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Úvod 

 

 

 Družstvo a jeho stanovy jsou spolu pevně spjaté a jejich samostatná existence 

není možná. Obliba družstva se vyvíjela souběžně se společenskými změnami. Prvotní 

boom družstev byl částečně redukován Velkou hospodářskou krizí ve třicátých letech 

20. století. Následně výskyt družstev opět začal vzrůstat v souladu s posilováním 

ekonomiky. Tento trend přečkal i 2. světovou válku, až byl definitivně pohřben ve své 

svobodné formě událostmi únoru 1948. Družstevnictví se sice po těchto událostech 

rozšiřovalo, avšak v zdeformované podobě a omezení svobody v této oblasti. Po roce 

1989 došlo zejména k rozmachu družstevních záložen, které si posléze v našem státě 

získaly svoji nechvalně známou pověst. Myslím si, že právě z důvodu, kdy si lidé 

družstevnictví automaticky spojovali s minulým režimem, nedošlo již k jejich takové 

oblibě. Přesto výskyt družstev v našich končinách je značný, zejména v podobě 

bytových družstev vzniklých před rokem 1989. Myslím si, že forma družstva má své 

opodstatnění a dojde k jejímu opětovnému rozmachu. Tomu snad napomůže i přijetí 

nových právních kodexů na poli občanského a obchodního práva.  

 

 Z tohoto důvodu je úprava pomocí stanov zvláště významná. Při této úpravě je 

potřeba postupovat vždy v souladu s platnou právní úpravou, ale nesmí se opomenout 

laický prvek, který je v družstvech značný. Stanovy by tak měly dát jakýsi návod a udat 

postup pro většinu problémů a otázek, které se u členů družstva vyskytnou. Ten by se 

měl na základě seznámení se stanovami zodpovědět. Zároveň jsou stanovy základním 

dokumentem družstva, a tak nesmí postrádat kvalitu v právním zpracování.  

 

 Obsahem této diplomové práce tak bude zejména právní stránka stanov a důraz 

na její kvalitní a komplexní zpracování.  

 

 V první kapitole věnované obecně družstvu pojednávám o jeho historii a 

principech, na kterých je založeno. Ačkoli vznik družstva je datován do 19. století a tato 

právní forma tak existuje takřka 200 let, principy družstevnictví se příliš nezměnily. 

Tato neměnnost, domnívám se, je spíše výhodou, kdy tato rigidita poskytuje členům či 
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zájemcům o členství družstva větší míru právní jistoty.  

 

 V druhé kapitole se zaměřuji na stanovy obecně, vystihnutí jejich podstaty a 

jejich postavení v družstvu.  

 

 Ve třetí kapitole pojednám o obsahových a formálních náležitostech stanov 

družstva, které mohou být významné pro jejich platnost a účinnost.  

 

 Ve čtvrté kapitole se podrobněji zaměřuji na povinné náležitosti stanov, které 

tvoří stěžejní kostru stanov. V souvislosti s tím se dotýkám i možných fakultativních 

náležitostí nebo možných odlišných úprav.  

 

 V kapitole páté obecně rozděluji fakultativní náležitosti.  

 

 V kapitole šesté doplňuji komplexní náhled na družstvo při jeho zániku a možné 

role stanov, při této události.  

 

 V závěrečné sedmé kapitole srovnávám bytové družstvo s již nastíněným 

obsahem této diplomové práce. Zabývám se zde odlišnostmi, které jsou zákonnou 

úpravou stanoveny pro bytová družstva.  

 

 Text vychází z právního stavu k datu 27. 03. 2012.  
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1 Družstvo 

 

1.1 Družstvo a jeho historie 

 

 Domnívám se, že krátký exkurz do historie družstevnictví a jeho pojetí je 

v tomto tématu nutný. Umožní nám tak lépe pochopit, z čeho současná právní úprava 

vychází, jaké se v ní vyskytly problematické body a proč je z mého pohledu 

nedostatečná. Zároveň nám umožní teoretické smýšlení, čeho by bylo vhodné se v 

právní úpravě de lege ferenda vyvarovat, na co případně navázat a v současné době i 

posoudit, zda se to zákonodárcům s novou právní úpravou podařilo. Zde se bude 

převážně jednat o mé teoretické názory, ale jejich praktické hodnocení přinese až 

dlouhodobější užívání. Obecně se domnívám, že tato nastoupená cesta je cestou 

správnou, kdy bude docházet ke sjednocování právních institutů s právně vyspělými 

státy kontinentálního práva (nelze říci výlučně s ohledem na sbližování právních 

systémů anglosaského a kontinentálního práva).  

 

 Družstvo je nezávislým sdružením osob, které se spojili s cílem uspokojit své 

společné ekonomické, sociální nebo kulturní potřeby prostřednictvím organizace, kterou 

společně vlastní a demokraticky řídí.1  

 

 Vznik družstva můžeme sledovat do první poloviny 19. století, kdy vznikla 

myšlenka se sdružovat za účelem dosažení společného cíle (tj. zejména ekonomická 

prosperita a případné zajištění družstevníků) prostřednictvím integrace do svépomocně 

spolupracujícího spolku. Jako první takto institucionalizované družstvo můžeme označit 

spotřební družstvo v Rochdale, které vzniklo v Anglii v roce 1844. Toto družstvo bylo 

značnou inspirací i pro vznikající družstva všech druhů, zejména pak družstevních 

záložen, na území tehdejších českých zemí v rámci Rakouska-Uherska.  

 

                                                 
1 Dle materiálu získaného na stránkách Družstevní asociace ČR - http://www.dacr.cz/dacr.php. 
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 Prvotní právní úpravy byly provedeny za Rakouska - Uherska v rámci práva 

spolkového z důvodu, že v té době nebylo družstevnictví považováno za samostatný 

obor vyskytující se v císařském patentu č. 253/1872 ř.z., o spolcích. Právní úprava 

stanov, které tehdejší terminologií byly nazývány smlouvou společenstevní, byla 

obsažena v zákoně č. 70/1873 ř.z., o výdělkových a hospodářských společenstev.2  

 

 Je potřeba brát v úvahu, že pro Slovenské země a Podkarpatskou Rus platilo 

uherské právo a tudíž se řídilo odlišnou úpravou.  

 

 V tomto období můžeme zejména sledovat rozvoj úvěrních družstev. „Drobní 

zemědělci, dělníci, živnostníci apod. jen těžko dosáhnou na drahé, vysoko úročené 

bankovní úvěry. Proto je lepší, aby se sdružili v úvěrové záložně, do které vloží své 

peníze, a ta jim bude půjčovat potřebné prostředky na nízký úrok.”3  

 

 Úprava byla v pozdější době doplněna zákonem č. 103/1903 ř.z., o revizi 

společenstev výdělkových a hospodářských a jiných fondů.  

 

 Po roce 1918, v době Československé republiky, byl převzat právní řád působící 

na našem území recipročním zákonem č. 11/1918 Sb.. Bohužel tímto zákonem byla 

převzata i právní dualita způsobená zejména působením odlišného právního řádu na 

území Slovenska a Podkarpatské Rusi. Ačkoli došlo v tomto období 

k několikanásobnému doplnění stávající právní úpravy, zákon č. 70/1873 ř.z. zůstal 

nedotčen. O vytvoření kvalitního prostředí pro zakládání družstev svědčí jejich 

množství, na které neměl výraznější vliv nástup válečného dění.  

 

 Po 2. světové válce došlo k opětovnému boomu v rozvoji družstev. Ten ale trval 

jen do roku 1948, kdy se zastavil následkem politických změn. Ačkoliv se zpětným 

pohledem může zdát, že družstevnictví bylo základní ideovou linií tehdejšího 

socialistického státu, zcela tomu tak nebylo. Stát sice zakládal nová družstva, ale ta, 

                                                 
2 Takto lze přeložit z německého originálu dle T. Dvořáka, Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, 
Praha: C.H. Beck, 2006, s. 4. 
3 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s. 3. 
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která byla soukromoprávního charakteru a nad kterými neměl moc, rušil.4 Jistou 

výjimku vytvořilo zemědělské družstevnictví, které sice přežilo, ač v značně pokřivené 

podobě. Tou byla Jednotná zemědělská družstva.5 Zde se však jednalo o družstva jen 

podle názvu. Bohužel obsahová stránka družstev byla zcela zdeformována a principy 

družstevnictví potlačeny na úkor převzetí moci nad družstvy státní administrativou. 

Tyto pseudoformy družstva se tak na místo svépomocných spolků staly jistou formou 

zaměstnavatelů. Vznik těchto družstev probíhal napříč odvětvími a ty se staly velkým 

úsekem tehdejší ekonomiky.6 V rámci upevnění dozoru byla zavedena pevná 

organizace, kdy všechna družstva byla podřízena Ústřední radě družstev.7 Tato 

reorganizace sebou přinesla i jeden pozitivní prvek v podobě odstranění stále trvajícího 

právního dualismu. Záhy však byl, sice v jiné podobě, zaveden zpět a to na poli rozdílné 

právní úpravy pro zemědělská družstva a družstva ostatní. V souvislosti s tím byla 

změněna nevyhovující právní úprava, jejímž stěžejním bodem byl stále zákon č. 

70/1873 ř.z., pomocí sérií zákonů: č. 69/1949 Sb., o JZD;8 č. 53/1954 Sb., o lidových 

družstvech a družstevních organizacích a nový zákon č. 49/1959 Sb., o JZD.  

 

 Nezemědělské družstevnictví bylo po 1. červenci 1964 významně zasaženo 

úpravou zákona č. 109/1964 Sb., Hospodářského zákoníku, který nahradil několik 

tehdejších zákonů upravujících družstva.9 Ten upravoval družstva ve své části třetí 

samostatnou hlavou – Hlava první: Družstevní organizace. Zde byla zahrnuta i úprava 

stanov, jejíž nejvýznamnější část byla v podobě výčtu obligatorních náležitostí 

v ustanovení § 90 Hospodářského zákoníku. Tato úprava vydržela až do roku 1988.  

 

 Poslední předrevoluční úprava na poli družstevnictví, jež zasáhla úpravu stanov, 

byla provedena dvojicí zákonů č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví a č. 

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

 

                                                 
4 Zejména družstva živnostníků a družstevní záložny. Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: 
C.H. Beck, 2006, s. 5. 
5 Dále jen JZD. 
6 Jednalo se družstva bytová, výrobní, zemědělská, spotřební. 
7 Zřízena zákonem č. 187/1948 Sb.. 
8 Týkající se rovněž úpravy a schvalování vzorových stanov. 
9 Např. zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organizacích. Úplný výčet 
nahrazených zákonů a ustanoveních nalezneme v § 399 Hospodářského zákoníku. 
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 Porevoluční euforie po roce 1989 se v právní oblasti na úrovni družstev začala 

brzy vytrácet, když nedošlo k odstranění dualismu v rozlišování družstev.10 Oblast 

zemědělských družstev byla zvláště zasažena majetkoprávními vyrovnáními v rámci 

rehabilitací a restitucí.11 Ke sjednocení a odstranění právního dualismu došlo přijetím 

obchodního zákoníku12, kdy stručná kapitola pojednávala o družstvech jednotně. 

Současně družstvům byla stanovena povinnost přizpůsobit své poměry novému 

obchodnímu zákoníku. Ta byla uložena zákonem č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových 

vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech (taktéž nazýván transformačním 

zákonem). „Vzato do důsledků tento zákon usiloval o likvidaci zejména zemědělských 

družstev.“ 13  

 

 Tehdejšímu družstevnictví byl poskytnut poměrně benevolentní právní rámec, 

což se projevilo zejména na opětovném výskytu družstevních záložen. Bohužel právní 

zajištění bylo tak malé, že se celý systém zhroutil a většina vkladatelů o své finance 

přišla. 

 

 Oblast družstev byla v průběhu času upravena množstvím roztříštěných předpisů 

včetně novelizací obchodního zákoníku, až do současné platné právní úpravy, avšak dle 

mého názoru stále nedostačujícím způsobem. Posledním významným zásahem do 

oblasti družstevnictví je přijetí zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby 

družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení.  

 

 Současná úprava družstva obchodním zákoníkem obsahuje 39 paragrafů, což je 

velice stručné v porovnání se zahraničními úpravami, kde se úprava pohybuje až v řádu 

stovek paragrafů, např. Německo, Polsko.14 Je potřeba říci, že budoucí právní úprava 

tento nešvar nepřevzala a minimálně počtem paragrafů se ostatním státům přiblížila, 

                                                 
10 Zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví a zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, 
výrobním a jiném družstevnictví. 
11 Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd a 229/1991 Sb., tzv. zákona 
o půdě. 
12Zákon č. 513/1991 Sb.. 
13 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s. 6. 
14 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s. 7. 
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kvalitu však v současné době, kdy ještě není zákon účinný nelze objektivně posoudit.15  

 

1.2 Družstvo a jeho principy 

 

 Družstvo je založeno na určitých principech, jež procházejí takřka jeho celou 

historií a které jej odlišují od ostatních obchodních společností, navzdory současným 

tendencím v právní úpravě a sbližování těchto subjektů. O významu těchto zásad a 

principů svědčí i jejich mezinárodní unifikace prostřednictvím organizace 

Mezinárodního družstevního svazu.  

 

 Prvým principem je kolektivismus. Je to zásadní princip, který umožňuje 

základní funkci družstva, a to spojit se při plnění cílů, které jsou pro jednotlivce těžko 

dosažitelné. Ze své podstaty je proto vznik jednočlenného družstva vyloučen, jelikož tak 

postrádá prvotní myšlenku družstevnictví a to již výše zmíněného sdružování.  

 

 Dalším principem je neuzavřenost počtu členů a otevřenost. Členem družstva se 

může stát kdokoliv, kdo splní podmínky vzniku členství stanovené právní úpravou a 

stanovami příslušného družstva. Tato zásada ovšem v sobě zahrnuje pouze možnost stát 

se členem, nezahrnuje v sobě žádný právní nárok. Otevřenost můžeme spatřovat v tom, 

že členství může kdykoliv vzniknout při splnění podmínek a také zaniknout, tj. nelze 

nikoho nutit k účasti v družstvu. Toto právo na vystoupení z družstva nelze nijak 

omezit.  

 

 Členové družstva jsou si rovni a řízení družstva probíhá na tzv. demokratickém 

principu. Rovnost nalézáme v právech a povinnostech jednotlivých členů či podílu na 

majetku družstva. V řízení se projevuje tak, že každý člen má jeden hlas.16  

 

 

                                                 
15 Počet paragrafů, které upravují družstva v zákoně o korporacích je 222. 
16 V určitých případech se lze od těchto zásad odchýlit odlišnou úpravou ve stanovách. 
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 Tuto výjimku ponechává i nová právní úprava, avšak nikoliv neomezeně.17 

S tímto vyústěním bohužel nemohu souhlasit, jelikož zde dochází k porušování jednoho 

ze základních principů družstevnictví, a to rovnosti členů. Existovala by zde však 

možnost porušení tohoto principu a to v případě akceptace zahrnutí principu 

zásluhovosti. Domnívám se, že dokazování v praxi kdo se zasloužil více a kdo méně o 

rozvoj a ekonomický zisk družstva, by bylo značně problematické a přinášelo by jen 

další komplikace. Dle mého názoru, by proto v právní úpravě de lege ferenda měla být 

tato možnost úpravy pomocí stanov vyloučena.  

 

 Rovnost lze spatřit v majetkových podílech, tedy v dalším z aspektů, který 

zároveň odlišuje družstva od ostatních obchodních společností. Na rozdíl od 

kapitálových korporací, kde mohou být podíly členů různé, je majetková účast pro 

všechny členy družstva stejná.  

 

 Taktéž lze princip rovnosti sledovat v postavení uchazečů o členství, resp. členů 

družstva. Ti jsou si rovni a nesmí docházet k činění rozdílů pomocí stanov v případě 

podmínek členství v družstvu.18  

 

 Řízení družstva je ovlivňováno rozhodováním členů na základním 

demokratickém principu, kdy menšina se musí pořídit většině.  

 

1.3 Druhy družstev a jejich organizace 

 

 Ačkoli jsou rozdíly mezi družstvy poměrně značné, právní úprava na tuto 

skutečnost zcela nereflektuje. Jako výjimku je potřeba uvést, že zákon zvlášť uvádí 

bytová družstva.19 V současné platné právní úpravě se setkáváme s bytovými 

družstvy20, zemědělskými družstvy, družstevními záložnami, výrobními družstvy 

                                                 
17 Zákon č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích pro určité taxativně vymezené situace stanovuje 1 hlas 
1 člen. 
18 Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 2. 2011 pod sp.zn. 29 Cdo 4937/2009, 
publikováno in SR 3/2012, s.102. 
19 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
20 Blíže v kapitole Bytová družstva. 



 9 

invalidů a spotřebními družstvy.21  

 

 V rámci organizace družstev na našem území působí Družstevní asociace  

České republiky, která sdružuje většinu svazů jednotlivých družstev.  

 

 Družstvo není opomenuto ani Evropskou unií. Ta se zaměřila zvláště na 

integraci na nadnárodní úrovni. Výsledkem bylo po dlouhodobém snažení přijetí 

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

Evropská unie nedocílila unifikace na poli družstev, ale došlo ke vzniku nové formy, 

jakési nadnárodní formy družstva. Nejedná se tak o unifikaci stanov (pojem statut a 

stanovy není totožný).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Nejedná se však o taxativní výčet družstev. 
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2 Stanovy družstva 

 

 Stanovy družstva lze definovat jako vnitřní základní dokument – tedy takovou 

„ústavu“ družstva, která má konstitutivní povahu. Konstitutivnost je potřeba spatřovat 

v přijímání stanov členskou schůzí, či v případě prvozápisu ustavující schůzí a tím 

upravování vnitřních poměrů v rámci své autonomie. Jedná se o dokument upravující 

družstevní instituty, vznikající uvnitř družstva, které se týkají družstva samotného a jeho 

členů, ale taktéž navenek, kdy je družstvo nuceno jednat s jinými subjekty práva. Ve 

srovnání se zakladatelskými listinami (resp. společenskou smlouvou) u ostatních 

obchodních společností můžeme v případě stanov pociťovat větší důležitost, jelikož 

družstvo nemá zakladatelský dokument a z toho vyplývá rostoucí nárok na kvalitu 

úpravy stanov. Stanovy se považují za smlouvu sui generis. „Ve stanovách lze upravit 

vztahy mezi členy, které připouští dispozitivní úprava v zákoně, nebo v zákoně upraveny 

vůbec nejsou.”22 Rámcová úprava stanov obchodním zákoníkem, de facto pouze 

stanovením obligatorních a fakultativních náležitostí ponechává poměrně širokou oblast 

pro úpravu, což ostatně odpovídá svépomocnému charakteru a autonomii družstva. Tyto 

problémy s fakultativními ustanoveními by měly být odstraněny v nové právní úpravě, 

kdy některá ustanovení budou obligatorní jen při splnění určitých podmínek.23  

 

 „K řadě otázek, jež mají být ve stanovách řešeny, neposkytl zákoník ani tu 

nejzákladnější obecnou směrnici.“ 24 

 

 Nejedná se pouze o formální stránku existence a fungování družstva, nýbrž, a to 

zejména, o úpravu vnitrodružstevních záležitostí. Družstvo může v rámci své 

působnosti vydávat další vnitřní předpisy, ale ty musí být v souladu se stanovami a 

obecně s platnou právní úpravou. Tyto vnitřní předpisy však nejsou nijak výslovně 

zákonem upraveny na rozdíl od stanov.  

