovo pojetí nejen, že nemá oporu v zákoně, 
ale dle mého je i zbytečně omezující, neboť žádné z ustanovení zákona nevyvolává potřebu 

minimálně tříčlenného představenstva. Nicméně i když je přípustná existence dvoučlenného 

představenstva, osobně preferuji vícečlenná představenstva. Ta umožňují efektivnější 

rozdělení práce a rovněž zabraňují různým excesů. Avšak i v tomto případě je nutno zohlednit 
velikost a potřeby konkrétního družstva. 

 

Konkrétní počet členů představenstva mají v souladu s § 226 odst. 1 písm. d) ObchZ určit 
stanovy družstva. V návaznosti na toto ustanovení považuji za podstatné dodat, že toto 

vymezení musí být určité. Je proto třeba vyhnout se spojením typu „představenstvo má 3-5 

členů“, či „představenstvo má minimálně 5 členů“. Taková ustanovení stanov by pro svou 

neurčitost byla absolutně neplatná podle § 37 odst. 1 ObčZ
275

. Povinnost určit počet členů ve 
stanovách rovněž vyvolává potřebu změny stanov, v případě změny počtu členů 

představenstva
276

.  

 

 Představenstvo je voleno členskou schůzí družstva. Té rovněž náleží výlučné právo členy 

představenstva odvolat. Z toho lze dovodit odpovědnost představenstva vůči členské schůzi, 

neboť výlučně jí „skládá své účty“. 

 

 Představenstvo, na rozdíl od členské schůze, vyvíjí svojí činnost nepřetržitě. 

 

Vzhledem k působnosti představenstva je nutné, aby bylo v podstatě nepřetržitě činné, tj. 

nejen během svých zasedání, ale i v mezidobí.  

 

 Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 

 

V souladu s § 35 písm. f) ObchZ se způsob jednání představenstva a jeho členové zapisují do 

obchodního rejstříku. Tento zápis je deklaratorní. Člen představenstva tudíž může svojí funkci 
vykonávat počínaje svým zvolením. Obtíž vzniká v případě, že soud zamítne návrh na 

provedení zápisu. V takovém případě výkon funkce právní mocí takového rozhodnutí ex lege 

zaniká. Práva třetích osob nabytá v dobré víře tím nejsou dotčena. 
 

 

                                                             
273 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 134. 
274 Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1235. 
275 Shodně Dědič in Dědič J., a kol., Obchodní zákoník, Komentář II. díl, Praha: Polygon, 2002, s. 2413. 
276 Totéž platí i v případě kontrolní komise. Shodně judikují i soudy- srov. např. rozhodnutí Krajského soudu v Hradci 
Králové č.j. 15 Co 11/1993 ze dne 22.11.1993 (ačkoliv se váže ke společnosti s ručením omezeným, lze jej analogicky 

aplikovat i pro případ družstva). 
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8.1 Působnost představenstva 

 

Působnost představenstva se rozpadá do několika sfér, a to v návaznosti na jeho postavení. Všechny 

tyto sféry jsou definovány obecně, přičemž pod ně lze subsumovat veškeré úkony představenstva. 
Kazuistika, ke které se obchodní zákoník v mnohých případech uchyluje, je proto nejenom 

nadbytečná, ale ve svém důsledku rovněž vede k roztříštěnosti a nesystematičnosti úpravy
277

. 

 
Ustanovení § 20 odst. 1 ObčZ říká, že právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí její 

statutární orgán. Totéž parafrázuje § 13 ObchZ, když uvádí, že právnická osoba jedná statutárním 

orgánem nebo zástupcem, přičemž dodává, že statutární orgán družstva upravuje příslušná část 

zákona. V souladu s tím, § 243 odst. 2 ObchZ přiznává představenstvu status statutárního orgánu. 
Představenstvu družstva tudíž náleží generální jednatelské oprávnění, tj. činit jménem družstva 

veškeré právní úkony
278

. Vzhledem ke skutečnosti, že představenstvo je kolektivní orgán, obchodní 

zákoník doplňuje, že za představenstvo navenek jedná jeho předseda, popř. místopředseda, neurčí-li 
stanovy jiný způsob jednání. V případě, že se stanovy odchýlí od tohoto pravidla, tj. zavedou jiný 

způsob jednání, je nutné tento jiný způsob odlišit od omezení jednatelského oprávnění ve smyslu § 13 

odst. 5 ObchZ
279

. Zatímco omezení jednatelského oprávnění nemá účinky vůči třetím osobám, a to ani 
v případě, že bylo zveřejněno, odchýlení od předepsaného způsobu jednání má za následek absolutní 

neplatnost právního úkonu. Obdobně, byť ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným, judikoval i 

Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku č.j. 29 Odo 198/2002 ze dne 20.08.2002.  

 
V praxi často docházelo k obcházení požadavku současného jednání více členů představenstva tím, že 

představenstvo pověřilo svého člena určitou činností, což jej opravňovalo k samostatnému jednání. 

Nejvyšší soud ČR takový postup ve svém rozsudku č.j. 32 Odo 383/2006 ze dne 26.11.2008 označil za 
nepřípustný, přičemž zároveň doplnil, že „osoba, která je členem statutárního orgánu právnické osoby, 

nemůže být současně jejím zákonným zástupcem“. 

 

Při výkonu jednatelského oprávnění se členové představenstva prokazují aktuálním výpisem 
z obchodního rejstříku, popř. veřejnými listinami prokazujícími skutečnost, že jsou členy 

představenstva (v případě, že zápis nebyl ještě proveden). Způsob podepisování upravuje § 66 odst. 7 

ObchZ. 
 

Obchodní zákoník ve vztahu k jednatelskému oprávnění představenstva zavádí určitá omezení: 

 Dle § 243 odst. 3 věta třetí ObchZ se v případě, že je pro právní úkon právním předpisem 

předepsána obligatorní písemná forma
280

, vyžaduje podpis alespoň dvou členů představenstva. 
Nesplnění zakládá neplatnost právního úkonu pro jeho rozpor se zákonem (§ 39 ObčZ). 