 

                                                 
22 Odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 4. 2000 pod sp. zn. 29 Cdo 1633/99, 
publikováno in Civ. R 51/2001. 
23 Zákon č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
24 Eliáš, K., Kurs obchodního práva: právnické osoby jako podnikatelé, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 
1995, s. 260. 
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 Okruh adresátů, pro které jsou stanovy závazné, je zde jasně patrný. Obecně lze 

říci, že jsou vázáni členové družstva a družstvo samotné. V praxi se však jedná zejména 

o všechny orgány družstva, včetně členské schůze.  

 

 Domnívám se, že hlavním úkolem stanov je úprava vnitřního chodu družstva. Při 

rozboru příslušných ustanovení v Obchodním zákoníku a předpisů souvisejících v části 

týkající se družstva, jsem došel k závěru, že rámec právní úpravy je v některých částech 

fungování družstva mlhavý a použitá terminologie mnohdy jasnost nepřidá.25 

Nejednotnost právní terminologie a v některých případech vágní formulace 

v jednotlivých ustanoveních je zřejmě způsobena částečným převzetím z předchozích 

platných předpisů a mylným domněním, že družstva jako taková v budoucnosti26 budou 

na ústupu oproti jiným formám obchodních společností. Naštěstí můžeme sledovat, že 

pro budoucí právní úpravu je tato myšlenka opuštěna, klade se náležitý důraz na oblast 

družstev a jako jeden z hlavních posunů vpřed vidím terminologické sjednocení. 

Myslím, že je důležité, že v oblasti družstevnictví se poměrně často setkáváme 

s laickým pohledem a účastí. Z těchto důvodů kladu důraz na úpravu zejména ohledně 

procesních otázek v rámci družstva a dalších, ne zcela zdařile upravených oblastí 

v rámci zjednodušení a předcházení problémů, které mohou během chodu družstva 

nastat.  

 

 Avšak i obecná a základní úprava družstva pomocí stanov je významná 

s ohledem na třetí osoby a skutečnost, že některé údaje a listiny jsou vkládány do 

obchodního rejstříku a s ním souvisejícího principu publicity.  

 

 Úpravu předmětných oblastí pomocí stanov lze vymezit taktéž pomocí vztahu 

k zákonné úpravě. Naskytuje se možnost buď pro danou oblast stanovami zákonnou 

úpravu převzít či podrobněji upravit. Třetí úpravou je možnost vlastní úpravy na 

základě zákonného zmocnění a jako poslední varianta se naskytuje úprava oblasti, 

kterou zákon neupravuje.27  

 

                                                 
25 Podrobněji v jednotlivých kapitolách diplomové práce. 
26 Pro tento případ se jedná o dobu po roce 1989. 
27 Dvořák, T.: Stanovy družstva, Ad Notam 5/2002, s. 97. 
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3 Obsahové a formální náležitosti stanov 

3.1 Předpoklady vzniku a platnosti stanov 

 

 Vznik stanov je pevně spjat se vznikem družstva. Aby družstvo mohlo dle 

současné právní úpravy vzniknout, je potřeba nejméně pět členů, pokud se jedná o 

fyzické osoby či dvou osob, v případě, že se jedná o osoby právnické. Tato úprava 

zvýhodňuje právnické osoby bez jakéhokoliv důvodu a zakládá tak nerovné postavení 

subjektů, které je rozporné se základními právy (čl. 1 Listiny základních práv a svobod). 

Tato nerovnost by měla být prostřednictvím nové právní úpravy odstraněna, kdy pro 

vznik družstva bude potřeba tří osob, přičemž nebude rozlišováno, zda se jedná o 

fyzické či právnické osoby.  

 

 Při založení družstva jsou stanovy jednou ze tří obligatorních náležitostí dle 

ustanovení § 224 odst. 2 ObchZ, o kterých musí být během ustavující schůze 

rozhodnuto. Ustavující schůze jsou oprávněny se účastnit osoby, které podaly přihlášku 

do družstva. V rámci její působnosti jsou přijímána rozhodnutí systémem většiny 

přítomných. O přijetí stanov musí být pořízen notářský zápis, který obsahuje schválený 

text stanov.  

 

 „Všeobecně přijímaným názorem je, že stanovy jsou smlouvou sui generis, 

přijímanou zvláštní, zákonem stanovenou procedurou, jejíž nedodržení je 

sankcionováno neplatností změny stanov, resp. neplatností založení družstva (u prvních 

stanov).“28 Každý nový člen je povinen k této smlouvě přistoupit při vstupu do 

družstva.  

 

 V rámci tohoto procesu je potřeba rozlišovat mezi platností a účinností stanov. 

Den účinnosti může být nejdříve dnem, kdy stanovy vstoupí v platnost. Stanovy se 

stávají platné dnem přijetí členskou schůzí, respektive ustavující schůzí, ale účinnost 

může být posunuta stanovami na určený den. Takto lze určit den jen do budoucnosti 

nikoli nazpět do minulosti. Jistou výjimkou jsou skutečnosti, které jsou zapisovány do 

                                                 
28 Dvořák, T.: Stanovy družstva, Ad Notam 5/2002, s. 97. 
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obchodního rejstříku. Ty jsou účinné dnem provedení zápisu.  

 

 V neposlední řadě je potřeba zmínit, že družstvo má ohlašovací povinnost 

provedených změn ve stanovách (povinnost představenstva) vyhotovit úplné znění 

platných stanov vůči obchodnímu rejstříku ve lhůtě třiceti dnů, tj. v souladu s povinností 

ukládat tyto náležitosti do sbírky listin.29 Nesplnění této povinnost nemá vliv na platnost 

či účinnost stanov, vyjma ustanovení, která začínají být účinná až zápisem v obchodním 

rejstříku. Tato povinnost má však význam v souvislosti s principem publicity 

obchodního rejstříku a ve vztahu ke třetím osobám.30  

 

3.2 Proces schválení a změny stanov 

 

 Jak už název kapitoly napovídá, proces schválení stanov nebude zcela identický 

s procesem změny stanov družstva. K těmto rozhodnutím může dojít z vůle družstva 

nebo na základě právních událostí, které družstvo nemůže ovlivnit. Zpočátku kapitoly se 

zaměřím na oblast, kterou je družstvo schopno ovlivnit samo. Rozdíly zde sleduji:  

 

- jednak v okamžiku, kdy byly stanovy, resp. změna schválena; 

- zda-li je tento úkon obligatorní náležitostí či nikoli; 

- kdo je oprávněn o schválení stanov, resp. změně hlasovat; 

- v právních následcích nepřijetí stanov, resp. jejich změny. 

 

Naopak shodnosti vidím: 

 

- ve váze jednotlivých hlasů; 

- povinnost v obou případech o skutečnostech pořídit notářský zápis. 

                                                 
29 Od 1. 7. 1996 je nutné §  226 odst. 3 ObchZ vykládat jako povinnost změnu stanov družstva založit 
do sbírky listin a pouze pokud z ní plyne nutnost zápisu skutečností do obchodního rejstříku, pak takovou 
změnu navrhnout. Ani z §  226 odst. 3 ObchZ tedy neplyne, že by změna stanov byla skutečností, jež by 
sama o sobě měla být zapisována do obchodního rejstříku . SR 12/2000, s.378. 
30Dle ustanovení § 27 ObchZ, ale družstvo nemůže namítat skutečnosti neuveřejněné v obchodním 
rejstříku vůči třetím osobám.  
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 Následně po vytyčení rozdělujících a společných znaků, a zároveň s jejich 

pomocí je potřeba se zaměřit na obě varianty schválení stanov, resp. jejich změnu 

v celkovějším pohledu.  

 

 V prvém případě, tedy schválení stanov, musíme sledovat větší naléhavost a 

kladený důraz na schválení. To je způsobeno dozajista jednak okamžikem, kdy ke 

schvalování dochází a na druhou stranu ve vidině možných právních následků. 

Okamžikem v tomto případě nemám na mysli, že by schválení mělo proběhnout 

v rozporu se zásadami občanského práva31, i když to je samozřejmě též potřeba, nýbrž 

dobu, kdy hovoříme o vzniku družstva. Právě v tomto případě, tj. pro vznik družstva, je 

schválení stanov obligatorní náležitostí uvedenou v ustanovení § 224 odst. 2 ObchZ. 

Naopak jejich neschválení by neumožňovalo družstvu vůbec vzniknout. Nemohla by 

být dodržena povinnost doložit notářský zápis, jehož obsahem musí být osvědčení o 

průběhu ustavující schůze družstva, zejména pak schválení stanov, obchodnímu 

rejstříku, který je podmínkou pro zápis, tj. v tomto případě i vzniku družstva. 

Schvalování stanov při prvozápisu družstva je v působnosti ustavující schůze, které mají 

možnost se účastnit a rozhodovat na ní osoby, které si podaly přihlášku do družstva. 

Účastníci přijímají usnesení většinou přítomných, kdy každý má jeden hlas. O průběhu 

schůze je pořízen osvědčující notářský zápis, který obsahuje znění stanov.  

 

 Ke změně stanov již z podstaty věci musí dojít kdykoliv až za existence 

družstva. Neschválení návrhu změn stanov v porovnání s první případem nemá žádné 

vážnější následky, jelikož stále zůstávají v platnosti stanovy původní. Záleží pouze na 

projevené vůli stanovy změnit. Změna stanov probíhá v působnosti členské schůze. 

Během hlasování má každý člen jeden hlas32. Počet hlasujících je odvislý od počtu 

členů družstva. Ten může být v případě velkých družstev s rozsáhlou členskou 

základnou i například několika tisícový. Je samozřejmé, že v takovémto případě je dosti 

nereálné zajistit jednak prostory a jednak jednotný společný čas a administrativu pro 

konání členské schůze. Proto zákonná úprava poskytuje možnost pomocí stanov utvořit 

                                                 
31 Ustanovení § 37 Občanského zákoníku. 
32 Přestože existuje možnost pomocí stanov upravit počty hlasů, pro případ hlasování o změně stanov je 
tato možnost vyloučena ustanovením § 240 odst. 1 Obchodního zákoníku. 
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úpravu, kdy působnost členské schůze bude vykonávána shromážděním delegátů.33 

Stejně tak jako v prvém případě musí být o rozhodnutí, kterým se mění stanovy, pořízen 

notářský zápis.  

 

 Ke změně stanov družstva může taktéž dojít ze zákona34 či na základě jiné 

právní skutečnosti, např. rozhodne-li městský úřad o přejmenování ulice, v níž má 

družstvo své sídlo, mění se tímto zcela nepochybně adresa sídla družstva bez ohledu na 

vůli družstva samého.35  

 

3.3 Neplatnost stanov 

 

 Případů, kdy dochází k neplatnosti stanov, může být několik a ne vždy zakládají 

absolutní neplatnost celých stanov, ale mohou způsobit neplatnost pouze některé části 

stanov. Možnost, kdy je následkem absolutní neplatnost celých stanov, a to ex lege, není 

žádoucím stavem. Teoreticky by vytvářel jakési vakuum, kdy by družstvo mohlo 

fungovat bez jakékoliv úpravy (stanovy jsou jediným dokument družstva). Tento stav 

by mohl nastat pouze u již existujícího družstva. V případě prvozápisu družstva by při 

neplatnosti stanov družstvo vůbec nevzniklo, jelikož platné stanovy jsou obligatorní 

náležitostí vzniku.  

 

 Tento názor, jak se domnívám, je v souladu i s rozhodnutím Nejvyššího soudu, 

který potvrdil že: 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.”36  

 

 V případě nedodržení obsahu obligatorních náležitostí jsou stanovy neplatné 

v případě evidentního rozporu se zákonem, tedy nikoli vždy a ex lege. Myslím si, že zde 

                                                 
33 Blíže v podkapitole Členská schůze. 
34 Dne 1.1.2001 se ustanovení stanov o obchodním jménu a zapisovaném základním jmění změnila na 
ustanovení o obchodní firmě a zapisovaném základním kapitálu. 
35 Dvořák, T.: Stanovy družstva, Ad Notam 5/2002, s. 97. 
36 Štenglová, I.: Přehled judikatury ve věcech družstev, Praha: ASPI, 2004, s. 11, Rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 16. 6. 1996, sp. zn. 2 Odon 25/96. 
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je potřeba uvážit o jaký typ družstva se jedná, jelikož např. v případě družstevní záložny 

není potřeba upravovat ve stanovách nedělitelný fond.37 V tomto případě si myslím, že 

absence úpravy této obligatorní náležitosti nelze z povahy věci brát jako důvod 

automatické neplatnosti stanov, protože zákon o družstevních záložnách vůči 

obchodnímu zákoníku je v postavení lex specialis.  

 

 Naopak v případě bytového družstva je potřeba mít na paměti, že zde je rozsah 

obligatorních náležitostí stanoven šířeji.38  

 

 V druhém případě se bude jednat zejména o případy již existujících stanov a 

jejich změny. Ty jsou v kompetencích nejvyššího orgánu družstva – členské schůze. 

V souvislosti se schválením změny stanov členskou schůzí je každý člen družstva 

oprávněn podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze soudem dle 

ustanovení § 242 obchodního zákoníku.39 Takový návrh je člen oprávněn podat, jestliže 

požádal o zaprotokolování námitky na jednání členské schůze nebo tuto námitku sdělil 

představenstvu družstva ve lhůtě jednoho měsíce od konání této členské schůze. Návrh 

lze v obou případech podat do jednoho měsíce (u místně příslušného soudu) od žádosti 

na zaprotokolování námitky, resp. podání námitky představenstvu. V případě, že je 

předmětem návrhu to, že členská schůze změnu stanov nepřijala z důvodu, že o ní 

vůbec nehlasovala či obsah změny neodpovídá tvrzenému rozhodnutí, pracujeme se 

subjektivní lhůtou jeden měsíc, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl a objektivní 

lhůtou jeden rok ode dne konání, resp. tvrzeného dne konání členské schůze, pro podání 

návrhu na vyslovení neplatnosti soudem. V této oblasti je potřeba postupovat 

subsidiárně, v případě nutnosti přiměřeně dle příslušných ustanovení pro tuto oblast 

upravených v části obchodního zákoníku pro společnost s ručením omezeným.40  

 

 Ovšem může nastat situace, kdy jednotlivá ustanovení mohou být předmětem 

zkoumání v rámci občanského či trestního soudního řízení. V tomto případě mohou být 

jednotlivá ustanovení posuzována, jestliže zapříčinila vznik, zánik nebo změnu práv a 

                                                 
37 Ustanovení § 10 odst. 3, zákon 87/1995, o družstevních záložnách. 
38 Blíže v kapitole Bytové družstvo. 
39 Obdobně Nejvyšší soud ČSR v rozhodnutí ze dne 13. 5. 1924 pod sp.zn. Rv I 90/24, publikováno in 
Vážný 3849, při přijetí usnesení valné hromady o vyloučení člena družstva invalidů. 
40 Ustanovení § 242 odst. 2 ObchZ. 
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povinností, vždy pouze jako forma předběžné otázky. Samozřejmě takovéto rozhodnutí 

je závazné pouze pro strany sporu. Tato možnost platí pouze v případě, že ohledně 

tohoto konkrétního ustanovení stanov nebylo přijato již meritorní rozhodnutí o 

neplatnosti.  

 

 Existuje však možnost, kdy by byla jednotlivá ustanovení absolutně neplatná již 

od počátku.41 Jedná se o případy, kdy by jednotlivá ustanovení stanov, jejichž obsah by 

byl předmětem přímého rozporu se zákonem či jeho obcházením, nebo se příčí dobrým 

mravům.  

 

3.4 Veřejnost stanov 

 

 Veřejnost stanov můžeme posuzovat ze dvou různých pohledů – a to tedy 

z pohledu člena družstva a z pohledu třetích osob (v širším pojetí laicky řečeno 

z pohledu veřejnosti).  

 

 Veřejnost stanov je pro členy zaručena pomocí ustanovení § 241 odst. 3 

Obchodního zákoníku. Člen družstva má tak právo vyžádat si zápis z členské schůze 

včetně všech jeho příloh k nahlédnutí. K dispozici má tak veškerá jednání členské 

schůze, protože ta je povinná o každém jednání pořizovat zápis.42  

 

 V případě veřejnosti je tato možnost zajištěna pomocí obchodního rejstříku. 

Družstvo je totiž povinno udržovat aktuálně platné dokumenty a ty zakládat do sbírky 

listin vedených obchodními rejstříky příslušných soudů. Tyto dokumenty jsou pak 

veřejně přístupné k nahlédnutí pro každého a každý je oprávněn si z nich pořizovat 

výpisy či opisy.43  

 

                                                 
41 V případě rozporu s ustanovením § 36 Občanského zákoníku. 
42 Ustanovení § 241 odst. 1 ObchZ. 
43 Dle ustanovení § 28 ObchZ. 
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4 Obligatorní náležitosti stanov 

4.1 Firma a sídlo družstva 

 

 Firmou družstva je název, pod kterým je družstvo zapsáno v obchodním 

rejstříku44 a pod touto firmou je povinno činit veškeré právní úkony – tato povinnost 

vyplývá z ustanovení § 8 Obchodního zákoníku. Firmou může tedy být jakýkoliv název, 

který splní podmínky stanovené Obchodním zákoníkem v ustanovení § 10 odst. 1, tj. 

nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí být klamavá. Obchodní 

zákoník k těmto podmínkám přidává v § 221 odst. 3 navíc požadavek, že firma družstva 

musí obsahovat označení „družstvo“. Odlišit firmu od jiné není možno pouze tímto 

označením. Toto označení je dostačující i pro případ bytového družstva – zákon 

takovému bytovému družstvu neukládá použít označení „bytové družstvo“. Domnívám 

se však, že v zájmu právní jistoty a přehlednosti je takovéto označení žádoucí. Je 

potřeba podotknout, že družstvo, které by použilo toto označení a nebylo by družstvem 

bytovým, tak jej toto označení družstvem bytovým nečiní. V tomto případě by se 

jednalo o rozpor se zákonem. Pojem bytového družstva je totiž vymezen po novelizaci 

Obchodního zákoníku zákonem č. 370/2000 Sb. v § 221 odst. 2) a takovéto označení by 

bylo klamavé.  