Nejvyšší soud ČR pak ve svém rozsudku č.j. 26 Cdo 2510/2007 ze dne 17.06.2008 doplnil, že 

jedním z „podepisujících“ členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Výše 

uvedené omezení však dle české soudní judikatury není absolutní. Jak uvedl Nejvyšší soud ČR 
ve svém rozhodnutí č.j. 33 Cdo 1732/1998 ze dne 29.06.1999 „jde-li o právní úkony při běžné 

činnosti družstva, i když je u nich vyžadována písemná forma, mohou být tyto úkony činěny 

předsedou družstva nebo ředitelem“. Dále pak v rozsudku č.j. 21 Cdo 2001/2008 ze dne 

                                                             
277 Srov. např. § 251 ObchZ, dle kterého představenstvo uplatňuje nároky družstva plynoucímu z titulu odpovědnosti členů 
jeho orgánů za způsobenou škodu. Dané ustanovení je zbytečné, neboť z povahy věci spadá pod jednatelské oprávnění 
představenstva. 
278 V daném případě jde o působení představenstva vně družstva. Jednatelské oprávnění není druhem zastoupení. Jedná se o 
způsob, jakým právnická osoba projevuje svojí vůli. Jednání představenstva je proto považováno za jednání družstva. 
279 Jak uvádí Dvořák in Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 139, jako určení způsobu jednání 
si lze představit situaci, kdy členové představenstva A a B mohou jednat toliko společně, zatímco člen C může jednat 
samostatně. Rovněž by bylo možné ustanovení stanov o tom, že v některých otázkách musí členové představenstva jednat 
společně (např. dispozice s nemovitostmi), zatímco v jiných mohou jednat samostatně. Osobně však zavedení takového 
způsobu jednání nedoporučuji, a to s ohledem na právní jistotu a ochranu třetích osob.  
280 Požadavek písemné formy musí být stanoven přímo právním předpisem (např. kupní smlouva na nemovitost, atd.). Pokud 

bude písemná forma sjednána dohodou stran, postačí jeden podpis. 
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22.09.2009 judikoval, že „pracovněprávní úkony představenstva, pro které je předepsána 

písemná forma, učiněné členem představenstva družstva pověřeného činit právní úkony v 

pracovněprávních vztazích (§ 9 odst. 1 zák. práce), nevyžadují kontrasignaci jiným členem 
představenstva ve smyslu ustanovení § 243 odst. 3 ObchZ.“ Osobně se s tímto přístupem 

Nejvyššího soudu ČR příliš neztotožňuji. Vzhledem k absenci vymezení obsahu pojmu „ 

běžná činnost“ nelze vyloučit subsumovaní určitých úkonů pod tento pojem za účelem 
obcházení § 243 odst. 3 věta třetí ObchZ. 

 Jednatelské oprávnění představenstva je omezeno i ustanovením § 239 odst. 4 písm. h) a j) a 

odst. 5 ObchZ. V daných případech bude třeba předchozího rozhodnutí členské schůze. 

 Ustanovení § 243odst. 8 ve spojení s § 193 odst. 2 ObchZ pro případ, že má představenstvo 

uzavřít smlouvu, kterou dochází k dispozici s majetkem družstva, jehož hodnota v průběhu 

jednoho účetního období přesahuje 1/3 vlastního kapitálu družstva dle poslední účetní 
závěrky, vyžaduje souhlas kontrolní komise. To neplatí, jsou-li naplněny podmínky dle § 196a 

odst. 4 ObchZ. Otázkou zůstává, jaké následky vyvolává porušení tohoto ustanovení; zda 

neplatnost právního úkonu, či se jedná o překročení jednatelského oprávnění. Osobně shodně 
s Dvořákem

281
 mám za to, že se jedná o překročení jednatelského oprávnění, ergo právní úkon 

bude platný. V opačném případě by docházelo k zásahu do právní jistoty a ochrany práv 

třetích osob, neboť tyto nejsou znalé vnitřních majetkových poměrů družstva. 

 Další omezení jednatelského oprávnění vznikají v souvislosti se zrušením a likvidací družstva 

a v případě insolvence družstva, kdy jednatelské oprávnění přechází na likvidátora, resp. 

insolvenčního správce.  

 

Druhou složkou působnosti představenstva je rozhodovací pravomoc (působnost v užším slova 
smyslu). Tu zákon vymezuje negativně, když v § 243 odst. 1 ObchZ stanoví, že představenstvo 

rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny 

jinému orgánu (obligatornímu i fakultativnímu). Potenciální problém zde může vyvstat v souvislosti 
s oprávněním členské schůze dle § 239 odst. 5 ObchZ

282
. Další nedostatek úpravy spatřuji v absenci 

mechanismu podobného právu člena domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze
283

.   

 
Třetí složka spočívá ve funkci představenstva, co by výkonného orgánu. V souladu s tím je jeho 

úkolem plnit usnesení členské schůze, popř. dohlížet na jejich řádné plnění. Ohledně realizace 

usnesení členské schůze již bylo hovořeno v předchozí kapitole, v souvislosti s odpovědností 

představenstva (§ 194 odst. 4 a 5 ObchZ). Otázkou zůstává, jak by mělo představenstvo postupovat 
v případě usnesení, které je pro družstvo nevhodné. Z povinnosti představenstva počínat si s péčí 

řádného hospodáře lze dovodit, že představenstvo by v takovém případě mělo na nevhodnost 

upozornit členskou schůzi. K realizaci by mělo přistoupit pouze v případě, že členská schůze na svém 
usnesení trvá. V takovém případě pak členové představenstva nebudou odpovědni za případnou 

vzniklou škodu. 