 

 Do budoucna by toto mělo být vyloučeno novou právní úpravou, kde bude 

stanoveno, že bytové družstvo musí vystupovat pod firmou obsahující označení „bytové 

družstvo“.45  

 

 Sídlo družstva je učeno adresou, kde právnická osoba skutečně sídlí a která je 

zapsaná v obchodním rejstříku. Při zápisu do obchodního rejstříku je potřeba doložit 

právní důvod užívání prostor, do kterých umístilo družstvo své sídlo – tedy prohlášení o 

souhlasu s umístěním sídla, a taktéž výpis z katastru nemovitostí, který dokládá 

existenci sídla. Právní řád připouští, aby ve stanovách družstva byla místo konkrétní 

adresy uvedena pouze obec, avšak do obchodního rejstříku je potřeba zapsat konkrétní 

                                                 
44 Ustanovení § 9 odst. 2 Obchodního zákoníku. 
45 Ustanovení § 728 zákona č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
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adresu. Zda-li je této možnosti využito, záleží pouze na družstvu. Myslím si však, že 

možnost zapsat pouze obec do stanov je z hlediska budoucího vývoje lepší, protože 

v takovém případě lze změnu provést pouze návrhem na změnu sídla podaném 

příslušnému soudu, který je pověřen vedením obchodního rejstříku. V opačném případě 

(tedy uvedení konkrétní adresy do stanov) je potřeba při změně sídla měnit i 

zakladatelský dokument (v tomto případě stanovy družstva). Tuto změnu je však 

potřeba provádět notářským zápisem. Jelikož první způsob změny sídla je značně 

jednodušší, můžeme zde do budoucna vidět úsporu finanční (náklady notáře), časovou i 

administrativní.  

 

4.2 Předmět podnikání, předmět činnosti 

 

 Původní záměr družstva, a to podpora a zajišťování výdělku a hospodaření svých 

členů, je v naší právní úpravě Obchodním zákoníkem v § 221 odst. 1) posunuta až na 

druhé místo za podnikání. Toto je rozdílným znakem v porovnání se zákonnými 

úpravami v okolních státech46, kde stejně jako v naší právní úpravě, jsou družstva 

zařazena druhově jako společnost a jsou charakterizována jako společenství 

neuzavřeného počtu členů. „Tím se ovšem stírá snaha odlišit družstva od ostatních 

obchodních společností jejich úpravou v samostatné hlavě obchodního zákoníku.“47  

 

 K tomuto principu bychom se měli vrátit prostřednictvím nové právní úpravy, 

která opět vyzdvihuje u družstev spíše jejich prvotní účel, a to vzájemnou podporu 

svých členů a možnost, kdy účelem družstva je podnikání, uvádí jako alternativu.48 To 

je významný obrat oproti současné právní úpravě, kdy je stanoveno podnikání jako 

prioritní účel.49  

 

 

 

                                                 
46 Např. Německo, Rakousko, Francie. 
47 Helešic,F., Právní úprava ve vyspělé Evropě a u nás, Ediční střed. PF UK, Praha: Vodnář, 1997, s. 80. 
48 Ustanovení § 552 zákona č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
49 Ustanovení § 221 odst. 1 Obchodního zákoníku. 
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 Ve výše zmíněném ustanovení Obchodního zákoníku není předmět činnosti 

(podnikání) družstva výrazně omezován. Tato široká definice tak umožňuje do 

předmětu zahrnout velké množství činností. To zřejmě zamýšleli i tvůrci současného 

Obchodního zákoníku, když do § 221 odst. 1 připojili ustanovení, že účelem družstva 

může být i zajišťování „jiných“ potřeb svých členů. „Předmět činnosti či podnikání 

družstva není nijak odlišně omezen nebo vymezen pro bytová družstva, avšak v těchto 

případech je na zvážení bytového družstva rozsahu a předmětu podnikání, tak aby 

nedošlo majetkově k ohrožení družstva a jeho členů – zvláště pak v případě, kde jsou 

domy s byty ve vlastnictví družstva.“50  

 

4.3 Majetkové otázky družstva 

 

 Hlavním úkolem stanov v této části je určení výše členského vkladu či jeho 

případné části ve formě vstupního vkladu. Dále stanovy mohou upravovat další 

majetkovou účast na podnikání družstva, jestliže to není vyloučeno právě stanovami. 

Právní úprava týkající se majetkové části družstva operuje se dvěma pojmy, a to se 

základním kapitálem a zapisovaným základním kapitálem. Vymezení těchto pojmů 

v celkovém konceptu obchodního práva je trochu složitější. Při porovnání 

s ustanovením § 6 Obchodního zákoníku zjistíme, že tyto pojmy nelze zcela ztotožnit 

s těmi, které jsou v tomto ustanovení uvedeny, např. obchodní majetek či obchodní 

jmění. Zde se domnívám, že se jedná o pojmy širší než výše uvedené. Spíše se lze 

ztotožnit s názorem, že tyto pojmy odpovídají obsahově ustanovení §58 Obchodního 

zákoníku, které se použije přiměřeně dle §260 Obchodního zákoníku.51  

 

4.3.1 Členský vklad 

 

 Dle ustanovení § 59 odst. 1 ObchZ je vkladem člena souhrn peněžitých 

prostředků či jiných penězi ocenitelných hodnot, které se zavazuje vložit do družstva za 

                                                 
50 Dědič, J. a kol., Obchodní zákoník.Komentář.Díl IV, 1. vydání, Praha: Polygon, 2002, str. 3129. 
51 Pekárek, J., Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 
13. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 826. 



 21 

účelem nabytí nebo zvýšení účasti v družstvu. „Členský vklad lze proto označit za 

materiální příspěvek člena družstvu na dosažení účelu jeho činnosti.“52  

 

 Pod tento pojem obchodní zákoník subsumuje odborné termíny jako základní 

členský vklad, vstupní vklad a další členský vklad (taktéž v podkapitole Povinnosti 

členů družstva).  

 

 Základní členský vklad je podmínkou pro vznik členství a jeho výše je určena 

stanovami. Pro snadnější možnost splnit tuto podmínku mohou stanovy určit ke splacení 

před vznikem členství pouze část základního kapitálu a to ve formě vstupního vkladu.  

 

 Členský vklad může být uhrazen jak peněžitou formou, tak nepeněžitou formou. 

Zákon umožňuje i kombinaci obojího. U nepeněžitých vkladů musí dojít k náležitému 

ocenění, ke kterému dojde pomocí způsobu uvedeného ve stanovách, nebo při založení 

družstva dohodou všech členů.  

 

 Neméně důležitá je, dle mého názoru, i úprava splatnosti vkladů a s ní se 

vyskytující procesní problematiky. Splatit členský vklad je člen družstva povinen do tří 

let, jestliže stanovy neurčí lhůtu kratší. Při založení družstva dochází ke specifické 

situaci, kdy členský vklad, ať již ve formě základního či vstupního vkladu, musí být 

splacen do patnácti dnů od konání ustavující schůze k rukám určenému členu 

představenstva. Stanovy mohou rovněž stanovit povinnost úhrady nesplacené části 

vkladu v případě ztráty družstva. Komu se má vklad složit, případně v jaké formě, již 

zákon nestanovuje. Obecně lze předpokládat, že by se měl členský vklad uhradit 

k rukám představenstva jako statutárního orgánu, avšak myslím, že by šlo tento vklad 

uhradit na pokladně družstva, v případě, že je zřízena. Dále není zákonem stanoveno, 

zda-li má být vklad složen hotovostně či bezhotovostní – tato úprava je ponechána 

výhradně na stanovách. V případě hotovostní splátky je potřeba brát zřetel na celkovější 

právní úpravu týkající se této oblasti, zejména možnost hotovostní platby do       

15 000,- EUR. Z tohoto důvodu se domnívám, že tuto oblast je dobré řádně upravit 

pomocí stanov.  

                                                 
52 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 171. 
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 Nesplacením zbývající výše členského vkladu, jestliže stanovy předjímají jako 

podmínku vzniku členství pouze splacení vstupního vkladu, automaticky členství 

nezaniká. V tomto případě se družstvu naskytují dvě možnosti řešení, a to buď 

vyloučením člena družstva či vymáhání zbytku nesplacené části členského vkladu 

soudní cestou. Myslím si, že prvá metoda je pro družstvo výhodnější, zejména 

z hlediska některých těžko vymahatelných pohledávek. Při možnosti vyloučení člena 

doporučuji jasnou úpravu pomocí stanov, kde tato situace bude označena jako jeden bod 

umožňující vyloučení (podrobněji v podkapitole Zánik členství).  

 

4.3.2 Základní kapitál družstva 

 

 Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se 

zavázali členové družstva.53 Z toho vyplývá, že je potřeba sem zařadit jednak základní 

členské vklady i další členské vklady, a to jak ve formě již splacených, tak rovněž i ještě 

nesplacených.  

 

 V případě výše základního kapitálu družstva se nejedná o fixní hodnotu, ale 

naopak o hodnotu variabilní. To je umožněno tím, že družstvo nemá neměnný počet 

členů a od toho se odvíjí i počet členských vkladů. Nesouhlasím však, že v případě 

družstva by se jednalo o pouze formu obchodní společnosti, jak by se dalo vyvodit 

z názorů I. Pelikánové.54 Zakládalo by to tak rozpor s vizí zákonodárce, který jednak při 

tvorbě obchodněprávní úpravy družstva družstvo vyčlenil od ostatních obchodních 

společností a lze konstatovat, že družstvo se nachází na pomezí obchodněprávní a 

občanskoprávní sféry.55  

 

 Základní kapitál nesmí být menší než je zapisovaný základní kapitál 

v obchodním rejstříku, tedy nesmí klesnout pod 50 000,- Kč. V případě, že by tato 

situace nastala, právní úprava umožňuje družstvu dvě možnosti jak postupovat. Prvou 

možností je vstup nových členů, kteří by případnou ztrátu uhradili. Druhou možností je 

                                                 
53 Ustanovení § 223 odst. 1 Obchodního zákoníku. 
54 Pelikánová, I. in Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo 2. díl, Praha: ASPI, 2006, s. 485. 
55 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s. 169. 
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změna stanov a to snížení zapisovaného základního kapitálu. Avšak zde narážíme na 

limitující hranici, což je nejnižší možná hodnota zapisovaného kapitálu.56  

 

 V případě, že by základní kapitál klesl pod hodnotu 50 000,- Kč, soud může 

rozhodnout o zrušení družstva.57 Než tak však učiní, stanoví družstvu lhůtu k odstranění 

důvodu, pro které bylo zrušení navrženo, zde výše základního kapitálu.58  

 

4.3.3 Základní zapisovaný kapitál družstva 

 

 Jak bylo již výše zmíněno, v případě zapisovaného základního kapitálu se 

zákonodárce zřejmě inspiroval ustanoveními ohledně základního kapitálu obchodních 

společností. Tento kapitál je družstvo povinno zapsat do obchodního rejstříku. Jeho 

výše závisí na určení pomocí stanov, avšak nejmenší výše je 50 000,- Kč59, v případě 

družstevních záložen je minimální základní kapitál stanoven ve výši 500 000,- Kč.60 

V případě vzniku družstva je potřeba přijetí výše zapisovaného základního kapitálu 

ustavující schůzí. Při změně výše zapisovaného kapitálu pomocí změny stanov je 

potřeba mít na mysli, že změna je účinná až zápisem do obchodního rejstříku, jelikož 

v tomto případě má zápis povahu konstitutivní. Po nastínění shora uvedených 

skutečností je potřeba si položit otázku nad významem zapisovaného základního 

kapitálu, protože jak již bylo zmíněno, zákon nestanoví žádnou povinnost mít majetek 

ani ve výši základního kapitálu. Potom se nejde než ztotožnit s názorem 

J. Holejšovského, že základní kapitál není nijak významný, pouze když s ním zákon 

výslovně počítá.61 Tento význam můžeme spatřovat v oblasti tvorby nedělitelného 

fondu, jehož výše je odvislá od výše zapisovaného základního kapitálu. Domnívám se, 

že zejména z tohoto důvodu, je zapisován základní kapitál v nejnižší výši,                     

tj. 50 000,- Kč i v případech, kdy by mohl být zapsán kapitál daleko vyšší, spíše 

odpovídající reálné hodnotě základního kapitálu – tato okolnost je nejvíce viditelná 

                                                 
56 Rovná se 50 000,- Kč. 
57 Ustanovení § 257 odst. 1 písmen. b) Obchodního zákoníku. 
58 Ustanovení § 257 odst. 2 Obchodního zákoníku. 
59 Ustanovení § 223 odst. 2 ObchZ. 
60 Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 87/1995 Sb., o družstevních záložnách. 
61 Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva 2.vydání. Praha:C.H.Beck, 2004, s.117. 
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v případě velkých družstev s velkou členskou základnou. Druhou oblastí, kde je význam 

tohoto kapitálu jasně patrný je prvozápis družstva. Zde je v ustanovení § 225 odst. 1 

ObchZ dána povinnost splatit alespoň polovinu zapisovaného základního kapitálu před 

podáním návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku.  

 

 Ačkoli je tedy zapisovaný základní kapitál oficiálním údajem družstva, který je 

zapisován do obchodního rejstříku, nelze na základě tohoto údaje vyvozovat nějaké 

názory ohledně jeho skutečné ekonomické situace. Není zde žádná povinnost, která by 

družstvu ukládala mít majetek alespoň v hodnotě základního kapitálu.  

 

4.3.4 Vypořádací podíl 

 

 Při zániku členství družstva za jeho trvání má jeho člen právo na vypořádací 

podíl. Toto právo nelze stanovami omezit. Z logiky věci nemá člen družstva právo na 

vypořádací podíl, jestliže členství zaniklo převodem. Dále nemá právo na vypořádací 

podíl, jestliže došlo k zániku členství z důvodu pravomocného nařízení výkonu 

rozhodnutí postižením členského podílu, prohlášením konkursu na majetek člena a 

vydáním exekučního příkazu k postižení členského podílu po právní moci usnesení o 

nařízení exekuce.  

 

 Obchodní zákoník v ustanovení § 233 odst. 5 dovoluje družstvu se 

prostřednictvím stanov komplexní úpravou odchýlit od zákonné úpravy. Rovněž zde 

poskytuje možnost zákonnou úpravu převzít a upravit pouze dílčí skutečnosti, které jsou 

svěřeny do působnosti stanov pro případnou odchylnou úpravu. Ačkoli shora uvedené 

ustanovení Obchodního zákoníku v odstavci pátém navozuje dojem, že se jedná o ryze 

fakultativní ustanovení62, dle mého názoru, tomu tak není. Dle ustanovení § 226 odst. 1 

písm. d) ObchZ je obligatorní náležitostí stanov úprava vypořádání členského podílu při 

zániku členství. Z tohoto vyvozuji, že tuto úpravu nelze stanovami zcela pominout. 

Takovéto pominutí by mělo za následek neplatnost stanov z důvodu chybějící 

obligatorní náležitosti. Družstvo je tak ve svých stanovách povinno provést úpravu 

                                                 
62 Lze usuzovat z formulace jen pokud stanovy neurčují jinak. 
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vypořádacího podílu minimálně odkazem na zákonnou úpravu.  

 

 Vypořádací podíl je určen poměrem splaceného vkladu dosavadního člena 

počtem ukončených roků jeho účasti v družstvu vůči souhrnu splacených členských 

vkladů členů vynásobených počtem ukončených let jejich členství. Vychází se z účetní 

závěrky za rok, kdy členství zaniklo, které vyčíslí rozhodný stav vlastního kapitálu 

družstva. Zde se nepřihlíží ke kapitálu zahrnutému v nedělitelném fondu nebo jiných 

fondů, jestliže tak vyplývá ze stanov. Taktéž se nepřihlíží k vkladům členů, jejichž 

členství trvá kratší dobu než jeden rok přede dnem sestavení účetní závěrky. Nárok na 

podíl na zisku vzniká za dobu trvání členství.  

 

 Splatnost je stanovena uplynutím tří měsíců od schválení příslušné účetní 

závěrky. Může být taktéž odchylně upravena stanovami, ale nesmí se dostat do rozporu 

s dobrými mravy.63  

 

 Vypořádací podíl je vyplácen v penězích. Z tohoto mohou stanovy určit výjimku 

v případech, kdy členský vklad spočíval v nepeněžitém plnění a člen o jeho vrácení 

požádá. Je potřeba stanovit podmínky, za kterých toto bude možné a úpravu procesních 

náležitostí. Jestliže je hodnota vkladu větší než hodnota vypořádacího podílu, je člen 

povinen rozdíl družstvu uhradit. Lhostejno, zda tuto možnost stanovy umožňují, může 

člen vždy žádat o vrácení zemědělské půdy, kterou do družstva vložil.  

 

 Doporučuji rovněž stanovami upravit případy, kdy členství netrvalo déle než 

rok, tj. stanovit způsob, jakým dojde k výpočtu vypořádacího podílu. Pro takovýto 

případ zákonná úprava absentuje, jelikož počítá členství v rocích nikoli v měsících.  

 

 

 

 

                                                 
63 Stanovy družstva, které určují lhůtu deseti let pro splatnost vypořádacího podílu, lze v této části 
považovat za rozporné s dobrými mravy (§ 39 obč. zák.). Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 4. 
2000, sp. zn. 29 Cdo 1633/99. Taktéž obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.5 2006 pod 
sp.zn. 29 Odo 382/2005, publikováno in SR 2/2008, s.61 
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4.4 Členství, práva a povinnosti členů k družstvu 

 

4.4.1 Členství 

 

 Pojem členství není nikde přesně specifikován. Vymezení obsahu tohoto pojmu 

není zcela lehké a jednoznačné. Obecně lze říci, že členství je složeno ze dvou 

obsahových částí. Prvou částí je její majetková část a druhou nemajetková.  