 

Konečně představenstvu náleží obchodní vedení družstva, tj. řídit družstvo a jeho činnost. Jedná se 
tedy o působení představenstva uvnitř družstva, jehož cílem je zajistit plynulý a efektivní chod 

družstva. Zásah jiného orgánu družstva do této části působnosti představenstva je dle § 194 odst. 4 

věta 3 ObchZ nepřípustný
284

. Otázkou zůstává, zda takový přístup nedává představenstvu až přílišnou 
autonomii. Ačkoliv lze namítnout, že tato je kompenzována právem členské schůze odvolat kdykoliv a 

i bez uvedení důvodu členy představenstva a popř. se domáhat náhrady způsobené škody, taková 

opatření již nemohou restituovat případný exces představenstva. 
 

                                                             
281 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 158. 
282 Srov. kapitola Působnost členské schůze. 
283 V případě usnesení představenstva není možné aplikovat § 242 ObchZ. 
284 Výjimky z tohoto pravidla může stanovit pouze zákon. Ten tak činí např. v souvislosti se zrušením družstva a jeho 

likvidací. 
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8.2 Předseda představenstva (předseda družstva) a ředitel 

 

Jak již bylo výše uvedeno, členové představenstva jsou voleni členskou schůzí. Ta, v případě, že jí to 
stanovy svěřují, by při volbě představenstva rovněž měla zvolit jeho předsedu a popř. místopředsedu, 

či místopředsedy
285

. V případě, že stanovy členské schůzi toto právo nepřiznávají, zvolí předsedu 

členové představenstva ze svých řad při svém prvním zasedání. Rovněž by na prvním zasedání 
představenstva mělo dojít k rozdělení funkcí mezi jeho členy. Způsob rozdělení funkcí by měl 

odpovídat povaze konkrétního družstva.  

 
Předseda samotný není zvláštním orgánem družstva (s výjimkou „malých družstev“, v nichž předseda 

plní funkci statutárního orgánu). Naplň jeho funkce lze rozdělit na tři části: 

 Jedná za představenstvo navenek, není-li stanovami určeno jinak
286

. 

 Organizuje a řídí jednání představenstva a zpravidla i členské schůze. 

 Určují-li tak stanovy, organizuje a řídí běžnou činnost družstva
287

. 

 

V souvislosti s posledním bodem vznikají i odchylky v označení tohoto funkcionáře. V případě, že 
předsedovi bude stanovami tato pravomoc přiznána, bude se zpravidla označovat jako „předseda 

družstva“. V opačném případě, tj. v případě, že tato pravomoc bude v souladu s § 243 odst. 7 ObchZ 

stanovami přiznána řediteli, bude předseda označován jako „předseda představenstva“
288

.  
 

V souladu s výše uvedeným mají stanovy určit, kdo organizuje a řídí běžnou činnost družstva, zda 

předseda představenstva, či ředitel. Otázkou zůstává, jak postupovat v případě, že stanovy nepřiznají 
tuto pravomoc ani řediteli, ani předsedovi představenstva. V takovém případě by dle mého mínění měl 

běžnou činnosti družstva, i přes výše uvedené, organizovat a řídit předseda představenstva, neboť si 

nelze představit, že by tak mohl činit někdo jiný
289

. 

 
Ohledně funkce ředitele obchodní zákoník v § 243 odst. 7 pouze uvádí, že pokud tak určí stanovy, pak 

organizuje a řídí běžnou činnost družstva. Ohledně jeho ustanovování dodává, že ředitel je jmenován 

(a rovněž analogicky i odvoláván) představenstvem družstva. Jedná se tedy o zákonnou možnost 
delegace části pravomoci předsedy představenstva. Rozsah jednatelského oprávnění ředitele se odvíjí 

od ustanovení § 15 odst. 1 ObchZ. 

 

Mezi jednotlivými autory panují neshody o tom, zda ředitel je, či není orgánem družstva
290

. Jako 
východiska pro své závěry uvádí následující argumenty: 

 Orgán družstva se vyznačuje tím, že je součástí právnické osoby, je pověřen určitou funkcí a 

jeho postavení je zakotveno v zákoně, popř. stanovách. 

 Osoba zastávající funkci ředitele nemusí být členem představenstva, ani členem družstva. Dle 

§ 238 odst. 1 ObchZ však členem orgánu družstva může být pouze jeho člen družstva. 

 Úprava institutu ředitele je zahrnuta do úpravy představenstva, tj. není upraven jako 

samostatný orgán.  

                                                             
285 Na rozdíl od obligatorně voleného předsedy je volba místopředsedy, čí místopředsedů fakultativní. Jejich úkolem je 
zastupovat předsedu v případě jeho nepřítomnosti, popř. jiných případech, kdy není možné, aby za družstvo jednal předseda. 
Rovněž není vyloučeno, aby byl rozhodnutím představenstva ad hoc zastupováním pověřen kterýkoliv člen představenstva. 
V případě, že je zvoleno více místopředsedů, či pověřeno více osob, příslušný orgán by měl určit jejich pořadí. 
286 Nedostatek tohoto ustanovení spočívá v tom, že rejstříkový soud nemá pravomoc zapsat do obchodního rejstříku, který 
člen představenstva je jeho předsedou (srov. § 35 písm. f) ObchZ). 
287 Zákon tento pojem nijak nevymezuje. Helešic in Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 
1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 285, tuto činnost definuje jako běžnou činnost, při níž dochází při provozování podniku. 
288 Shodně uvádí např. Pelikánová in Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, 
s. 1235. 
289 Shodně Dvořák in Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 162. 
290 Dvořák, Římalová, Pokorná, Čáp a Helešic mají za to, že ředitel není orgánem družstva. Pelikánová naopak soudí, že 

orgánem družstva je. Pekárek pak k této problematice uvádí, že ředitel může i nemusí být orgánem družstva.  
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 Vztah ředitel - družstvo je zpravidla vztahem pracovněprávním. Bude tedy podléhat režimu 

zákoníku práce, a to včetně jím vymezené odpovědnosti. Není však vyloučeno, aby vztah mezi 

družstvem a ředitelem byl upraven smlouvou o výkonu funkce. 