 

 Do majetkové části lze zahrnout podíl člena na majetku družstva ve formě 

členských vkladů. Domnívám se, že nelze za současné právní úpravy s tím zcela 

ztotožnit používaný termín členský podíl, jenž by, dle mého názoru, měl zahrnovat i 

členská práva a povinnosti, které v současnosti Obchodní zákoník používá jako 

samostatný pojem. Tento problém by měl být v budoucnu vyřešen použitím termínu, 

družstevní podíl.64  

 

 Nehmotnou část můžeme spatřovat zejména v členských právech a 

povinnostech.  

 

 V pojmu členství jsou zahrnuty taktéž vznikající, trvající a zanikající vztahy 

mezi jednotlivými členy a družstvem, ale také mezi jednotlivými členy navzájem. Je 

třeba pamatovat, že tyto vztahy mají povahu obchodně závazkových vztahů, tzv. 

absolutních obchodů. Dle K. Eliáše fakt, že členové družstva nemají vždy vlastnost 

podnikatele, nemá na povahu těchto závazků žádný význam.65 

 

4.4.2 Práva členů družstva 

 

 Práva členů zákonná úprava vymezuje pouze jako rámec a podrobnější úpravu 

nechává na stanovách. Úprava Obchodním zákoníkem pomocí speciálních ustanovení 

                                                 
64 Použito v zákoně č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
65 Eliáš, K., Kurs obchodního práva: právnické osoby jako podnikatelé, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 
1995, s. 261. 
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chybí a je třeba je dovozovat napříč právní úpravou. Tento nešvar bude částečně 

odstraněn novou úpravou, kde budou vymezeny alespoň demonstrativním výčtem 

základních práv členů družstva.66 Proto lhostejno, jak lze práva dělit, je dobré tyto práva 

ve stanovách upravit, a to buď speciální částí stanov, nebo alespoň pomocí ustanovení, 

které budou obsahovat jejich výčet.  

 

 V systematizaci práv členů lze dojít k rozdělení z několika různých pohledů a 

kritérií. Taktéž jako členství lze i členská práva dělit na hmotné:  

 

- právo na podíl na zisku, 

- právo na vypořádací podíl, 

- právo na podíl likvidačním zůstatku, 

 

 a nehmotné: 

 

- právo účasti na zasedání členské schůze, 

- právo na informace, 

- právo být volen do orgánu družstva, 

- právo nahlížet do seznamu členů družstva a pořizovat z něj výpisy, 

- právo podat stížnost ke kontrolní komisi, 

- právo na dispozici s členským podílem, 

- právo na ukončení členství v družstvu.67 

 

 K dalšímu dělení může dojít na základě váhy jednotlivých práv. Takovéto dělení 

zastává T. Dvořák: 

 

- základní práva 

� hlasovací a kontrolní právo; 

                                                 
66 Ustanovení § 575 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
67 Dělení na hmotné a nehmotné zastává Pokorná,J. Subjekty obchodního práva. Vybrané problémy., 
Brno: Masarykova univerzita, 1997, s.226  a dělení podle účasti hmotné části uznává i K.Eliáš, Kurs 
obchodního práva: Právnické osoby jako podnikatelé, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 1995, s. 226. 
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� právo účastnit se na činnosti družstva a s tím je spojeno právo 

podílet se na výhodách a plněních poskytovaných členům 

družstva; 

� právo na vypořádání při zániku členství v družstvu nebo při 

zániku družstva samotného; 

- doplňková práva; 

- práva menšinových členů.68 

 

 Ve stanovách by mělo dojít alespoň k úpravě základních práv členů, ale 

doporučuji, aby došlo k úpravě v komplexnějším rozsahu, tj. i dalších právech. Rozsah 

práv lze pomocí stanov upravit.  

 

4.4.3 Povinnosti členů družstva 

 

 V souvislosti s tím, že členové družstva jsou oprávněni domáhat se svých práv, 

jsou jim zároveň stanoveny povinnosti vůči družstvu. Taktéž jako u práv nejsou ani 

povinnosti dané taxativním nebo demonstrativním výčtem. Ovšem jsou povinnosti, 

které nelze opominout a takové, které lze zřídit pomocí stanov. Takovou povinností, 

kterou nelze opominout pomocí stanov a zákon ji současně označuje jako podmínku pro 

vznik členství, je uhrazení vkladové povinnosti.69 Ta může být splněna splacením 

základního členského vkladu nebo vstupního vkladu.70  

 

 Další výskyt povinností se váže ke konkrétní úpravě ve stanovách. Jednou z nich 

je, že se členové mohou pomocí stanov zavázat k dalšímu členskému vkladu. Druhou 

z nich může být případná další majetková účast na podnikání družstva. V tomto případě 

můžeme vidět odraz toho, že současná právní úprava staví podnikání družstva jako 

předmět činnosti na první místo, čímž dle mého názoru, vytváří zbytečně tvorbu 

institutu, který není zcela tak odlišný od dalšího členského vkladu. Mezi těmito dvěma 

instituty není velkého rozdílu a de facto Obchodní zákoník nechává na stanovách, aby 

                                                 
68 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s. 73. 
69 Ustanovení § 223 odst. 3 ObchZ. 
70 Blíže v podkapitole Majetkové otázky družstva. 



 29 

tyto rozdíly stanovily. Jediným pevně daným rozdílem je, že se všechny členské vklady 

zahrnují do základního kapitálu družstva.71  

 

 Zákon dále umožňuje pomocí stanov založit tzv. uhrazovací povinnost.72 Její 

obsah spočívá v tom, že členové jsou povinni přispět na úhradu ztráty družstva bez 

ohledu na to, jak ztráta vznikla. Je potřeba říci, že tato povinnost nezakládá ručení členů 

družstva za závazky družstva73 a zároveň její výše nesmí přesáhnout trojnásobek 

členského vkladu. V případě, že by stanovy ukládaly uhrazovací povinnost ve větší 

výši, bylo by takové ustanovení neplatné. Je zde také ponechána možnost, že stanovy 

určí pouze okruh členů, kteří budou mít uhrazovací povinnost. Tudíž i při existenci této 

povinnosti nemusí zavazovat všechny členy. Aby mohlo dojít k uhrazení ztráty 

družstva, musí být splněny tři podmínky - možnost uhrazovací povinnosti je zakotvená 

ve stanovách, družstvo skutečně vykáže ztrátu a o její náhradě rozhodne členská schůze.  

 

 Neméně významnou povinností je pracovní účast člena družstva. S touto 

variantou se shledáváme v případech, kdy stanovy určí, že podmínkou členství 

v družstvu je i pracovní vztah k družstvu.74  

 

4.4.4 Vznik členství 

 

 Členství v družstvu může vzniknout způsobem originálním či derivativním. 

Vznik členství v družstvu je vázán na splnění podmínek a teprve po splnění těchto 

podmínek a splacení vstupního vkladu se žadatel stává členem družstva. Tyto podmínky 

jsou upraveny jednak kogentním ustanovení v Obchodním zákoníku v ustanovení § 227 

odst. 2 a 4, ale také stanovami družstva. To vyplývá z ustanovení Obchodního zákoníku 

§ 226 odst. 1 písm. c) pojednávající o náležitostech stanov, ale též z výše uvedeného 

ustanovení § 227 odst. 5 Obchodního zákoníku, který uvádí, že podrobnější úpravu 

vzniku a zániku členství upravují stanovy. Členem družstva se může stát osoba fyzická i 

                                                 
71 Taktéž názor K. Eliáše in Eliáš, K., Kurs obchodního práva: Právnické osoby jako podnikatelé, 1. 
vydání, Praha: C.H. Beck, 1995, s. 265. 
72 Ustanovení § 222 odst. 2 ObchZ. 
73 Výklad by byl v rozporu s kogentním ustanovením § 222 odst. 2 věta první ObchZ. 
74 Tato úprava nesmí odporovat pracovněprávním předpisům, ledaže je pro člena výhodnější. 
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právnická. Tato podmínka ovšem neplatí beze zbytku a v případě družstevní záložny je 

upravena odchylně zákonem č. 87/1995 Sb., kdy členem družstevní záložny může být 

pouze fyzická osoba. Taktéž je tato podmínka omezena v případě, že je členství 

podmíněno stanovami pracovním vztahem k družstvu. Potom dle ustanovení § 227 odst. 

1 věta druhá Obchodního zákoníku, může být členem družstva pouze fyzická osoba, 

která skončila povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého věku. Taktéž je potřeba 

brát v potaz, že členství může být omezeno stanovami, a to buď ve prospěch fyzických 

osob či naopak.  

 

 Za originální vznik členství považuji nabytí členství při založení družstva, 

prostřednictvím podání písemné členské přihlášky za trvání družstva a také děděním.  

 

 V prvém případě zákon spojuje vznik členství s osobami, které se účastnili 

ustanovující schůze a den vzniku družstva je i dnem vzniku členství. Domnívám se, že 

v tomto případě je zákonná úprava dostačující i pro budoucnost.  

 

 V případě druhém, a to podáním písemné členské přihlášky za trvání družstva, je 

již na úpravu stanov potřeba brát větší zřetel. Zde je zákonná úprava pouze rámcová a 

ponechává prostor pro různé nejasnosti, a to zejména po procesní stránce. Z tohoto 

důvodu je potřeba při tvorbě stanov brát zřetel na procesní hlediska, tj. úpravu komu má 

být písemná přihláška podána a kdo o ní bude rozhodovat. Otázka, k jakému dni 

členství vzniká po splnění zákonných podmínek, by měla být stanovami taktéž jasně 

upravena. Zdali po schválení písemné přihlášky příslušným orgánem družstva či 

stanovy ponechají prostor pro dohodu o datu vzniku členství mezi družstvem a 

zájemcem o členství.  

 

 V případě dědictví je rámec právní úpravy ještě mlhavější a je zde potřeba se mít 

na pozoru před dalšími zákony upravující tento problém, zejména v případě bytových 

družstev. Po prostudování právní úpravy, zejména ustanovení § 232 Obchodního 

zákoníku, nalezneme několik nejasností, jež zapříčinil z části zákonodárce použitím 

nejednotné terminologie – jak bylo již zmíněno výše. Tato nejednotnost probíhá celou 

právní úpravou družstva v Obchodním zákoníku v části mu věnované. Členství fyzické 
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osoby zaniká smrtí, avšak v případě dědiců se již hovoří o členských právech a 

povinnostech a dědic si musí o členství v družstvu požádat. Tento rozpor sleduji dále ve 

větě třetí § 232 odst. 1 Obchodního zákoníku. Zde vzniká výkladový problém, zda lze 

soubor členských práv a povinností považovat za srovnatelné s členstvím. Tato otázka 

má, dle mého názoru, vliv na okamžik dne vzniku členství. Dle příslušných ustanovení 

se zdá, že okamžikem vzniku členství je podání žádosti o členství, popřípadě okamžik 

schválení žádosti představenstvem, jestliže je vyžadován. S tímto ovšem nemohu zcela 

souhlasit, jelikož by se v tomto případě zdědění členských práv a povinností jednalo 

pouze o zdědění možnosti žádosti o členství.75 Domnívám se však, že i přes 

nejednotnou terminologii měl zákonodárce na mysli členství včetně majetkové části, 

tedy i členského vkladu. Pak by se však dědic stával členem družstva automaticky, bez 

nutnosti podávat žádost o členství. Tento názor by byl poté i v souladu s normami 

občanského práva, podle kterých dědic nabývá dědictví po obdržení usnesení zpětně ke 

dni úmrtí zůstavitele. Myslím si tedy, že rozhodným okamžikem pro vznik členství 

dědice v družstvu je úmrtí zůstavitele, nikoli podání žádosti o členství dědice nebo 

případné její schválení představenstvem, které by vytvářelo značně nejasné mezidobí, 

ve kterém není zcela jasné, jak s uvolněným členstvím nakládat mezi úmrtím 

zůstavitelem a podáním žádosti o členství, případně jejího schválení představenstvem.  

 

 Z těchto důvodů pokládám za vhodné, aby stanovy upravily nabytí členství 

v případě dědictví tak, aby vyloučily souhlas představenstva potřebný ke schválení, jak 

to zákonná úprava umožňuje. V dědictví, kdy se jedná o členství v bytovém družstvu, se 

souhlas představenstva nevyžaduje, jak je stanoveno v § 232 odst. 2 Obchodního 

zákoníku.  

 

 Derivativně vzniká členství převodem nebo jiným způsobem stanoveným 

zákonem.  

 

                                                 
75 Blíže Pelikánová, I., Zahradníčková, M. in Pelikánová,I. a kolektiv, Obchodní právo, 1. díl, 2. 
přepracované vydání, Praha:CODEX Bohemia, 1999, s. 564. 
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4.4.5 Převod členství 

 

 Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena družstva či jinou 

osobu, jestliže to stanovy nevylučují. Převod členství upravují zejména ustanovení § 

229 a 230 Obchodního zákoníku, avšak zároveň přinášejí do problematiky převodu 

značné nejasnosti a pochybnosti z důvodu své neurčitosti a již výše zmíněného 

terminologického chaosu.  

 

 Neurčitost spočívá zejména v tom, že právní úprava jasně nestanovuje formu ani 

její náležitosti. Ačkoli ve větě druhé ustanovení § 229 ObchZ, kde se pojednává o 

převodu členských práv a povinností na jinou osobu je použito termínu dohoda, ve větě 

prvé, téhož ustanovení, již tento termín nenalezneme. Přes tyto nejasnosti se však zdá 

jasné, že zákonodárce měl na mysli použití dohody o převodu členských práv a 

povinností ve všech případech. K tomu nasvědčuje i použití termínu dohody v poslední 

větě téhož ustanovení, k čemuž se přiklání i odborná veřejnost76  

 

 Bohužel toto není jediná nejasnost v těchto ustanoveních. Není zde stanoveno, 

zda takováto dohoda o převodu musí mít písemnou formu či nikoliv. V porovnání s § 

231 ObchZ, který uvádí, že členství mimo jiné zaniká písemnou dohodou, dovozuji, že 

dohoda o převodu by měla mít písemnou formu, jelikož v rámci této dohody jedné 

osobě členství vznikne, ale druhé zaniká.  

 

 Proto doporučuji při tvorbě této části stanov pečlivě uvážit všechny výše 

předestřené problémy a jasnými ustanoveními stanov se jim pokud možno vyhnout 

správnou úpravou.  

 

 Stanovy mohou v případě převodu určit důvody vylučující převod, ať již člena 

nebo nečlena. Proti zamítavému rozhodnutí se může člen odvolat ke členské schůzi. 

Jestliže převod není stanovami vyloučen, v případě, že se jedná o převod na nečlena, je 

potřeba souhlasu představenstva. I tento souhlas však může být v rámci stanov omezen 

                                                 
76 Dědič, J. a kol., Obchodní zákoník:Komentář, Díl IV, 1. vydání, Praha: Polygon, 2002, str. 3154. 
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a to tak, že buď představenstvo souhlas nesmí odmítnout, nebo se nevyžaduje.77 

V případě, že se tento souhlas nevyžaduje, je potřeba se ve stanovách vypořádat 

s nejasností dne vzniku členství. Zákonná úprava stanoví, že rozhodnutím 

představenstva nebo členské schůze o schválení dohody o převodu členských práv a 

povinností se nabyvatel stává členem družstva – zde konstatování rozhodnutí 

představenstva nebo členské schůze nezakládá možnost vybrat si, kdo bude dohodu 

schvalovat, ale pokrývá variantu se zamítnutím převodu představenstvem a možnosti 

odvolání se ke členské schůzi. Jestliže se souhlas s převodem nevyžaduje, kdy tedy 

vzniká členství? Zde je potřeba, dle mého názoru, pomocí stanov pečlivě upravit taktéž 

procesní stránku převodu. Je žádoucí upravit, kterému orgánu družstva se převod 

oznamuje a jakým způsobem. Zde právní úprava chybí. Je potřeba si pomoci 

extenzivním výkladem ustanovením § 230 ObchZ, který se vztahuje na bytová družstva 

a stanovuje, že dohoda o převodu nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Dle tohoto 

ustanovení nastávají účinky dohody o převodu dnem předložení této dohody 

příslušnému orgánu družstva či později stanoveným dnem dohodou nebo písemným 

oznámením dosavadního člena o převodu a písemným souhlasem nabyvatele. Přikláním 

se ovšem k prvé variantě, a to zejména z důvodu, kdy není pro tuto dohodu zákonem 

požadována písemná forma, tak zejména v případě dohody ústní. Zde v případě 

soudních sporů vzniká riziko, že družstvo nebude jejich účastníkem.  

 

 O převodu práv a povinností spojených s bytovým družstvem více v kapitole 

Bytové družstvo.  

 

4.4.6 Zánik členství 

 

 Právní úprava možností zániku členství v družstvu je dána zejména pomocí 

ustanovení § 231 a § 232 Obchodního zákoníku. Lze mít za to, že se zde jedná o 

kogentní ustanovení, která obsahují taxativní výčet možností zániku. Tady je tedy 

umožněna družstvu pouze podrobnější úprava důvodů zániku členství, a to pouze jen 

v některých případech. Možnost odchýlit se od výčtu důvodů zániku členství není 

                                                 
77 Ustanovení § 229 odst. 2 ObchZ. 
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stanovám umožněna jak v případě rozšíření důvodů, tak ani v případě jejich zúžení. 

„Kromě toho by opačný závěr nutně postrádal rozumný účel.“ 78  

 

 Obecně lze zánik členství rozčlenit dle toho, zda k němu dojde z důvodu 

právního úkonu či je následkem některé právní události. Za zánik na základě právního 

úkonu můžu označit:  

 

- dohodu o ukončení členství; 

- vystoupení člena z družstva; 

- vyloučení člena z družstva. 

 

Naopak za zánik členství následkem právní události považuji:  

 

- převod členství; 

- smrt fyzické osoby; 

- zánik právnické osoby; 

- zánik družstva samotného; 

- zánik pracovního vztahu (v určitých případech); 

- prohlášení konkursu na majetek člena; 

- zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena; 

- pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením člen. práv a povinností; 

- vydání exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní 

moci usnesení o nařízení exekuce. 

 

 V případě dohody o ukončení členství se jedná o dvoustranný právní úkon. 