 Ustanovení § 249 ObchZ, tj. jedno z ustanovení o členství v orgánech družstva, vztahuje na 

ředitele zákaz konkurence. 

 Ředitele jmenuje a odvolává představenstvo družstva. 

 

Dle mého mínění ředitel může a nemusí být orgánem družstva. Ředitel dle mého splňuje všechny výše 

uváděné znaky orgánu právnické osoby. Záleží tedy pouze na družstvu, jaký status řediteli přizná, 
přičemž rozhodne-li se, že ředitel bude jeho orgánem, je nutné aplikovat § 237 písm. d) ObchZ a § 238 

odst. 1 ObchZ. 

 

Osobně družstvům doporučuji pojmout ředitele jako svůj orgán a v souladu s tím s ním uzavřít 
smlouvu o výkonu funkce. Výhodou takového pojetí bude vynětí ředitele z režimu zákoníku práce a 

tím pádem i rozšíření jeho případné odpovědnosti. Rovněž doporučuji prostřednictvím stanov v 

souladu s § 247 odst. 2 ObchZ zavést zvláštní podmínky pro výkon této funkce, a tím zajistit její 
kvalitní a řádný výkon.   
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9 Kontrolní komise 
 

Třetím a posledním obligatorním orgánem družstva je kontrolní komise. Tento orgán má specifické 

postavení, které přímo souvisí s jeho funkcí. Vyznačuje se následujícími znaky: 
 

 Kontrolní komise má všeobecnou působnost v oblasti kontroly a stížností členů družstva. 

 

 Jedná se o kolektivní orgán. Počet členů kontrolní komise určí v souladu s § 226 odst. 1 písm. 

e) ObchZ stanovy, přičemž musí mít nejméně 3 členy. 

 

 Kontrolní komise je nezávislý orgán. Zásah do této nezávislosti představuje pouze fakt, že její 

členy volí a odvolává členská schůze družstva
291

. Té je rovněž odpovědna za řádný výkon své 

funkce, přičemž je povinna řídit se jejími zásadami a pokyny. 

 

 Zasedání kontrolní komise se uskutečňují dle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce.  

Pro zasedání platí pravidla stanovená § 238 odst. 3 ObchZ. Zasedání organizuje a řídí 

předseda kontrolní komise, popř. její místopředseda
292

. 

 

 Kontrolní komise obvykle nejedná jako celek. K jednotlivým úkonům pověřuje jednoho nebo 

více svých členů. Ten je pak nositelem příslušných oprávnění, a to v rozsahu, v jakém tato 

oprávnění náleží kontrolní komisi jako celku. 

 

Do úpravy kontrolní komise v obchodním zákoníku byl dle mého poněkud nesystematicky a nelogicky 
včleněn § 244a, který se vztahuje k právu zaměstnanců volit členy kontrolní komise. Toto právo je 

primárně upraveno zákonem o přeměnách, přičemž jeho vznik je vázán na přeshraniční fúzi družstev. 

Je proto otázkou, proč zákonodárce včlenil výše uvedený paragraf do obchodního zákoníku a nikoliv 
do zákona o přeměnách. Vlastní problematiku volby členů kontrolní komise zaměstnanci družstva 

ponechávám stranou, neboť by tím byl značně překročen zamýšlený rozsah a téma této práce.  

 

9.1 Působnost kontrolní komise 

 

Jak již bylo výše uvedeno, působnost kontrolní komise je založena na jejích dvou základních, 
výlučných a neomezitelných pravomocích, a to generální kontrolní pravomoci a pravomoci 

projednávat stížnosti členů družstva. 

 
Ohledně kontrolní pravomoci § 244 odst. 1 ObchZ stanoví, že kontrolní komise je oprávněna 

kontrolovat veškerou činnost družstva. Z této dikce vyplývá, že kontrolní komise by se neměla 

zabývat pouze hospodářskou stránkou, jak je někdy mylně uváděno, ale rovněž i otázkami řádného 
výkonu funkce, dodržování stanov, atd.  Za tím účelem je kontrolní komise vybavena příslušnými 

oprávněními: 

 

 Dle § 244 odst. 2 ObchZ kontrolní komisi náleží právo vyjádřit se k řádné účetní závěrce 

družstva a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty družstva. Tomuto právu odpovídá 
povinnost představenstva kontrolní komisi včas předložit příslušné podklady. 

 

 Kontrolní komise je oprávněna vyžádat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření 

družstva. Představenstvo je povinno žádosti kontrolní komise vyhovět, a to bez zbytečného 
odkladu. 

 

                                                             
291 V případě kontrolní komise toto pravidlo není bez výjimky, neboť v případě přeshraniční fúze družstev vzniká právo volit 
její členy i zaměstnancům družstva. Jedná se tedy o výjimku ze zásady, že družstvo spravují výlučně jeho členové. 
292 Více viz kapitola Společné principy a pravidla. 
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Dikce § 243 odst. 6 ObchZ je dle mého nepřesná. Osobně soudím, že kontrolní komise je 

oprávněna požadovat i jiné informace než ty, které se týkají hospodaření družstva. Limitem jí 

je pouze smysl a účel zákona
293

.  
 

 Představenstvo a ředitel jsou povinni oznámit kontrolní komisi bez zbytečného odkladu 

všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky pro hospodaření, či postavení 

družstva nebo jeho členů.  
 

Informační povinnost výkonných orgánů lze rozšířit stanovami. Dle mého není na škodu, aby 

tyto orgány podávaly kontrolní komisi pravidelné zprávy o své činnosti.  