Zákonná úprava zde stanovuje jako náležitosti smlouvy pouze písemnou formu pod 

hrozbou neplatnosti.79 Členství v takovém případě skončí dnem uzavření smlouvy, 

popřípadě pozdějším dnem stanoveným ve smlouvě.  

 

 Možnost vystoupení, v minulosti taktéž označována jako odhláška, nelze pomocí 

                                                 
78 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s. 91. 
79 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 1996 pod sp. zn. 3 Cdon 227/96 publikováno in SR 
6/1997,s.145a. 



 35 

stanov zakázat či ukládat podmínky značně omezující odhlášku (např. výkupné), jelikož 

by zde došlo k porušení principu dobrovolnosti účasti v družstvu.80 Je však možnost 

stanovami upravit výpovědní lhůtu, avšak v maximálním rozsahu šesti měsíců od data 

doručení odhlášky. Pro tento jednostranný právní úkon je stanovena písemná forma 

odhlášky.  

 

 Vyloučení je jednostranným právním úkonem ze strany družstva vůči svému 

členu a jedná se o sankci. Zákonná úprava v ustanovení § 231 odst. 4 Obchodního 

zákoníku vymezuje konkrétně jednu možnost vyloučení, a to v případě člena, který je 

fyzickou osobou a byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti 

družstvu nebo členu družstva. Dále toto ustanovení obecně upravuje další důvody pro 

vyloučení a to formulací, že může dojít k vyloučení člena na základě opětovného a přes 

výstrahu provedeného porušování členských povinností81, nebo z jiných důležitých 

důvodů. Konkrétní vymezení však zákon nechává na stanovách. Co jsou důležité 

důvody, zákon blíže nespecifikuje a nechává tak dosti benevolentní rámec pro úpravu 

pomocí stanov. Podle soudní praxe by se mělo jednat o zásadní důvody, které se týkají 

vnitrodružstevního fungování. V takových případech lze člena vyloučit i bez výstrahy 

na rozdíl od případu, kdy dochází k porušení členských povinností opětovně a přes 

výstrahu je doručení předchozí výstrahy podmínkou.82 Důkazní břemeno o doručení 

výstrahy je na straně družstva. Taktéž by mělo, družstvo dát přiměřenou lhůtu 

k odstranění těchto porušovaných povinností členem družstva.  

 

 Další benevolenci spatřuji v neexistenci lhůty, ve které může být člen vyloučen. 

Tuto skutečnost by tak neměly stanovy opomenout a měly by stanovit jak subjektivní 

tak i objektivní lhůtu, ve které lze člena vyloučit. Takto stanovená lhůta začíná běžet 

v okamžiku, kdy člen přestane členskou povinnost porušovat.83  

 

 Stanovám je taktéž umožněno určit, který orgán o případném vyloučení bude 

                                                 
80 Tento výklad nebyl vždy zastáván. In Civ. Rozh. Vážný 17 152 z roku 1938. 
81 Otázka co lze považovat a co ne za porušení povinností člena není otázkou novou. Tato problematika 
byla již řešena soudnictvím Československé republiky. Např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 
7. ledna 1938 pod sp.zn. Rv I 2033/36 in Vážný 16618.  
82 V odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 1. 2003 pod sp.zn. 32 Odo 666/2002. 
83 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 3. 1993 pod sp. zn. 7 Cmdo 3/92. 
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rozhodovat. V případě, že taková úprava bude ve stanovách chybět, postupuje se podle 

Obchodního zákoníku, a příslušné k projednání bude představenstvo družstva. Lze však 

stanovami určit, že příslušným orgánem k projednání bude členská schůze v první 

stupni a posléze i jako odvolací orgán.84 Já takovýto postup nedoporučuji z důvodu 

zbytečné koncentrace moci. Nelze zcela souhlasit s argumentem T. Dvořáka, že během 

obou jednání proběhne určitá doba a během ní se může členská základna změnit a 

pozměnit případně i svoje rozhodnutí.85 To je sice pravda, členská schůze může své 

rozhodnutí vždy změnit, lhostejno z jakého důvodu, ale troufám si tvrdit, že fluktuace 

členů v družstvu není v tomto časovém horizontu tak veliká, zejména pak v případě 

bytových družstev, aby se členská základna významným způsobem obměnila a mohla 

tak své rozhodnutí změnit.  

 

 Jako jeden z důvodů doporučuji uvést případ, kdy člen nesplatí členský vklad. 

To však bohužel současná právní úprava nepovažuje za zákonný důvod vyloučení a je 

tedy toto právo ponecháno výhradně na stanovách.  

 

 „ Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské 

povinnosti, nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách.“86 Dle ustanovení 

§227 odst. 4 ObchZ členství nevzniká před zaplacením vstupního vkladu. Zde tedy 

může nastat situace, že jestliže vznik členství je vázán na zaplacení vstupního vkladu a 

ne na zaplacení celého členského vkladu (což je možné upravit pomocí stanov), že bude 

problém s vyloučením člena, pokud se rozhodne neuhradit zbytek nesplaceného 

členského vkladu. Dle mého názoru nelze takového člena vyloučit za porušení členské 

povinnosti, jelikož stanovenou povinnost v ustanovení §227 odst. 4 ObchZ – tedy 

zaplatit vstupní vklad splnil (za podmínky, že je tak stanoveno stanovami). Myslím, že 

je proto nutné, že v případě vzniku členství na základě splacení vstupního vkladu, uvést 

do stanov ustanovení, umožňující vyloučení člena družstva při nesplacení nesplacené 

části členského vkladu.  

 

                                                 
84 Shodně v odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2011 pod sp.zn. 29 Cdo 
4838/2009 , publikováno in SR 11/2011, s.417. 
85 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s. 93. 
86 Ustanovení §231 odst. 4 věta první zákona č. 513/1991, Obchodního zákoníku. 
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 Ve všech případech, ať už stanovených přímo zákonem nebo stanovami družstva 

je potřeba vyloučení členovi písemně doručit. Obsah písemného vyloučení lze 

dovozovat ze soudní praxe, ze které vyplývá, že musí být jasně, určitě a srozumitelně 

popsáno porušení členské povinnosti, avšak nemusí zde být odkaz na konkrétní 

ustanovení stanov, které bylo porušeno.87 Proti takovému rozhodnutí se lze do tří 

měsíců dle § 231 odst. 4 Obchodního zákoníku odvolat ke členské schůzi.  

 

 Jestliže podmínkou členství v družstvu je rovněž pracovní poměr člena 

k družstvu, tak v okamžiku zániku pracovního poměru zaniká rovněž i členství.  

 

4.5 Orgány družstva 

 

 Orgány družstva, dle své působnosti, umožňují družstvu existenci, fungování 

družstva samotného a ve styku se třetími osobami. Obchodní zákoník obligatorně 

stanovuje jako orgány pouze členskou schůzi, představenstvo, kontrolní komisi a 

v některých případech (případ tzv. malého družstva) předsedu družstva.  

 

 Vytvoření dalších orgánů nechává zcela v kompetenci jednotlivých družstev a 

jejich případnou úpravu a náležitosti na stanovách. Takovému orgánu však nelze svěřit 

působnost, která je vymezena obligatorně jednomu z výše jmenovaných orgánů. 

Ačkoliv fakultativní orgány nejsou zákonem upraveny, lze obecně dovodit náležitosti, 

které musí být pomocí stanov upraveny. Stanovy musí tedy obsahovat:  

 

- název orgánu; 

- jeho působnost; 

- počet jeho členů 

- na kolik let jsou členové voleni; 

- způsob jednání; 

- jeho svolávání.  

 

                                                 
87 V odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.6. 2002 pod sp.zn. 29 Odo 838/2001. 



 38 

 Existence, vznik, zánik a konkrétní úprava fakultativních orgánů je zcela 

ponechána na vůli družstva. V jeho kompetenci je tedy pomocí stanov tyto skutečnosti 

měnit během existence družstva či již při jeho vzniku.  

 

 Funkční období členů orgánů družstva je ponecháno úpravě pomocí stanov, 

které má stanovenou horní hranici ve výši pěti let s výjimkou členů prvních orgánů, 

kteří mohou být voleni pouze na dobu tří let.88 Význam ustanovení omezující funkční 

období na 3 léta v případě prvních orgánů není zcela jasný. Domnívám se, že zde 

dochází bez opodstatněného důvodu ke krácení práv členů prvních orgánů, kteří jsou tak 

neopodstatněně znevýhodněni v rozporu se zásadou rovného zacházení dle LZPS. Tato 

úprava, dle mého názoru zcela po právu, již novou právní úpravou převzata nebyla.89 

Opětovná volba je umožněna, pokud ji stanovy nevylučují.  

 

 Základní a nedílnou substancí orgánů družstva je personální obsazení. Vymezení 

okruhu osob, které se mohou stát členem orgánu, je v základních náležitostech pevně 

vymezeno v obchodním zákoníku.90 Nelze zde být na pochybách, že se jedná o kogentní 

ustanovení a tyto nemohou být odlišně upraveny pomocí stanov. Takováto úprava by 

byla v rozporu se zákonem a jako takové by její ustanovení byly absolutně neplatné. 

Avšak i zde můžeme nalézt tzv. šedý rámec, který není zcela jasně právní úpravou 

vymezen a musíme se spoléhat na zažité zvyklosti a zkušenosti při existenci družstev a 

výkladové schopnosti soudů v podobě judikatury. Tímto šedým rámcem mám na mysli 

úpravu okruhu osob pomocí stanov tzv. nad rámec zákonné úpravy, tj. stanovit pomocí 

stanov další podmínky a požadavky pro členství v orgánu družstva. Domnívám se však, 

že jakékoliv další omezující podmínky, které by zužovaly okruh možných osob, by byly 

nežádoucí a neoprávněné. Dovozuji to zejména z toho, že tímto způsobem by bylo 

značně omezeno právo člena družstva podílet se na jeho řízení a rovněž by docházelo 

k omezení základního principu družstevnictví – řízení na demokratickém principu. T. 

Dvořák taktéž ještě dodává, že v tomto případě by se jednalo o porušení čl. 1 LZPS a 

porušení zákazu diskriminace v čl. 3 odst. 1 LZPS.91 S takovýmto omezením se 

                                                 
88 Ustanovení § 246 odst. 1 a 2 ObchZ. 
89 Ustanovení §632 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích. 
90 Ustanovení § 238 Obchodního zákoníku. 
91 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s. 104. 
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můžeme setkat v zahraničních úpravách, např. ve Francii, kde je omezeno v členství 

v orgánu družstva dosažením určité věkové hranice.92  

 

 Členem orgánu družstva se může stát osoba, která je členem družstva93 

(lhostejno zda se jedná o osobu fyzickou či právnickou).  

 

 Výkon funkce orgánu je ovšem spjat i s povinnostmi jeho členů. Obecně lze 

dovodit ze zásad a zvyklostí práva, že člen je povinen vykonávat funkci řádně a s péčí 

řádného hospodáře.94 Speciálně v případě fyzických osob je lze spatřovat v tom, že jsou 

povinny ji vykonávat osobně. V případě právnických osob je funkce volených orgánů 

družstva vykonávána prostřednictvím zmocněnce, který k tomu potřebuje zvláštní plnou 

moc (§238 odst. 2 ObchZ) a dále musí splnit podmínky volby do orgánu družstva, 

kromě členství v družstvu. Zmocněnec nesmí udělit substituční plnou moc. Jakákoliv 

odlišná úprava v této oblasti by byla absolutně neplatná.  

 

 V souvislosti s povinnostmi člena je potřeba zmínit i jejich odpovědnost. Každý 

člen orgánu družstva je odpovědný z výkonu své funkce, ručí za závazky družstva 

společně a nerozdílně a za případné škody vůči družstvu (§ 194 odst. 6 ObchZ). Toto 

vyplývá obecně pro všechny orgány podílející se na řízení družstva dle ustanovení 

§ 243 odst. 8 Obchodního zákoníku. V případě zmocněnce, který zastupuje právnickou 

osobu je potřeba pamatovat, že členem orgánu je samotná právnická osoba nikoli 

zmocněnec. Dle toho bude případná škoda nárokována družstvem vůči právnické osobě 

jako členu orgánu. Pouze na ní poté záleží, zda uplatní regres vůči svému zaměstnanci. 

„Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje 

představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise 

prostřednictvím jí určeného člena.“95 Tuto oblast nelze upravit odlišně pomocí stanov, 

jelikož je upravena kogentním způsobem.  

 

 Jak již bylo nastíněno výše, omezení členství v orgánech družstva nemusí být 

                                                 
92 Helešic, F., Právní úprava družstev ve vyspělé Evropě a u nás, Praha: Ediční středisko FF UK, 1997, s. 
161. 
93 Tudíž zároveň splnila podmínky pro členství v družstvu. 
94 Ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ. 
95 Ustanovení § 251 ObchZ. 
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vždy zcela jednoduché. Nicméně ve dvou případech je stanoveno omezené samotným 

zákonem, a to v případě neslučitelnosti funkcí a zákazu konkurence.  

 

 Neslučitelnost funkcí se vztahuje na orgány v rámci jednoho družstva. Jako 

neslučitelné jsou výslovně uvedeny funkce člena představenstva a kontrolní komise (§ 

247 odst. 1). Tato neslučitelnost není stanovena jako výhradně jediná. Další lze stanovit 

pomocí stanov, stejně tak určit okolnosti vylučující být členem některého voleného 

orgánu. Takovéto ustanovení poskytuje značně široký rámec na aplikaci. Lze tak 

sledovat v tomto směru dva odlišné názory v odborné veřejnosti. Prvním názorem je, že 

tímto je v družstvu umožněno upravit široký okruh neslučitelnosti funkcí, čím šířeji je 

vymezen, tím lépe pro družstvo96. Druhým názorem je, že v případě omezení pomocí 

stanov dochází k omezování práv dle LZPS.97  

 

 Naopak ohledně zákazu konkurence se dostáváme k omezení slučitelnosti funkcí 

vně družstva ve vztahu k třetím subjektům. Rozsah této oblasti lze upravit pomocí 

stanov. Jestliže se tak nestane, bude používána zákonná úprava uvedená v ustanovení 

§ 249 Obchodního zákoníku. Toto ustanovení zákona je dispozitivní. Umožňuje 

odchylnou úpravu pomocí stanov, včetně úplného vyloučení zákazu konkurence.  

 

 Dříve než přistoupím k pojednání o jednotlivých orgánech družstva, pokládám 

za vhodné rozlišit je podle možností vzniku členství v nich. Lze rozlišit možnost, kdy je 

člen družstva zároveň automaticky členem orgánu družstva – zde se jedná o členskou 

schůzi. Druhou variantou je volba, jestliže se jedná o volené orgány družstva.  

 

 Dle mého názoru, v případě fakultativně utvořených orgánů družstva je výběr 

ponechán na jednotlivých ustanoveních stanov. Osobně si však nedokážu představit 

vytvoření fakultativního orgánu, jehož vznik členství v něm by byl vázán pouze na 

členství v družstvu. Myslím si, že tento stav je rovněž nežádoucí, jelikož vytvořený 

orgán by svým významem z hlediska členské základny mohl konkurovat členské schůzi, 

                                                 
96 Štenglová, I., Pekárek, M. in Štenglová, I., Plíva S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník: Komentář,13. 
vydání, 2010, s. 883. Taktéž Čáp, J. in Dědič, J. a kol, Obchodní zákoník: Komentář. IV. Díl, Praha: 
Polygon, 2002, s.3218. 
97 Dvořák, T. in Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s. 104. 
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avšak bez působnosti svěřené zákonem obligatorně jiným orgánům. I rozhodování 

v případě velmi široké členské základny by bylo zbytečně složité a administrativně 

náročné při tak významově okleštěné působnosti orgánu.  

 

 Jistou výjimečnou modifikaci vytváří situace při vzniku družstva, kdy členství v 

ustavující schůzi, která je zde v obdobném postavení jako členská schůze při existenci 

družstva, je vázáno na podání přihlášky do družstva.  

 

 Pokládám za vhodné podotknout, že současný Obchodní zákoník vytvořil, 

domnívám se však nevědomky, možnost duplicity členství v orgánech družstva. Tato 

možnost je zapříčiněna ustanovením § 231 odst. 2 Obchodního zákoníku, který 

vymezuje situace, kdy může dojít k obnově členství v družstvu. Bohužel tím právní 

úprava případné obnovy členství končí, ale již se nezabývá možností, že tento člen mohl 

být zároveň člen orgánu družstva. Otázkou poté je, zda dochází rovněž k obnovení 

vykonávané funkce v orgánu družstva, na kterou byl zatím řádně ustanoven jiný člen a 

dojde tak k duplicitě funkcí. „Jestliže úprava obnovení členství v orgánu družstva chybí, 

pak z toho a contrario plyne její nedovolenost.“98 S tímto názorem lze souhlasit, ale 

pouze v případě již shora uvedené neupravenosti. Myslím si však, že se zde naskytuje i 

druhá varianta, a to ve formě, kdy tato problematika bude komplexně hmotně právně a 

procesně právně upravena ve stanovách a bude postihovat všechny možné aspekty 

tohoto problému. Pak lze tuto úpravu, dle mého názoru, považovat za dostatečnou ve 

formě úpravy oblasti pomocí stanov, které zákon neupravuje.  

 

 Závěrečnou obecnou kapitolou, vztahující se k členství v orgánech družstva, je 

zánik funkce člena v orgánu družstva. Zde se vyskytuje poměrně velké množství 

alternativ. Jednotnou úpravu v Obchodním zákoníku, která by byla systematicky 

utříděna, nenalezneme. Bohužel nenalezneme ani výlučný či demonstrativní výčet. 

Ačkoli některá ustanovení konkrétně upravují jednotlivé alternativy zániku, celková 

souhrnná úprava chybí. Proto je potřeba dovozovat důvody zániku funkce v orgánu 

družstva napříč právní úpravou a studiem jednotlivých ustanovení. Bohužel musím 

konstatovat, že nová právní úprava v této oblasti výrazného zlepšení nedoznala. 

                                                 
98 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s. 103. 
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K zániku může dojít:  

 

- smrtí fyzické osoby či zánikem právnické osoby bez právního nástupce; 

- odstoupením člena orgánu družstva; 

- zánikem členství v družstvu; 

- zánikem družstva bez právního nástupce; 

- odvoláním člena z výkonu funkce orgánu družstva; 

- zrušením fakultativně zřízeného orgánu družstva; 

- uplynutím funkčního období; 

- ztrátou způsobilosti k výkonu funkce orgánu družstva; 

- nepotvrzením ve funkci dle ustanovení § 38l odst. 6 ObchZ; 

- zánik funkce kooptovaného člena. 