 

 V souvislosti s právem na přístup k informacím a prováděním kontrol jsou ostatní orgány, 

popř. členové, či zaměstnanci družstva povinni poskytnout kontrolní komisi potřebnou 

součinnost (např. umožnit jí vstup do provozovny, nahlédnutí do účetních dokladů, atd.). 

Kontrolní komise je však v takovém případě povinna počínat si s péčí řádného hospodáře, a 
v souladu s tím tyto orgány, či osoby nezatěžovat nad nezbytnou míru.  

 

 Kontrolní komise provádí na základě vlastního uvážení i z podnětů jiných osob namátkové 

kontroly. 
 

Pověřenému členovi (členům) náleží při provádění kontroly všechna výše uvedená oprávnění. 

Výsledek své činnosti zachytí v příslušném protokolu, který následně předloží kontrolní 

komisi k projednání. Kontrolní komise ke zjištěným skutečnostem zaujme stanovisko, 
přičemž toto předloží představenstvu. Budou-li zjištěny nedostatky, kontrolní komise na tyto 

upozorní představenstvo a uloží mu povinnost zjednat v přiměřené lhůtě nápravu.   

 
Úpravu průběhu kontroly, včetně práv a povinností kontrolní komise při jejím výkonu, 

náležitosti protokolu, atd. by měly obsahovat stanovy, popř. jiný interní předpis družstva.  

 

 Kontrolní komise udílí souhlas s dispozicemi dle § 193 odst. 2 ObchZ (viz výše). 

 

 Nelze opomenout ani oprávnění kontrolní komise dle § 239 odst. 2 a 3 ObchZ. 

 

 Konečně kontrolní komisi náleží jednatelské oprávnění při uplatňování nároků družstva 

z odpovědnosti členů představenstva za způsobenou škodu (§ 251 ObchZ). 

 
Nedostatkem úpravy je absence donucovacích mechanismů, které by kontrolní komise mohla vůči 

představenstvu, popř. jinému orgánu, či osobě uplatnit. Představme si situaci, kdy kontrolní komise 

zjistí nedostatky, upozorní na ně představenstvo a vyzve jej k jejich odstranění. Představenstvo však 
zůstane nečinné. Jediný prostředek, který na základě zákona může kontrolní komise uplatnit, je 

iniciovat zasedání představenstva (srov. § 243 odst. 4 ObchZ), popř. v krajním případě požadovat 

svolání členské schůze, či požádat o zařazení této záležitosti na program jejího zasedání (srov. § 239 

odst. 2 a 3 ObchZ). Členská schůze je v takovém případě povinna zaujmout k danému problému 
závazný postoj. Druhým, politickým nástrojem, je odstoupení člena, popř. členů kontrolní komise 

z funkce. Toto řešení však neshledávám příliš šťastným. 

 
Rovněž není zřejmé, zda kontrolní komise může dávat konkrétní pokyny k odstranění nedostatků. 

Vezmeme-li v potaz ustanovení § 194 odst. 4 věta třetí ObchZ a § 243 odst. 1 ObchZ, pak mám za to, 

že možnost udílet konkrétní pokyny bude velmi omezená, neřku-li vyloučená. 
 

Druhá složka působnosti kontrolní komise spočívá v přijímání, prověřování a vyřizování stížností 

členů družstva (ergo i členů orgánů a orgánů samotných). V daném případě zákon neobsahuje lhůtu, 

v níž je kontrolní komise povinna stížnost vyřídit. Tuto by proto měly určit stanovy. 

                                                             
293 Nepřípustné by bylo, aby kontrolní komise vyžadovala např. informace ze soukromí členů představenstva. 
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10 Malé družstvo 
 

Jak již bylo na mnoha místech této práce naznačeno, z výše uváděné struktury družstevních orgánů 

vybočují tzv. malá družstva. Tato jsou definována § 245 ObchZ, přičemž tento rozlišuje dva typy 
malých družstev: 

 malá družstva s méně než 50 členy 

 malá družstva s méně než 5 členy s členstvím právnických osob 

Shodným znakem obou typů malých družstev je skutečnost, že působnost představenstva a kontrolní 

komise plní členská schůze. Je zde tedy upuštěno od klasické triády obligatorních orgánů družstva. 

Rozdíl mezi oběma typy malých družstev pak spočívá v jejich statutárním orgánu. V případě prvního 
typu malého družstva je statutárním orgánem předseda, popř. další člen pověřený členskou schůzí. 

V druhém případě je družstvu ponechána naprostá volnost pro určení statutárního orgánu, neboť § 245 

odst. 3 ObchZ uvádí, že v těchto družstvech určí způsob rozhodování a statutární orgán stanovy. Je 
tedy na družstvu, jak svůj statutární orgán označí, či kolik osob jej bude tvořit. Nutno dodat, že 

ustanovení § 245 odst. 3 ObchZ je v rozporu s § 13 odst. 2 ObchZ a rovněž je zásahem do principu 

právní jistoty. 
 

Problematiky malých družstev se rovněž dotýká § 244a ObchZ, a to v souvislosti s přeshraniční fúzí 

družstev, kdy zaměstnancům družstva vzniká právo volit členy kontrolní komise. Tuto problematiku 

však ponechám stranou. 
 

Ustanovení § 245 ObchZ je koncipováno jako právo malého družstva. Záleží proto pouze na jeho vůli, 

zda se rozhodne pro uspořádání dle § 245 ObchZ, či klasické uspořádání. Předpokladem pro aplikaci § 
245 ObchZ pak zůstává výše uváděný maximální počet členů družstva a příslušné zachycení ve 

stanovách. Formulace § 245 ObchZ dle mého mínění vylučuje možnost, aby družstvo zřídilo např. 

představenstvo a působnost kontrolní komise přeneslo na členskou schůzi. Zákon družstvu umožňuje 

zvolit mezi běžným uspořádáním a uspořádáním dle § 245 ObchZ, jiný způsob neumožňuje
294

. 
 