 

 Domnívám se, že úprava zániku členství v orgánu družstva je zapotřebí 

podrobněji upravit ve stanovách, čímž lze zamezit případným nejasnostem, které by 

mohly vzniknout na základě úpravy provedené pouze zákonem. Zejména upravení 

procesně právní stránky stanovami je zásadní, jelikož právní úprava často stanovuje 

pouze jakýsi hmotněprávní rámec a procesní náležitosti upravuje pouze druhotně (§248 

odst. 1 ObchZ). Toto může způsobit v případě neúpravy pomocí stanov značné 

problémy. Příkladem může být odstoupení člena představenstva, kdy podle zákona 

v okamžiku neupravení pomocí stanov, odstoupení člena orgánu projedná orgán, který 

člena zvolil – v tomto případě tedy členská schůze. Toto projednání musí provést na 

nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděl, avšak v nejzazší době tří měsíců. 

To může družstvu způsobit komplikace, zejména v případě družstva se širší členskou 

základnou, v podobě svolání členské schůze v usnášeníschopné se podobě, která nebyla 

zcela plánována.  

 

 Úprava pomocí stanov, se pak také stává významnou, jestliže byly družstvem 

zřízeny fakultativní orgány. V těchto případech často chybí jakákoli zákonná úprava a 

vše je ponecháno na vůli stanov, což ostatně koresponduje s podstatou fakultativních 

orgánů a taktéž s principem autonomie družstva v podobě tvorby vnitřní struktury.  
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 Zákon umožňuje stanovám taktéž úpravu tak, aby v případě uvolnění místa člena 

v orgánu družstva na uprázdněné místo nastoupil dříve zvolený náhradník. Je potřeba, 

aby úprava ohledně náhradníků byla precizní a pokrývala všechny hmotně a procesně 

právní okolnosti, zejména pak jejich volbu, stanovení jejich pořadí, případně na jak 

dlouho jsou za náhradníka zvoleni. Já osobně úpravu náhradníků ve stanovách vřele 

doporučuji a to s ohledem, kdy je potřeba ustanovení § 248 Obchodního zákoníku 

vykládat extenzivně, nejen pro případ odstoupení člena orgánu, ale pro všechny ostatní 

možné varianty zániku funkce člena orgánu družstva. Touto úpravou tak lze pokrýt 

velké množství eventualit v souvislosti s uprázdněním funkce orgánu družstva, a 

předejít tak možným těžkostem.  

 

 Tyto těžkosti lze spatřovat například v případech, kdy by mohlo dojít k omezení 

fungování družstva, zejména pak ve vztahu k představenstvu a obchodnímu vedení 

družstva.99  

 

 Zdůrazňuji, že v případech odvolání z funkce člena orgánu družstva, zrušení 

fakultativně zřízeného orgánu, uplynutím funkční doby, nepotvrzení ve funkci a zániku 

funkce kooptovaného člena nelze tyto metody aplikovat na fungování členské schůze, a 

to již z podstaty jejího fungování a složení.  

 

4.5.1 Členská schůze 

 

 Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, ve kterém vzniká členství již na 

základě samotného členství v družstvu.  

 

 Působnost členské schůze je stanovena zákonem, avšak připouští určité možnosti 

modifikace pomocí stanov. Zákonné vymezení působnosti je v ustanovení § 239 odst. 4 

Obchodního zákoníku. Tuto působnost není členská schůze oprávněna delegovat na jiné 

orgány družstva. Zároveň dle ustanovení § 239 odst. 5 Obchodního zákoníku si může 

členská schůze vyhradit i jiné záležitosti, které stanoví zákon či stanovy. Pomocí stanov 

                                                 
99 Blíže v kapitole Představenstvo. 
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lze stanovit, že členská schůze bude rozhodovat o záležitostech patřících do působnosti 

jiných orgánů, vyjma působnosti stanovené zákonem jako příslušné jednotlivým 

orgánům družstva. Totéž ustanovení ve své poslední části rovněž umožňuje atrakci, tj. 

rozhodování o konkrétní věci, kterou si členská schůze vyhradila. To je však ve 

skutečnosti značně komplikované, jelikož družstvo by muselo předvídat, jednak o jakou 

věc se bude jednat, ale také kdy se stane, jelikož musí být součástí programu jednání 

členské schůze.  

 

 Stanovy musí upravovat zejména postup svolávání členské schůze. Jednak lze 

ustanovit, jak často se bude členská schůze svolávat, avšak při dodržení zákonné 

podmínky minimálně jednou ročně. Stanovení lhůt je možné určením dne v měsíci100 

nebo přesným datem, avšak tato metoda není, dle mého názoru, zcela praktická, jelikož 

by muselo neustále docházet ke změně stanov. V důvodných případech je zákonem 

umožněno konat členskou schůzi pomocí dílčích schůzí (§239 odst. 6 ObchZ). Hlasy ze 

všech dílčích schůzí budou poté sečteny. Této úpravy lze docílit pomocí příslušných 

ustanovení ve stanovách. Konání dílčích schůzí lze obecně doporučit všem družstvům 

se širší základnou nebo značně roztroušenou základnou. Působnost dílčích schůzí je 

omezena v případech přeměny družstva podle zvláštního právního předpisu a zániku 

družstva. Další působnost dílčích schůzí lze dále omezit stanovami.  

 

 Způsob svolávání členské schůze je svěřen ke zvolení výhradně družstvu. Zde 

by mělo družstvo uvážit skutečnosti, které jej charakterizují a dle toho zvolit příslušný 

způsob. Myslím tím zvláště rozsah členské základny, schopnosti jednotlivých členů101, 

nákladů plynoucí pro družstvo a v neposlední řadě administrativní náročnost. Je potřeba 

brát na zřetel, aby zvolenou metodou nedocházelo ke zbytečné diskriminaci členů102, 

nebo docházelo ke stanovení místa schůze, které by bylo těžko dosažitelné. Svolávání 

členské schůze probíhá pozvánkou. Co je jejich náležitostí ponecháno na stanovách, ale 

ačkoliv to není explicitně vyjádřeno, součástí musí být program jednání103, aby se 

družstvo vyhnulo případnému neplatného usnesení členské schůze z důvodu, že nebyla 

                                                 
100 Např. první den měsíce ledna. 
101 Zejména vzhledem k věku, zvláště u bytových družstev. 
102Např. použití elektronických informačních technologií v rámci družstva, kde členy budou osoby 
staršího data narození – zejména bytová družstva.  
103 Tuto povinnost lze dovodit z ustanovení §239 odst. 2 věta třetí Obchodního zákoníku. 
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řádně svolána104. Co se týče doplnění programu jednání, zde zákon v případě potřeby 

přiměřeně použije ustanovení akciové společnosti. To vidím pouze jako krajní řešení a 

doporučuji úpravu tohoto procesu stanovami. Je sice pravda, že akciová společnost je 

z kapitálových společností družstvu nejpodobnější, ale velikost jejich kapitálových 

podílů má vliv na možnost řízení družstva, což je značným rozdílem oproti družstvu.105 

Nejvíce lze doporučit jako formy vyrozumění členů listovní zásilky, nebo v případech 

větších družstev pomocí elektronické pošty nebo uveřejněním v periodickém tisku, 

který musí být jasně specifikován ve stanovách.  

 

 Svolat členskou schůzi je oprávněno představenstvo. Taktéž je členská schůze 

svolávána pokud o to požádá třetina všech členů družstva, kontrolní komise či 

v důvodech stanovených stanovami. Jestliže představenstvo neučiní tak, aby se členská 

schůze konala do 40 dnů od doručení žádosti o svolání, pak osoba pověřená osobami 

nebo orgánem, který požádal o svolání, je oprávněna svolat členskou schůzi sama a 

požadovat vydání seznamu členů (případně delegátů) na představenstvu.  

 

 Dle ustanovení § 238 odst. 3 Obchodního zákoníku, které je bezpochyby 

kogentní, je potřeba k usnášení se členské schůze účast nadpoloviční většiny všech 

členů106, lhostejno toho, zda se jedná o případ, kdy každý člen má jeden hlas nebo 

případ, kdy stanovy členovi přiřknou více hlasů. Členská schůze přijímá své rozhodnutí 

většinou přítomných hlasů. Stanovy mohou rovněž stanovit pro přijetí rozhodnutí 

kvalifikovanou většinu.  

 

 Jestliže členská schůze není schopná usnášení, je představenstvo povinno svolat 

náhradní členskou schůzi v souladu s ustanovením § 239 odst. 8 Obchodního zákoníku.  

 

 V případech, kdy se bude jednat o družstvo s velkou členskou základnou a lze 

předpokládat, že dosažení nadpoloviční účasti členů družstva na členské schůzi bude 

obtížně dosažitelné, doporučuji věnovat část stanov ustanovení o shromáždění delegátů, 

                                                 
104 Nejedná se o absolutní neplatnost, ale může dojít k vyslovení neplatnosti soudem na návrh člena dle 
ustanovení § 242 ObchZ. 
105 Pekárek, J., Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 
13. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 867. 
106 Taktéž Dědič, J. a kol., Obchodní zákoník:Komentář, 1. vydání, Praha:Polygon, 2002, s.3184. 
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které bude vykonávat působnost členské schůze v rozsahu určeném stanovami. V těchto 

případech je potřeba, aby stanovy určily systém, podle kterého budou delegáti voleni a 

na jak dlouho. Rozsah působnosti je taktéž záhodno určit pomocí taxativního výčtu, ať 

již pozitivního či negativního vůči působnosti členské schůze.107 Velikost členské 

základny, kdy lze zřizovat shromáždění delegátů, zákonná úprava přesně nestanovuje, 

ale je potřeba postupovat tak, aby nedošlo ke zřejmému rozporu s ustanovení § 39 

Občanského zákoníku.  

 

 Komplexní úpravě taktéž napomůže stanovami daná povinnost o přejetí 

jednacího řádu členskou schůzí.  

 

 Proti přijatému usnesení členské schůze lze postupovat, dle ustanovení § 242 

Obchodního zákoníku, podáním návrhu člena soudu na vyslovení neplatnosti usnesení 

členské schůze (podrobněji popsán postup již v kapitole Neplatnost stanov).  

 

 V ostatních částech je možno převzít zákonnou úpravu nebo na ní ve stanovách 

odkázat.  

 

4.5.2 Představenstvo 

 

 Družstvo je právnickou osobou, které je zastupováno svým statutárním orgánem 

– představenstvem. Působnost představenstva je ve věcech, které nejsou zákonem či 

stanovami vyhrazeny jiným orgánům družstva (§243 odst. 1 ObchZ). Jedná se tedy o 

negativní vymezení působnosti a já doporučuji vymezit působnost ostatních orgánů 

podrobným taxativním výčtem záležitostí, které nebudou náležet do působnosti 

představenstva družstva. Základní působností představenstva je obchodní vedení 

družstva. Tuto působnost nelze žádným ustanovením omezit ani přenést na jiný orgán 

družstva. Za takto vymezenou činnost je představenstvo odpovědno členské schůzi, a 

rovněž je povinno plnit její usnesení.  

 

                                                 
107 Dědič, J. a kol., Obchodní zákoník:Komentář, 1. vydání, Praha:Polygon, 2002, s.3191. 
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 Představenstvo je volený kolektivní orgán, jehož členové jsou voleni a 

odvoláváni členskou schůzí. Zde je potřeba zejména upravit důvody pro odvolání člena 

představenstva. Na tuto úpravu by měl brán významný zřetel, jelikož působnost 

představenstva je značně rozsáhlá, což je způsobeno jejím vymezením vůči ostatním 

orgánů družstva. Členové představenstva si mezi sebou zvolí předsedu a místopředsedu. 

V tomto případě lze zvolit odchylnou úpravu, kdy bude pomocí stanov řečeno, že tato 

volba je svěřena členské schůzi. Předsedovi náleží vedení a organizace představenstva. 

Taktéž mu může být svěřena stanovami pravomoc řídit a organizovat činnost družstva. 

Tato možnost se uplatní zejména u menších družstev. V tomto bodě by se měly utvářet 

stanovy v souvislosti s ohledem na funkci ředitele a zvolit tak příslušnou úpravu, komu 

bude náležet pravomoc řídit a organizovat běžnou činnost družstva. Pak by nemohlo 

nastat vakuum, když se funkce ředitele v družstvu nezřizuje, ale ve stanovách chybí 

ustanovení o svěření působnosti organizovat a řídit i běžnou činnost družstva 

předsedovi.108  

 

 Počet členů představenstva není stanoven a jeho rozsah je tedy ponechán na 

stanovách.  

 

 Představenstvo ze své podstaty musí mít alespoň tři členy, protože se jedná o 

kolektivní orgán.109 Horní rozsah počtu členů není omezen, ale je potřeba mít na paměti, 

že přílišný počet členů může být na škodu. Při tvorbě stanov a určování počtu členů 

představenstva je potřeba se vypořádat i s eventualitou, kdy by mohlo dojít k ochromení 

jeho funkce.  

 

 Za předpokladu tříčlenného představenstva družstva, kdy dvou jeho členům 

funkce zanikne, může dojít k ochromení fungování představenstva a to zvláště při 

obchodním vedení. Zde se poté dostaneme do rozporu s ustanovením § 243 odst. 3 

Obchodního zákoníku, podle nějž jsou povinni právní úkony v písemné podobě 

podepsat alespoň dva členové představenstva. Zákonná úprava však nabízí několik 

                                                 
108 Dědič, J. a kol., Obchodní zákoník:Komentář, 1. vydání, Praha:Polygon, 2002, s.3205. 
109 Zde vycházíme z římsko právní zásady Tres faciunt collegium a analogie s právní úpravou 
představenstva akciové společnosti – Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s. 
136. 
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variant vyřešení takto nastalé situace.  

 

 Prvou možností je nechat funkci člena představenstva uvolněnou až do řádného 

zvolení člena nového. Avšak tato možnost neřeší nastalou situaci dostatečně rychle a 

dosahuje tak, dle mého názoru, nežádoucího stavu.  

 

 Jinou alternativou je využití možnosti, kdy orgán - v tomto případě 

představenstvo - může povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena 

řádná volba člena nového (§ 248 odst. 3 ObchZ). Takovýto člen má v této době práva a 

povinnosti řádného člena. V tomto vidím dvě úskalí. První z nich je, že se jedná pouze o 

možnost nikoli o povinnost.110 Domnívám se, že lze takovou povinnost uložit případně 

pomocí stanov. Druhé úskalí je, že ve výše nastíněném případě, dle mého mínění, 

nemůže pouze jediný člen představenstva vybrat zastupujícího člena, jelikož by se 

jednalo o popření toho, že se jedná o kolektivní orgán. Představenstvo by se tak mohlo 

za určitých podmínek stát orgánem autokratickým a existoval by potencionální prostor 

pro zneužití. Myslím si, že kontrola, která je prováděna členskou schůzí takovémuto 

případu nemůže vždy zamezit, jelikož se jedná o kontrolu následnou.  

 

 Z těchto důvodů se vyslovuji pro použití a náležitou úpravu ustanoveních 

ohledně náhradníků ve stanovách.  

 

 Co se týče samotného jednání, povinností a práv členů představenstva, 

doporučuji přijetí jednacího řádu, který bude upravovat řízení a postupy představenstva, 

jelikož zákonná úprava stanoví pouze obecný rámec spočívající v přiměřeném použití 

příslušných ustanovení pro akciovou společnost (ustanovení § 243 odst. 8 Obchodního 

zákoníku).  

 

 V souvislosti s vedením družstva má družstvo možnost ustanovit ředitele. Po 

studiu příslušných ustanovení zákona lze dovozovat, že ředitel nemá postavení orgánu 

družstva jako takového, ale tato funkce je založena pracovněprávním poměrem. Usuzuji 

z toho, že v ustanovení § 237 Obchodního zákoníku se nevyskytuje a v části týkající se 

                                                 
110 To je patrné z dikce ustanovení § 248 odst. 3 ObchZ. 
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představenstva se mu takové postavení nepřiznává. Tento názor podporuje i výklad 

v odborné literatuře.111 Zákon tak přiznává pouze možnost funkci ředitele vytvořit a 

představenstvu možnost ředitele jmenovat a odvolávat. Jeho působnost je stanovena 

pouze na běžné záležitosti družstva a jejich řízení.  

 

 Z toho všeho lze vyvodit závěr, že funkce ředitele je obdobná rovnocenné funkci 

manažera. Tvorbu této funkce lze doporučit v družstvech, u nichž jsou nároky na vedení 

zvláště odborného charakteru, kterou mít členové představenstva nemusí. Výběr 

příslušného odborníka není vázán pouze na člena družstva, jelikož zákon takovou 

povinnost nestanovuje, avšak může být dána stanovami.  

 

4.5.3 Předseda 

 

 V případech malého družstva, tj. družstva do padesáti členů, zákon stanovuje 

možnost pomocí stanov určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní 

členská schůze (§245 odst. 1 ObchZ). Uplatnění této možnosti je možné vidět zejména u 

družstev tak malých, že se může stát, že nebude dostatek členů na obsazení všech 

obligatorních orgánů družstva.  

 

 V ustanovení § 245 odst. 2 Obchodního zákoníku je uvedeno, že statutárním 

orgánem je předseda družstva, popřípadě další člen pověřený členskou schůzí. Zde již 

však nevidíme formulaci ve prospěch volby, jako v odstavci jedna téhož ustanovení. 

Vzniká tedy otázka, zda vznikne funkce předsedy vždy u družstva s menším počtem 

členů než je padesát či funkce předsedy vznikne v případě, že si členská schůze vyhradí 

působnosti uvedené v ustanovení §245 odst. 1 Obchodního zákoníku? Domnívám se, že 

z logiky věci je možné pouze druhé řešení, kdy působnost představenstva a kontrolní 

komise vykonává členská schůze. V opačném případě by totiž mohlo dojít k nežádoucí 

situaci a to k paralelní existenci funkcí představenstva, jestliže působnost není svěřena 

členské schůzi a funkci předsedy.  