Ačkoliv cílem institutu malých družstev je zjednodušit jejich vnitřní uspořádání a fungování
295

, po 

právní stránce je celá konstrukce velmi pochybná a výkladově problematická. 
 

Prvně mezi jednotlivými autory panují neshody ohledně členské struktury malých družstev. 

Konkrétně, zda členská základna v případě malého družstva s méně než 50 členy musí být složena 
výlučně z fyzických osob a naopak v druhém případě malého družstva pouze z právnických osob. 

Helešic
296

 má za to, že tomu tak musí být, přičemž argumentuje dikcí § 245 odst. 3 ObchZ. Naopak 

Dvořák
297

 připouští pro oba případy malých družstev současnou účast obou typů osob. Osobně se 

přikláním k názoru Dvořáka. Ustanovení § 245 odst. 3 ObchZ dle mého názoru pouze reflektuje 
ustanovení § 221 odst. 4 ObchZ o minimálním počtu členů. Pro Helešicovo pojetí proto dle mého 

mínění nejen, že není opory v zákoně, ale rovněž by bylo zbytečně omezující, neřku-li diskriminující. 

 
Druhý ryze praktický nedostatek spočívá v kumulaci rozhodovací a kontrolní pravomoci v rukou 

členské schůze. Helešic
298

 z toho důvodu družstvu doporučuje ustanovit kontrolora. Více o této funkci 

však neuvádí. Je proto otázkou, zda by se mělo jednat o fakultativní orgán družstva, či jeho 
zaměstnance. V případě, že by se jednalo o fakultativní orgán, vzniká otázka, zda by jeho ustanovení 

nebylo v rozporu s účelem a smyslem zákona. Jak bylo výše uvedeno, obchodní zákoník ponechává na 

                                                             
294 Shodně soudí i Dvořák in Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 165, a Pelikánová in 

Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1245. Opačný názor pak zastává 
Čáp in Dědič J., a kol., Obchodní zákoník, Komentář IV.díl, Praha: Polygon, 2002, s. 3215. 
295 Vezmeme-li v potaz, že členem orgánu družstva může být výlučně jeho člen, že mezi členy představenstva a kontrolní 
komise je zákonem stanovená neslučitelnost funkcí, a že jak představenstvo, tak kontrolní komise jsou orgány kolektivní, pak 
u družstev s malým počtem členů může vzniknout faktický problém, jak tyto orgány ustanovit. 
296 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 293. Obdobně i 
Faldyna in Faldyna F., a kol, Obchodní zákoník s komentářem, díl I., Codex, 2000, s. 611. 
297 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 164. 
298 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 294. 
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vůli družstva, zda zvolí klasickou strukturu orgánů, či uspořádání dle § 245. Ergo jiný možný způsob 

uspořádání orgánů možný není. Pokud by tedy družstvo zavedlo orgán suplující funkci kontrolní 

komise, byl by takový počin patrně v rozporu s účelem zákona. Druhé, v praxi právnických osob 
s monistickým uspořádáním orgánů užívané řešení spočívá v interním rozdělení členské schůze na část 

kontrolní a rozhodovací
299

.   

 
Zavádějící je rovněž skutečnost, že ačkoliv působnost představenstva přechází na členskou schůzi, 

zároveň malá družstva zřizují svůj statutární orgán, tj. orgán, který je nositelem jednatelského 

oprávnění, jež v „běžných družstev“ náleží představenstvu. Lze tedy dovodit, že rozhodovací 

pravomoc představenstva a řízení běžné činnosti družstva přechází na členskou schůzi, zatímco 
jednatelské oprávnění na příslušný statutární orgán

300
. V důsledku toho bude nutné, aby členská 

schůze zasedala výrazně častěji, než v případě „běžných družstev“. Prakticky pak členská schůze může 

narážet na obtíže vyvolané požadavky § 238 odst. 3 ObchZ. Helešic
301

 proto doporučuje zavést 
rozlišná kvora. To je dle mého mínění nepřípustné a to pro přímý rozpor s kogentním ustanovením § 

238 odst. 3 ObchZ. 

 
V návaznosti na výše uvedené dělení pravomocí představenstva mezi členskou schůzi a předsedu, není 

zřejmé, který z těchto orgánů bude oprávněn přijímat námitky ve smyslu § 242 ObchZ. V daném 

případě jsem za jedno s Římalovou
302

, která tvrdí, že námitky přijímá předseda. 

 
Pokud členská schůze vykonává působnost představenstva, je otázkou, zda na ní, co by na jiný orgán 

podílející se na řízení, lze vztáhnout odkaz daný § 243 odst. 8 ObchZ. Dvořák
303

 uvádí, že aplikace je 

v tomto případě vyloučena. Čáp
304

 soudí opačně. Osobně se přikláním k názoru Dvořáka, neboť 
povaha členské schůze vylučuje možnou aplikaci příslušných ustanovení § 194 ObchZ. 

 

Nejasné je rovněž ustanovení § 245 odst. 2 ObchZ, které uvádí, že statutárním orgánem je předseda, 

popřípadě další pověřený člen. Bude tedy na družstvu, zda jeho statutárním orgánem bude předseda, 
co by monokratický orgán, či předseda spolu s dalším pověřeným členem. Rozhodne-li se pro druhou 

variantu, zůstává otázkou vzájemný vztah předsedy a dalšího pověřeného člena. Pelikánová, Dvořák a 

Římalová shodně soudí, že v takovém případě předseda spolu s dalším pověřeným členem vytváří 
jediný kolektivní statutární orgán. Vychází při tom teoreticko-právní koncepce, která má za to, že 

právnická osoba má toliko jediný statutární orgán
305

. Naopak Helešic
306

 soudí, že i v tomto případě je 

statutárním orgánem pouze předseda, přičemž funkce dalšího pověřeného člena spočívá v zastupování 
předsedy a „spolupodepisování“ v případech dle § 243 odst. 3 věta třetí ObchZ. Dle mého mínění 

Helešicova konstrukce nejen, že nemá oporu v zákoně, nýbrž se i příčí smyslu § 245 odst. 2 ObchZ, 

když dalšího pověřeného člena staví do pozice pomocníka, či zástupce. Mám za to, že předseda a další 

pověřený člen si jsou rovni.  
 