 

                                                 
111 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s.163.  
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 V odborné literatuře se můžeme také setkat s častou otázkou, zda je předseda 

kolektivním orgánem či nikoliv. Obecně se odborná literatura přiklání k názoru, že se 

jedná o kolektivní orgán.112 Vychází tak zejména z druhé části ustanovení § 245 odst. 2 

Obchodního zákoníku ohledně ustanovení dalšího člena členskou schůzí jako 

statutárního orgánu družstva. V tomto případě si myslím, že jde pouze o možnost, nikoli 

povinnost, a nelze tak dovozovat kolektivitu orgánu. Dle mého názoru, by měl předseda 

družstva pouze zastupovat představenstvo ve stejném rozsahu, jako ho zastupuje 

v obdobných případech předseda představenstva. Předsedovi lze svěřit stanovami řízení 

a vedení družstva v obvyklých věcech, ale domnívám se, že nelze automaticky 

předpokládat, že bude vykonávat působnost představenstva družstva. To by bylo ostatně 

i v rozporu s tím, že si tuto působnost vyhradila členská schůze a docházelo by tak 

k dualismu působnosti.  

 

4.5.4 Kontrolní komise 

 

 Kontrolní komise je povinně voleným orgánem družstva, který je nezávislý na 

ostatních orgánech družstva a odpovědný je pouze členské schůzi. Obecně je stanovena 

působnost kontrolní komise na kontrolu veškeré činnosti družstva a je příslušná 

k projednávání stížností členů družstva. Speciálně lze uvést, že kontrolní komise je 

oprávněna se vyjadřovat k řádné účetní závěrce113 a návrhu na rozdělení zisku nebo 

úhrady ztráty družstva. Na takto zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorňuje 

představenstvo a žádá o zjednání nápravy.  

 

 Bohužel s takto poměrně širokou působností již nekorespondují pravomoci, 

které zákon kontrolní komisi svěřuje. Kontrolní komise je oprávněna si od 

představenstva, respektive ředitele, vyžadovat jakékoliv informace související 

s hospodařením družstva, a to je povinno je sdělit. Ale účinné nástroje, které by 

umožňovaly této povinnosti se domoci, chybí. „Má pouze jedinou možnost, totiž podat 

zprávu členské schůzi o nedostatcích v činnosti družstva a o neochotě představenstva 

                                                 
112
Čáp, J. in Dědič, J. a kol., Obchodní zákoník:Komentář, Díl IV, 1.vydání, Praha:Polygon, 2002, s.3205. 

113Ustanovení § 244 odst. 2 ObchZ hovoří pouze o řádné účetní závěrce a mimořádnou zcela opomíjí. 
Domnívám se, že tato možnost by musela být umožněna pomocí stanov. 
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zajistit nápravu a navrhnout popř. i odvolání představenstva, resp. jeho odpovědných 

členů.“114 Další možnosti v případě odmítnutí členské schůze takovému návrhu 

vyhovět, však zákon nestanoví. Stanovení takových nástrojů stanovami zákon 

vysloveně neumožňuje, ale dle mého názoru, je hypoteticky možné. Je třeba, aby nebyly 

v rozporu se zákonnou úpravou. Tento rámec je dosti omezující a otázkou tedy zůstává, 

zda lze najít takový nástroj, který bude dostatečně účinný. Osobně si takový nástroj 

nedokáži představit, jelikož jediný účinný nástroj spočívající v odvolání představenstva, 

resp. jeho členů, je svěřen výhradně členské schůzi (ustanovení § 239 odst. 4 písm. b) 

Obchodního zákoníku).  

 

 Významnou pravomocí kontrolní komise, která není Obchodním zákoníkem 

v části věnované Kontrolní komisi výslovně stanovena, je zastupování družstva členem 

kontrolní komise v případech, kdy dochází k uplatnění nároků družstva vůči členům 

představenstva. Tuto pravomoc, vyplývající z ustanovení § 251 Obchodního zákoníku, 

nelze omezit pomocí stanov a taktéž není vázána na souhlas či pověření členské schůze. 

Přesný počet členů zákon nestanovuje a nechává jej tak na úpravě pomocí stanov. 

Jelikož se však jedná o kolektivní orgán, je dle ustanovení § 244 odst. 1 Obchodního 

zákoníku stanovena hranice nejmenšího počtu členů a to na tři. Členové si mezi sebou 

zvolí svého předsedu a místopředsedu, jestliže tato pravomoc není svěřena stanovami 

členské schůzi.  

 

 Taktéž lze určit stanovami časové období, ve kterém se bude kontrolní komise 

scházet, a to nejméně však jednou za tři měsíce.  

 

 Každý člen kontrolní komise má při hlasování jeden hlas. Forma hlasování se 

řídí ustanovením § 250 Obchodního zákoníku, ale je možno dosáhnout odlišné úpravy 

pomocí stanov. Tak je umožněno provádět hlasování tajně, pomocí prostředků sdělovací 

techniky nebo písemně.  

 

 Pro platnost přijetí rozhodnutí je neméně důležité řádné svolání kontrolní 

komise. Proto doporučuji této úpravě náležitou pozornost a postupovat tak obdobně 

                                                 
114 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s. 162. 
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jako v případech členské schůze a představenstva.  

 

 Lze doporučit případnou úpravu jednání kontrolní komise stanovami odkazem 

na vytvořený jednací řád komise. V opačném případě se v  neupravených otázkách bude 

postupovat obdobně dle ustanovení § 193 odst. 2, § 194 odst. 2 věta první až pátá a § 

194 odst. 4 až 7 Obchodního zákoníku.115  

 

4.6 Nedělitelný fond a jiné fondy 

 

 Nedělitelný fond je družstvo povinno zřídit vždy, a tudíž se jedná o obligatorní 

náležitost stanov. Zákonná úprava stanovuje jen jeho nejnižší možnou hodnotu, a tak je 

umožněno pomocí stanov utvářet nedělitelný fond vyšší.  

 

 K vytvoření nedělitelného fondu musí dojít již při vzniku družstva a to nejméně 

ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Ten se poté navyšuje o dalších 10% 

ročního zisku116 a to až do výše, kdy dosáhne 50% zapisovaného základního kapitálu. 

Jak jsem zmínil výše, lze stanovami určit hodnotu vyšší či jeho rychlejší vytváření.  

 

 Existence nedělitelného fondu je jednou z mnoha odlišností od ostatních 

obchodních společností, což je důvodem jeho zvláštní úpravy. Ve srovnání s rezervním 

fondem vytvářeným u ostatních kapitálových společností, vidíme odlišnosti v několika 

aspektech. Na rozdíl od rezervního fondu je nedělitelný fond vytvářen již při vzniku 

družstva a lze ho použít na různé případy, nejen na úhradu ztráty, jako v případě 

rezervního fondu. Využití je omezeno pouze ustanovením § 235 odst. 2 Obchodního 

zákoníku, že nesmí být rozdělen mezi členy družstva za jeho trvání (jedná se o kogentní 

ustanovení, od kterého se nelze pomocí stanov odchýlit).  

 

 Jistá odlišnost se vyskytuje v oblasti družstevních záložen, které nevytvářejí 

nedělitelný fond, nýbrž vytváří fond rezervní a rizikový.117  

                                                 
115 Vyplývá tak z ustanovení § 244 odst. 8 ObchZ. 
116 Zde operujeme s pojmem účetního roku nikoli kalendářního. 
117 Ustanovení § 10 zákona č. 87/1995, o družstevních záložnách. 
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 Stanovy mohou určit, že družstvo utváří i další fondy. Jako nejvýznamnější 

zmiňuji fond oprav u bytových družstev.  

 

4.7 Zisk, způsob použití zisku a úhrady případné ztráty 

 

 Použití zisku, popřípadě jeho části a případné vyplacení členům družstva, závisí 

pouze na jeho vůli vyjádřenou stanovami. „Pokud by stanovy takové ustanovení 

neobsahovaly, nebylo by v družstvu vůbec možné použít § 236 ObchZ o rozdělování 

zisku.“118 Tudíž lze vyvodit, že žádný zákonný nárok na podíl ze zisku družstva 

neexistuje a lze ho založit jen pomocí stanov. Se stejným názorem se ztotožňuje i 

odborná literatura.119  

 

 Taktéž v této části můžeme vidět terminologický rozpor, kdy v ustanovení § 226 

odst. 1 písm. f) Obchodního zákoníku pracujeme s pojmem použití zisku, tak ustanovení 

§ 236 Obchodního zákoníku je uvozeno pojmem rozdělení zisku.  

 

 Dle mého názoru, v případě stanov je potřeba pracovat s prvním uvedeným 

pojmem, jelikož jeho rámec je širší a více odpovídá potřebám stanov, respektive 

družstva. Je potřeba uvažovat i v souvislosti na tvorbu nedělitelného fondu, který se 

vytváří z poměrné části zisku družstva. Z tohoto důvodu, se podle mého názoru, nemůže 

jednat pouze o rozdělení zisku, ale různé jeho použití. Se stejným názorem se můžeme 

setkat i v odborné literatuře.120 Dále s tímto koresponduje i skutečnost, že lze určit 

převod nerozděleného zisku do dalších let.  

 

 Výše zmíněným je stanovám v této části přiznáno na důležitosti. O výši zisku, 

který se má rozdělit mezi členy družstva, rozhoduje členská schůze. Tomuto rozhodnutí 

                                                 
118 Dědič, J. a kol., Obchodní zákoník: Komentář, 1. vydání, Praha: Polygon, 2002, s. 3176. 
119 Pekárek, J., Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 
13. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 861. Taktéž Římalová, O. Holejšovský,J., Družstva, 2.vydání, 
Praha: C.H.Beck, 2004 , s. 123. 
120 Čáp, J. in Dědič, J. a kol., Obchodní zákoník: Komentář, 1. vydání, Praha: Polygon, 2002, s. 3176. 
Taktéž  s.3177. Taktéž Pekárek, J., Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní 
zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 861. 
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je možno stanovit rámec stanovami, zejména uvedením maximální hodnoty 

rozdělovaného zisku121 a taktéž stanovit lhůtu, ve které má být vyplacen.  

 

 Výše podílu člena na zisku je ponechána v působnosti družstva, které toto upraví 

pomocí stanov. Úprava obsažená v ustanovení § 236 odst. 2 a 3 Obchodního zákoníku 

se použije pouze subsidiárně v případě chybějící úpravy ve stanovách. V takovém to 

případě je zisk člena odpovídající poměru výše jeho splaceného vkladu vůči splaceným 

vkladům všech členů. U členů družstva, jejichž členství trvá jenom určitou část roku, se 

podíl na zisku poměrem krátí.  

 

 Naskýtá se zde také možnost, aby stanovy uvedly jiný způsob, jak se určí výše 

zisku či tuto pravomoc přesune zcela do působnosti členské schůze.  

 

 Případnou ztrátu družstva lze pokrýt uhrazovací povinností členů, jestliže je 

stanovami zahrnuta (v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ObchZ). Další způsob 

úhrady ztráty a její lhůty lze upravit stanovami obdobně jako zisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Určení doporučuji stanovit procentním poměrem vůči zisku družstva. 
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5 Fakultativní náležitosti 

 

Jedná se o takové náležitosti, které může družstvo do svých stanov zahrnout, na 

rozdíl od obligatorních, které zahrnout nemusí. 

 

Nemyslím si, že předmětem této diplomové práce je absolutní výčet těchto 

fakultativních náležitostí. Domnívám se, že to ani není možné, jelikož pomocí 

fakultativních náležitostí je možné upravovat otázky, které zákonná úprava nezmiňuje a 

neupravuje. 

 

Fakultativní náležitosti touto prací nebyly opomíjeny, ale jejich často přímá 

souvislost s ustanoveními obligatorními si žádá, aby byly začleněny s nimi do 

příslušných kapitol a poskytly tak ucelenější pohled na možnou úpravu stanovami. To je 

způsobeno tím, že ačkoliv chybí výslovný výčet těchto ustanovení v § 226 ObchZ, lze 

dovodit z celkového pojetí zákonné úpravy družstev jejich existenci ve formě:  

 

- u dispozitivních ustanovení, kdy je umožněno odchýlit se od zákonné úpravy, 

avšak jestliže taková úprava stanovami chybí, platí zákonná úprava; 

- nebo umožňuje fakultativní ustanovení, zavádějící čistě možnou úpravu dané 

ustanovení do stanov uvést či nikoliv, kde v případě jejich neexistence nelze 

takto vůbec postupovat. 
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6 Zánik družstva  

 

 Pro úplnost popisované oblasti pokládám za vhodné ve stručnosti zmínit 

jednotlivé možnosti zániku družstva, se kterým de facto souvisí i zánik stanov.122To 

však není jediná souvislost, jelikož zákon umožňuje stanovám upravit některé 

podmínky a procesní náležitosti při zániku družstva.  

 

 K zániku družstva může dojít z dobrovolného rozhodnutí družstva nebo 

nedobrovolně, nezávisle na vůli družstva, ať již s právním nástupcem či bez něj.  

 

 První možností zrušení družstva bez právního nástupce je rozhodnutí členské 

schůze o zrušení družstva. V tomto případě lze stanovami tuto působnost přesunout na 

shromáždění delegátů, jestliže je zřízeno. Je s podivem, že pro takto zásadní rozhodnutí 

o existenci družstva zákon nestanovuje k přijetí takového rozhodnutí kvalifikovanou 

většinu. Já takovéto ustanovení o kvalifikované většině do stanov doporučuji zanést.  

 

 Další možností je zrušení družstva, jestliže uplynula doba, na kterou bylo 

družstvo zřízeno. Zde je stanovám umožněno regulovat délku existence družstva. 

Takové družstvo však může existovat dále, jestliže se na tom usnese členská schůze 

dříve, než bylo započato, s dělením likvidačního zůstatku.  

 

 Třetí možností je zrušení družstva po dosažení cíle, pro který bylo družstvo 

zřízeno. Takový cíl musí být ve stanovách jasně a nezaměnitelně specifikován.  

 

 Taktéž může dojít ke zrušení družstva soudem včetně nařízení následné 

likvidace.  

 

 Pro úplnost uvádím, že obchodní právo stanovuje rozdíly mezi pojmy zánik a 

zrušení družstva. Ty je potřeba reflektovat. Obecné důvody pro vydání rozhodnutí o 

zrušení družstva soudem jsou uvedeny v ustanovení § 257 Obchodního zákoníku. Mimo 

                                                 
122 Ne však ve všech případech musí dojít k zániku stanov. Domnívám se, že v případě zrušení družstva 
s právním nástupcem může dojít k převzetí stanov nově vzniklým družstvem, ale s náležitými úpravami. 
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to dojde ke zrušení družstva i v případě, že obsah zapsaných skutečností v Obchodním 

zákoníku je v rozporu s kogentním zákonným ustanovením. Tato rozpornost nebyla 

odstraněna ve stanovené lhůtě a cíle nelze dosáhnout jinak. Tento postup hájí třetí osoby 

dle ustanovení § 29 Obchodního zákoníku. Za nucené zrušení taktéž považuji takové, 

které probíhá v návaznosti na předmětné konkursní řízení.  

 

6.1 Likvidace družstva 

 

K likvidaci družstva dojde v případě jeho zrušení, jestliže zákon nestanoví jinak. 

Během této fáze dochází k vypořádání majetkových či jiných otázek a družstvo je 

povinno užívat ve svém názvu dodatek „v likvidaci“.  

 

 Způsob a postup určení likvidátora je ponechán na úpravě stanov. V případě 

chybějících ustanovení jmenuje likvidátora členská schůze. Zákon sice používá pojmu 

„likvidátoři“, ale domnívám se, že v tomto případě se jedná pouze o nešťastné použití 

množného čísla. Souhlasím tak s T. Dvořákem, že na dikci zákona se nedá zcela 

spoléhat, jelikož tak zákon využívá vícekrát v Obchodním zákoníku.123  

 

6.2 Přeměny družstva 

 

 Taktéž může dojít ke zrušení družstva bez likvidace, kdy majetek družstva nebo 

jeho část přebírá právní nástupce družstva. Současná zákonná úprava umožňuje dva 

způsoby přeměny družstva.  

 

 Prvním z nich je situace, kdy při přeměně dochází k zániku právnické osoby. 

Mezi takové způsoby se řadí fúze a rozdělení družstva. Návrh smlouvy o fúzi nebo 

smlouvy na rozdělení družstva je předkládán ke schválení členské schůzi, a ta jej 

schvaluje minimálně tříčtvrtinovou většinou přítomných členů. 

                                                 
123 Dvořák, T., in Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, s.197. Naopak soudí 
Čáp, J. in Dědič, J. a kol., Obchodní zákoník Komentář, Praha: Prospektum, 1997, s. 772. 
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 Stanovy však mohou stanovit většinu větší, případně splnění dalších podmínek. 

Možnost napadnout toto rozhodnutí členské schůze návrhem na vyslovení neplatnosti 

není nijak omezena.  

 

 Druhým způsobem je změna právní formy družstva. V takovémto případě 

nedochází k zániku právnické osoby.  
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7 Bytové družstvo 

 

 Bytové družstvo je takové družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých 

členů.124 Takovéto družstvo jednak byty vlastní a na druhé straně je svým členům 

pronajímá. Absence jedné z těchto částí považuje soudní praxe za dostatečnou, aby 

nedošlo k naplnění podstaty bytového družstva i přesto, že takové označení nese.125 

V současné době se můžeme shledat zejména s lidovým bytovým družstvem a 

stavebním bytovým družstvem.126  

 

 Tuto specifickou otázku je nutno reflektovat stanovami i tím, že pro určité 

situace existuje speciální právní úprava, která je více odpovídající specifickým 

potřebám bytového družstva. Ty poskytují oblasti týkající se bytových družstev větší 

právní jistotu, která je zde na místě. Zde se již nejedná pouze o výhradní úpravu 

obchodněprávní, ale je zde začleněn významný občanskoprávní aspekt. To je způsobeno 

zejména tím, že v případech bytových družstev si nevystačíme s pojmy členství, členský 

podíl, členská práva a povinnosti, vypořádací podíl, ale je potřeba zahrnout specifické 

pojmy, jako družstevní byt a nájem družstevního bytu. S takovými to pojmy je třeba 

pracovat ve stanovách a věnovat jim odpovídající úpravu.  

 

 V této kapitole se zaměřím pouze na odlišnosti ve stanovách bytových družstev 

od stanov běžných družstev. Pro úpravu ostatních částí stanov, tak lze postupovat podle 

shora uvedených kapitol této diplomové práce.  

 

 Taktéž u bytových družstev lze rozdělit náležitosti na obligatorní a fakultativní. 