Obtíž vzniká i v souvislosti s aplikací výše uváděného § 243 odst. 3 věta třetí ObchZ. Pelikánová, 

Římalová a Čáp soudí, že dané ustanovení se neaplikuje
307

. Argumentují přitom skutečností, že dané 

                                                             
299 Zastáncem takového řešení je např. Pelikánová in Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha 
- Linde, 1998, s. 1244. 
300 Nejvyšší soud ČR se zabýval otázkou, zda členská schůze může v daném případě přenést tu část své působnosti, kterou 
v běžném družstvu vykonává představenstvo, na předsedu. Dovodil pak, že nikoliv, resp. takové ustanovení stanov by bylo 
neplatné. Neplatnost by však nezpůsobila neplatnost celých stanov, nýbrž by se v daném případě postupovalo dle § 245 odst. 
2 ObchZ. Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR č.j. 29 Odo 701/2004 ze dne 27.04.2005. 
301 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 293. 
302 Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 248. 
303 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 165. 
304 J. Čáp in Dědič J., a kol., Obchodní zákoník, Komentář IV. díl, Praha: Polygon, 2002, s. 3214. 
305 Srov. Pelikánová in Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, s. 1245, 
Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 165, Římalová in Římalová, O., Holejšovský, J., 
Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 247. 
306 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1.vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, s. 294. 
307 Srov. Pelikánová I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2.díl, 2.vydání, Praha - Linde, 1998, str. 1246, Římalová, O., 
Holejšovský, J., Družstva, 2.vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, s. 247, J. Čáp in Dědič J., a kol., Obchodní zákoník, Komentář 

IV. díl, Praha: Polygon, 2002, s. 3213. 
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ustanovení se vztahuje výlučně k představenstvu, přičemž statutární orgán tvořený předsedou a dalším 

pověřeným členem nelze považovat za představenstvo, pročež se daná úprava neaplikuje. Případná 

aplikace by rovněž byla v rozporu s úmyslem zákonodárce zjednodušit poměry v malém družstvu. 
Naopak Pekárek a Dvořák mají za to, že ustanovení § 243 odst. 3 věta třetí ObchZ se aplikuje i 

v případě malých družstev, majících kolektivní statutární orgán ve smyslu § 245 odst. 2 ObchZ
308

. Dle 

Dvořáka se na statutární orgány malých družstev budou přiměřeně vztahovat ustanovení o členství 
v představenstvu, pokud to jejich povaha nevylučuje, což se v daném případě neděje. Osobně se 

přikláním k názoru Dvořáka a Pekárka. Argument první skupiny autorů nemůže obstát, neboť pokud 

bychom ho aplikovali v obecné rovině, nebylo by možné na statutární orgán malých družstev stáhnout 

mj. ani ustanovení o odpovědnosti představenstva. Takový stav by byl nepřípustný. 
 

V případě, že statutární orgán bude tvořen předsedou a dalším pověřeným členem, je rovněž zarážející, 

že zatímco předseda je volen, další člen je pověřen. Tento fakt v sobě skrývá i možnost členské schůze 
často měnit osobu pověřeného člena. Ačkoliv ze zákona takovýto postup členské schůze nelze 

vyloučit, z principu právní jistoty, by pověření mělo mít dlouhodobý charakter
309

. 

 
České soudy rovněž musely čelit otázce, kdo je jménem malého družstva oprávněn podávat návrh na 

zápis do obchodního rejstříku. Vrchní soud v Praze se ve svém rozhodnutí č.j. 7 Cmo 684/1999 ze dne 

11.09.2000 pak zcela logicky dovodil, že k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku je 

legitimován předseda družstva, popř. předseda družstva společně s dalším pověřeným členem.  
 

Konečně poslední obtíž spojená s problematikou malých družstev vniká v situaci, kdy počet členů 

družstva překročí výše uváděné limity. V případě malého družstva dle § 245 odst. 3 ObchZ vzniká 
družstvu povinnost přizpůsobit své stanovy a poměry v družstvu ustanovení § 245 odst. 2 ObchZ, 

popř. přejít na klasickou strukturu orgánů. Malé družstvo s méně než 50 členy je při překročení této 

hranice povinno uvést své stanovy do souladu se zákonem a v návaznosti na to zvolit představenstvo a 

kontrolní komisi. Otázkou zůstává, jak postupovat v případě, že družstvo tato opatření nepřijme. 
Pelikánová

310
 hovoří o možnosti zrušení družstva soudem. Tento svůj závěr však dále nerozvádí. 

Nelze tedy říci, zda k němu dochází na základě aplikace § 254 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 257 odst. 

1 písm. c) ObchZ, či užití mechanismu dle § 194 odst. 2 ObchZ. Dle mého však nelze aplikovat ani 
jedno z těchto ustanovení, neboť tato se nevztahují na výše popsanou situaci. Proto dle mého závěr 

Pelikánové nemá v zákoně oporu a soud by v takovém případě postupoval nad míru své působnosti. 

Nutno dodat, že absence sankčního mechanismu je dalším velkým nedostatkem současné právní 
úpravy.  

  

                                                             
308 Srov. Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 167, Pekárek in Štenglová, Plíva, Tomsa a kol., 
Obchodní zákoník-komentář, 11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 961. 
309 Třetí osoby jsou proti takovému jednání chráněny principem materiální publicity obchodního rejstříku. 
310 Pelikánová I., in Pelikánová I., Černá S., Obchodní právo, díl 2., Společnosti obchodního práva a družstva, Praha- ASPI, 

2006, s. 486. 
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Závěr 
 

Kapitolou pojednávající o malém družstvu bych rád tematicky uzavřel tuto práci. Jak vyplývá 

z předešlých řádků, problematika organizační struktury družstva je i přes svoji poměrně strohou 
úpravu velmi obsáhlým tématem. Současně s sebou přináší mnohé otázky, které je třeba zodpovědět. 

Odpovědi se však v mnohých případech různí. 

 

Cílem práce bylo všechny tyto problémy, tj. povrchnost úpravy, výkladové obtíže i mnohost řešení 
jednotlivých otázek, eliminovat a zároveň byť pouze teoreticky vytvořit strukturálně bezchybný model 

družstva. K dosažení cíle jsem použil především prostředků právní komparatistiky. Rovněž jsem 

zohlednil veškerou dostupnou judikaturu českých soudů. V návaznosti na to je třeba říci, že na orgány 
družstva je třeba vztáhnout i část judikatury vztahující se k orgánům společnosti s ručením omezeným 

a akciové společnosti. Konečně třetím prostředkem mi bylo právo družstva upravit si své vnitřní 

poměry prostřednictvím stanov. 
 

Nutno však říci, že výše uvedenými prostředky nelze odstranit všechny problémy současného 

družstva. Za nejzávažnější z těchto problémů považuji skutečnost, že současná úprava družstvo až 

příliš přibližuje kapitálovým obchodním společnostem. Tím je potlačeno původní poslání družstva a 
rovněž zásady, které právní oblast družstevnictví ovládají. Rovněž nelze opomenout roztříštěnost 

právní úpravy. 

 
I přes tyto skutečnosti si dovoluji tvrdit, že výše uvedeného cíle bylo dosaženo. 

 

Úplným závěrem bych rád dodal, že zákonodárci se v nynější době nabízí jedinečná příležitost 
odstranit všechny uváděné problémy prostřednictvím připravovaného zákona o obchodních 

korporacích. Zda tento skutečně naplní přání mnohých právníků, zůstává otázkou. 
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Abstrakt 
 

Tato práce pojednává o družstvu, konkrétně jeho orgánech. Problematika družstev je českým právním 

řádem upravena velmi povrchně. Vyvstává zde proto řada otázek a nedostatků. Cílem této práce je 
nalézt řešení těchto problémů a vytvořit ideální model družstva. Vycházím při tom z právní doktríny a 

judikatury českých soudů. 

 

Úvod práce je věnován obecným kapitolám; historii družstev, právní úpravě a právní charakteristice 
družstva. Poukazuji zde na vývoj právní úpravy družstev a především negativní vliv vlády 

komunistické strany v letech 1948 - 1989 pro oblast družstevnictví. Následky totalitní vlády se 

promítají i v nynější právní úpravě. Jejím dalším nedostatkem je její strohost a roztříštěnost. Všechny 
tyto nedostatky má odstranit připravovaný zákon o obchodních korporacích. 

 

Po úvodních kapitolách následuje stěžejní část práce, tj. úprava orgánů družstva. Současná právní 
úprava počítá s třemi obligatorními orgány družstva- členskou schůzí, představenstvem a kontrolní 

komisí. Krom těchto orgánů může družstvo zřídit i další, fakultativní orgány. 

 

Kapitola o členské schůzi pojednává o jejím postavení a působnosti. V souvislosti s působností 
členské schůze podrobně popisuju proces přijímání rozhodnutí členskou schůzí, včetně institutu 

vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze soudem. Závěr této kapitoly je věnován zvláštním 

formám členské schůze- shromáždění delegátů, dílčím schůzím a ustavující schůzi. 
 

V kapitolách o představenstvu a kontrolní komisi se zaobírám jejich postavením, způsobem 

obsazování a jejich působností. Zvláštní kapitola je věnována funkci předsedy a ředitele družstva. 
 

V poslední kapitole se zaměřuji na tzv. „malá družstva“. Tento fenomén se vyznačuje specifickým 

uspořádáním orgánů a rovněž vyvolává řadu problémů a otázek. 

 
 

Abstract 
 

This diploma thesis deals with cooperatives and closely focuses on their bodies. Czech legal order 
gives only superficial legislation which causes many questions and imperfections to arise. The aim 

of this thesis is to find solutions to these problems and create an ideal model of cooperative. Following 

that, the author bases his thoughts on the legal doctrine and Czech court jurisdiction. 

 
The introductory part focuses on general questions, i.e. history of cooperatives, legislation and legal 

characteristics of cooperatives. The author refers to the negative impact of the Communistic Party 

of Czechoslovakia on cooperativeness between years 1948 – 1989. Such impacts are still present 
in nowadays legislation. Another imperfections are seen in the starkness and fragmentation 

of the legislation itself. All these imperfections may be removed by the future law about business 

cooperatives. 

 
The main body of the thesis follows as this describes the cooperative body legislation. 

Current legislation brings three obligatory bodies – assembly, board and control committee. Next to 

these, every cooperative may establish optional bodies. 
 

The chapter on assembly deals with its status and scope. In connection with assembly’s scope 

the author describes in detail the process of assembly’s decisions approving, together with expressing 
the disapproval with the assembly’s resolution by court. In the end of this chapter, the author takes 

a closer look at specific assembly forms, i.e. delegates meetings, partial meetings and foundation 

meetings.  
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In the chapters about the board and control committee the authors describes their status, ways 

of appointing and their scopes. A separate chapter deals with the posts of cooperatives’ chairpersons 

and directors. 
 

In the last chapter, the author focuses on so-called ‘small cooperatives’. This phenomenon is 

characteristic for its special body ordering and legally causes a lot of problems and questions. 
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