U obligatorních mám na mysli takové, které zákon stanovuje navíc speciálně pro bytová 

družstva. Samozřejmě součástí stanov jsou i obligatorní náležitosti obecně stanovené 

pro všechny družstva. Výčet těchto náležitostí nenalezeme v žádném konkrétním 

ustanovení, ale je potřeba je dovodit z příslušné části Občanského zákoníku.  

 

                                                 
124 Ustanovení § 221 odst. 2 ObchZ. 
125 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Civ. Rozh. 12/2001. 
126 Nejedná se o celkový výčet, ale pouze o ilustraci současného stavu. 
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 Naopak fakultativní náležitosti umožňují bytovému družstvu si upravit stanovy 

tak, že dojde k reflektování předmětu činnosti bytového družstva a výraznému 

usnadnění při jeho existenci. Spektrum těchto náležitostí je takřka neomezené. Obecně 

lze říci, že by měly sledovat účel bytového družstva a jsou omezeny pouze tím, že se 

nesmí dostat do rozporu se zákonem. Z těchto důvodů se o nich zmíním pouze okrajově, 

jelikož se domnívám, že tato úprava umožňuje značnou různorodost a cílem této 

diplomové práce není takové body beze zbytku obsáhnout nějakým výčtem, ale vytyčit 

zásadní rozdíly, spočívající především v obligatorních náležitostech.  

 

7.1 Členství v bytovém družstvu 

 

 I když lze obecně vycházet z úpravy členství pro družstva obecně127, v případě 

družstev bytových se setkáváme s úpravou speciální zejména pro situace manželského 

či registrovaného soužití. V této kapitole se v krátkosti zaměřím na jejich výklad, 

jelikož se jedná u bytových družstev o pojmy stěžejní, které mají své opodstatnění a 

návaznosti i v případě družstevního nájmu. Nejedná se avšak o vyčerpávající popis této 

složité problematiky, jelikož ten není předmětem této diplomové práce.  

 

7.2 Společné členství manželů 

 

 Na rozdíl od ostatních družstev, kde je členství výlučné povahy, lhostejno zda se 

jedná o fyzickou či právnickou osobu, může u bytových družstev dojít ke vzniku 

společného členství. Společné členství může vzniknout pouze mezi manžely, když spolu 

trvale žijí. Jiné smluvní modifikace jsou vyloučeny. Tito manželé jsou poté z tohoto 

členství oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Ke vzniku dojde, jestliže jednomu 

z manželů za trvání manželství vznikne právo na uzavření nájmu družstevního bytu. 

V okamžiku vzniku společného nájmu s tímto vzniká i společné členství v bytovém 

družstvu. Jestliže však právo na uzavření nájmu družstevního bytu vzniklo před 

založením manželství, dojde pouze ke vzniku společného nájmu, avšak členství zůstává 

                                                 
127 Blíže v podkapitole Členství. 



 61 

výlučné. Ke vzniku společného členství může dojít taktéž při výměně bytů 

v družstvu.128 K zániku společného členství může dojít v souladu se 2 způsoby. První 

z nich je, že dojde k přeměně na individuální členství jednoho z manželů. Druhým 

z nich je, že dochází k zániku členství bez dalšího. V případě zániku společného 

členství manželů vzniká taktéž právo na vypořádací podíl a s tímto je potřeba počítat. 

Proto se domnívám, že je vhodné, aby na tyto všechny shora uvedené případy stanovy 

pamatovaly.  

 

 Pro úplnost dodávám, že mezi osobami stejného pohlaví, které uzavřely 

registrované partnerství, nevzniká společné členství v bytovém družstvu ani společný 

nájem družstevního bytu. Domnívám se, že nedůvodné omezení by mělo být de lege 

ferenda odstraněno. Vycházím tak z domnění, že zákon o rodině registrované 

partnerství řadí na roveň manželství, avšak v této oblasti jsou činěny mezi oběma typy 

rozdíly. Nelze mít za dostatečné, že je umožněno uzavřít dohodu o společném nájmu 

bytu dle ustanovení § 700 ObčZ.  

 

7.3 Převod členského podílu 

 

Úprava stanov převodu členského podílu v bytovém družstvu musí vycházet 

z ustanovení § 230 Obchodního zákoníku. V souladu s tímto ustanovením nemůžou 

stanovy převod vyloučit. Převod lze uskutečnit dohodou, která musí splňovat obecné 

náležitosti, které jsou stanoveny pro právní úkony. „Členská práva a povinnosti lze 

převést jak mezi členy téhož stavebního bytového družstva, tak i mezi členy různých 

stavebních bytových družstev, jakož i mezi členem družstva a nečlenem družstva.“129 

Ani jedna z těchto forem není u bytových družstev vázána na souhlas jeho 

představenstva. Pro dohodu je však pod sankcí neplatnosti, stanovena písemná forma. 

Takto vyhotovená dohoda nemusí být družstvu předložena, nýbrž je dostačující 

oznámení písemnou formou, že došlo k převodu včetně písemného souhlasu nabyvatele. 

V případě, že se jedná o převod členského podílu, který je ve společném jmění manželů, 

                                                 
128 Takovýto byt musí mít ve společném družstevním nájmu. 
129 Ze zprávy o rozhodování soudů o užívání družstevních bytů, projednané a schválené občanskoprávním 
kolegiem Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 24. 6. 1983 pod sp.zn. Cpj 182/82. 
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je potřeba souhlasu obou manželů.  

 

 Taktéž je možné provést pouze převod části členského podílu.130 V takovém 

případě je jasné, že členství převodce v bytovém družstvu nezaniká.  

 

 V ostatních věcech lze přiměřeně aplikovat obecnou úpravu pro družstva.131  

 

7.4 Přechod členského podílu 

 

 Přechod členského podílu je speciálně upraven odchylně od obecné úpravy 

družstev. To je zejména zapříčiněno Občanským zákoníkem, podle kterého dochází 

k přechodu na dědice dnem úmrtí zůstavitele a rovněž tím, že není stanovena povinnost 

žádat o členství. To má za následek potvrzení dědictví včetně členského podílu ve 

výlučném vlastnictví v případě jediného dědice nebo v případě společného členství 

manželů dochází k automatickému přechodu na druhého z nich.  

 

 Jestliže měl zůstavitel více jak jednoho dědice, musí se dědicové dohodnout 

v rámci dědického řízení, kdo členský podíl zdědí. V případě, že nedojde k dosažení 

dědické dohody, notář potvrdí dědictví dle podílů. Takové to řešení je však krajně 

nešťastné, protože komplikuje situaci jak dědicům, tak družstvu, jelikož v takovémto 

případě nemůže dojít ke vzniku členství. V souvislosti s tímto bych bytovému družstvu 

doporučoval úpravu ve stanovách, aby družstvo podalo po uplynutí stanovené lhůty 

určovací žalobu k soudu, kdo bude členem bytového družstva.  

 

 

 

 

                                                 
130 Například jestliže člen nájemcem družstevního bytu a garáže může provést převod týkající se pouze 
jedné věci. 
131 Blíže v podkapitole Převod členství. 
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7.5 Družstevní byt 

 

  Přestože je tento pojem jedním ze základních a podstatných u bytových 

družstev, jeho přesné vymezení nikde nenalezneme a je předmětem odborné literatury a 

soudní judikatury.  

 

 Je nepochybné, že se jedná o byt, který se nachází v bytovém domě ve 

vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva. Jeho pomocí dosahuje svého účelu 

– zajištění možnosti bydlení svým členům prostřednictvím těchto bytů, které jim 

pronajímá či dává do užívání.132  

 

 S takovým to vymezením soudní praxí však zcela nesouhlasí odborná literatura, 

která jednak přidává další podmínky, aby se jednalo o družstevní byt, nebo konstatuje, 

že došlo k opomenutí družstevní nástaveb.133  

 

7.6 Družstevní nájem bytu 

 

 Jedná se o první obligatorní náležitost v případě bytových družstev. Stanovám 

svěřuje úpravu této oblasti Občanský zákoník v ustanovení § 685 odst. 2. Stanovy musí 

stanovit podmínky, za kterých může ke vzniku družstevního nájmu dojít. Je potřeba si 

uvědomit, že cílem bytového družstva není tvorba zisku pomocí družstevních bytů, 

které vlastní, ale poskytnutí možnosti přijatelného sociálního bydlení svému členu. Toto 

je významné z hlediska chápání o jaký druh nájmu se bude jednat. To ovšem nevylučuje 

tu možnost, že bytové družstvo může uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem, který není 

členem tohoto družstva.  

 

 To lze, v praxi se s tím můžeme setkat, ale v takovém případě se nejedná o 

družstevní nájem, nýbrž o nájem řídící se obecnými ustanoveními dle občanského 

                                                 
132 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR Civ. R 15/2000 a Civ. R 12/2001. 
133 Podrobněji Dvořák, T. in Dvořák, T. Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, s.235. 
Taktéž Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kolektiv, Občanský zákoník I, II, 2. vydání, 
Praha:C.H.Beck, 2009, s. 1953. 
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zákoníku o nájmu bytu. Stanovy však mohou tuto možnost omezit pouze na nájemce – 

členy.134 Tato možnost v současné době značně omezí spektrum možných nájemců, 

protože je potřeba si uvědomit, že v případě člena se jedná pouze o právo uzavřít 

nájemní smlouvu na družstevní byt s bytovým družstvem, nikoli povinnost.  

 

7.7 Práva a povinnosti nájemců 

 

 V úvodu této kapitoly, týkající se další obligatorní náležitosti, je potřebné si 

nájemce rozdělit na dvě skupiny, a to nájemce – členy a nájemce – nečleny.  

 

 Nájemci, kteří nejsou členem bytového družstva, se budou řídit obecně 

ustanoveními Občanského zákoníku o právech a povinnostech z nájmu bytu.  

 

 U nájemců – členů bytového družstva jsou tato práva a povinnosti svěřeny do 

působnosti stanov na základě ustanovení § 687 odst. 4 Občanského zákoníku. V praxi se 

však po většinou setkáme se situací, kdy stanovy převezmou zákonnou úpravu, a bude 

se vycházet z nájemní smlouvy. Této speciální úpravy lze, dle mého názoru, využít 

zejména u bytových družstev s bytovými domy s historickou hodnotou, kdy si družstvo 

stanovami vymíní svůj souhlas např. se stavebními úpravami fasády. Takovýto 

předběžný souhlas lze doporučit i u ostatních družstev zvláště v případech dispozičních 

změn.  

 

 Toto není tak výjimečné, jak se na první pohled může zdát, kdy v současné době 

mladší generace inklinuje k rozšiřování bytových prostor. Takto může dojít například 

k propojení bytů na jednom patře či dokonce k propojení bytů nad sebou a tak vzniku 

mezonetového bytu. Pro tyto eventuality, které již nejsou tak ojedinělé, by bytové 

družstvo mělo mít náležitou úpravu ve stanovách, kde jasně stanoví podmínky, za 

kterých toto bude možné a s tím upraví i související procesní otázky – komu se podává 

žádost, který orgán o žádosti rozhodne apod.  

 

                                                 
134 Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2004, s. 320. 
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7.8 Vypořádací podíl 

 

 Jedná se o další obligatorní náležitost bytového družstva. Nárok na vypořádací 

podíl má pouze nájemce – člen v případě, že mu zanikne členství v bytovém družstvu. 

Zvláštní úprava vypořádacího podílu ve stanovách je utvářena na základě ustanovení 

§ 714 Občanského zákoníku. Ačkoli toto ustanovení terminologicky neodpovídá 

vypořádacímu podílu, ale na místo toho používá pojem vrácení členského podílu je 

patrné, že se jedná o regulaci tohoto institutu.135 Je s podivem, že došlo k použití 

takového pojmu, který není znám ani Obchodnímu zákoníku a je potřeba se takovéto 

nejednotnosti v budoucnu vyvarovat.  

 

 I přesto toto ustanovení udává Obchodní zákoník pro stanovy rámec. Výplata 

vypořádacího podílu je ve lhůtě dané stanovami. Stanovy tudíž udají lhůtu sami, je třeba 

pouze dbát, aby tato lhůta byla přiměřená a nedostala se do rozporu s dobrými mravy.136 

Takovéto výplaty se lze domáhat až po vystěhování z bytu. Domnívám se, že tato dikce 

se vztahuje pouze na právo domáhat se vyplacení vypořádacího podílu nikoli ne dobu, 

kdy družstvo vypořádací podíl dobrovolně vyplatí. Tudíž si myslím, že bytové družstvo 

může vypořádací podíl vyplatit i dříve než dojde k jeho vystěhování, pokud tuto úpravu 

přijmou stanovy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Stejný názor Dvořák, T. in Dvořák T., Družstevní právo, s. 237. Taktéž Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, 
M., Hulmák, M. a kolektiv, Občanský zákoník I, II, 2. vydání, Praha:C.H.Beck, 2009, s.2170. 
136 Stanovy družstva, které určují lhůtu deseti let pro splatnost vypořádacího podílu, lze v této části 
považovat za rozporné s dobrými mravy (§ 39 obč. zák.). Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 2000, 
sp. zn. 29 Cdo 1633/99. Taktéž obdobně Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.5 2006 pod sp.zn. 29 Odo 
382/2005, publikováno in SR 2/2008, s.61. 
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Závěr  

 

 

 Význam stanov je pro družstvo obrovský a stanovy jako takové mají z hlediska 

družstva nezastupitelnou funkci. Myslím si, že správně vytvořené stanovy mohou 

značně usnadnit fungování a existenci družstva. Taktéž lze pomocí nich docílit 

zpřesnění zákona a tím odstranění tzv. šedé zóny, kterou v některých případech zákonná 

úprava vytváří. Kvalitu stanov však nelze soudit jen dle jejich rozsahu. Příliš obsáhlé a 

složité stanovy mohou naopak působit kontraproduktivně, zvláště v případech používání 

laiky. Člen družstva právě ocenění jasnost, jednoduchost a srozumitelnost stanov. 

Z tohoto důvodu se domnívám, že tvorba stanov by měla být svěřena osobě s praxí 

v oblasti družstev a nejlépe s právním vzděláním.  

 

 Závěrem této práce pro nastínění celkového rámce podotýkám, že úprava stanov 

není touto diplomovou prací absolutně vyčerpána. Na mysli mám zvláště možnost 

upravit fungování družstva pomocí fakultativních náležitostí.  

 

 V současnosti, kdy nová právní úprava není ještě účinná, již přináší první posun 

vpřed. Ten spatřuji v oblasti terminologie, která byla sjednocena. Doufám, že nová 

právní úprava v oblasti družstev bude pro ně přínosem. 
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By-laws of a cooperative 
 

 

Abstract 

 

 My Master´s degree thesis contents of seven chapters, each of them dealing with 

the by-laws of a cooperative, but each of them different preview.  

 

 Reason, why I decided wrote this thesis, is that this area of law allows many 

different modifications. These modification are important for existence a cooperative, 

member of a cooperative and other people, which act with a cooperative. Other reason, 

why I decide wrote this thesis, is that a cooperatives are different from other companies. 

 

 The aim of first chapter of my thesis is introducing a cooperative such as the 

term - a cooperative is company business entity, where usually member´s personal 

liability is limited by amount of contribution, his history and principles, which are bases 

of a cooperative.  

 

 The second chapter explaines that by-laws are contract concluded between 

members of cooperative and this concludation is process „sui generis“. They have 

nature such as „constitution“ for the cooperative and as Memorandum of Association 

for other companies.  

 

 The chapter number three describes basic characters of by-laws of a cooperative. 

These characters consist especially on subchapter. Special subchapters deal with the 

force by-laws, invalidity by-laws, establishing or change by-laws.  

 

 Following two chapters compares provisions of by-laws. The by-laws of a 

cooperative consist of obligatory and voluntary requirements. The specific 

circumstances are analyzed individually in correspondary subchapters. Obligatory 

provisions must be in by-laws of a cooperative and their absence causes invalidity by-

laws.  
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 Next chapter illustrates the dissolution of a cooperative. The end of a 

cooperative have several options. This present it and describes relationship between by-

laws and voluntary or involuntary dissolution of a cooperative.  

 

 Finally, in the last chapter, ivestigates specially provisions about housing 

associations. There is compare a special type of cooperative with other cooperatives. 

 

 I hope, that new legislation will be benefit for a cooperatives. First benefit, just 

now, that new legislation remove non-uniform terminology. 
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Resumé 

 

 

 Moje diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol, kdy každá pojednává o 

stanovách družstva z jiného pohledu.  

 

 Důvod, proč jsem se rozhodl psát tuto práci je, že tato oblast prává poskytuje 

velké množství úprav. Tyto úpravy jsou důležité pro existenci družstva, pro členy 

družstva a ostatní lidi, které s družstvem jednají. Další důvod, proč jsem se rozhodl tuto 

práci psát je, že družstvo je odlišné od ostatních společností.  

 

 Cílem první kapitoly mé práce je představení družstva jako pojmu – družstvo je 

právnická osoba, kde obvykle členové ručí do výše vkladu, jeho historii a principy, 

které jsou základem družstva.  

 

 Druhá kapitola vysvětluje stanovy jako smlouvu uzavřenou mezi členy družstva 

a toto uzavření je procesem „sui genesis“. Má povahu „ústavy“ družstva jako 

společenská smlouva u ostatních společností.  

 

 Třetí kapitola popisuje základní ustanovení stanov družstva. Tato ustanovení 

nalezneme ve zvláštních podkapitolách. Jednotlivé podkapitoly pojednávají o účinnosti 

stanov, neplatnosti stanov, přijetí a změně stanov.  

 

 Následující dvě kapitoly porovnávají ustanovení stanov. Stanovy družstva se 

skládají z obligatorních a fakultativních náležitostí. Zvláštní okolnosti jsou analyzovány 

v jednotlivě odpovídajících podkapitolách. Obligatorní ustanovení musí být ve 

stanovách družstva a jejich absence způsobuje neplatnost stanov.  

 

 Další kapitola popisuje zánik družstva. K zániku družstva může dojít několika 

způsoby. To představuje a popisuje vztah mezi stanovami a jeho dobrovolném nebo 

nedobrovolném zániku.  
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 Na závěr, v poslední kapitole, se zabývám zvláštními ustanoveními bytového 

družstva. Zde je porovnáván zvláštní druh družstva s ostatními družstvy.  

 

 Věřím, že nová právní úprava přinese výhody pro družstva. Již nyní je první 

výhodou, kterou přinesla nová legislativa, odstranění nejednotné terminologie.  
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