
ABSTRAKT 
 

 

Vznik a zánik členství v družstvu 

 

Členství v družstvu je základním družstevním vztahem, a to zejména proto, že 

družstvo je korporací, která nemůže existovat bez personálního substrátu, a která nadto 

nemůže být jednočlenná. Pochopení vzniku a zániku členství je proto i pro samou existenci 

družstva naprosto klíčové.  

Cílem této práce bylo věnovat se co možná komplexně způsobům vzniku a zániku 

členství v družstu. Podat k těmto jednotlivým způsobům výklad, zejména co se týká 

podmínek a právem předvídaných následků. Snažil jsem se u každého z probíraných způsobů 

vymezit problematická místa a upozornit na to, jak jsou řešena v teorii a jak k nim přistupuje 

právní praxe. Současně jsem se snažil o porovnání se zahraniční právní úpravou, zejména 

rakouskou a německou. Bylo však nezbytné vždy i porovnávat normy tuzemské recentní 

úpravy s mezinárodními družstevními principy, neboť české pojetí družstevního práva, jak 

vyplývá i z důvodové zprávy k obchodnímu zákoníku, spočívá na jejich častém nepochopení.  

Kromě úpravy obecné jsem se zvlášť zabýval vznikem a zánikem členství v bytovém 

družstvu, družstevních záložnách a evropském družstvu (SCE).  

Tato práce vznikala v mimořádném období přípravy rekodifikace soukromého práva 

hmotného, která je spojena jak s novým občanský zákoníkem, tak i zákonem o obchodních 

korporacích. Oba tyto kodexy v době, kdy jsem práci dopisoval, byly vyhlášeny ve sbírce 

zákonů a oba mají nabýt účinnosti dnem 1.1.2014. Nebylo možné tuto novou úpravu 

nereflektovat, takže jsem prakticky každý způsob vzniku a zániku porovnával s ní. Snažil 

jsem se jak ke stávající, tak i k nové úpravě vždy zaujmout vlastní stanovisko, a to zejména 

k vytčeným problémům.  

S ohledem na tyto skutečnosti jsem téma práce pojal úžeji, kdy se nezabývám 

napříklady vypořádacím podílem či podílem na likvidačním zůstatku a dalšími tématy, která 

sice se vznikem či zánikem členství souvisí, ale práce by tím nabyla enormního rozsahu na 

úkor přesnosti a stala se spíše popisnou.  

Stávající právní úprava je přitom dle mého názoru nevyhovující a v mnohém se 

rozcházející s principy, na nichž družstevnictví spočívá. Ve srovnání se zahraniční úpravou 

(vyjma francouzské) vzbuzuje oprávněnou kritiku již její systematické zařazení do 

obchodního zákoníku a postavení tak naroveň obchodním společnostem, jakož i její faktická 

roztříštěnost, kdy zejména v případě bytových družstev je její podstatná část zakotvena 



v zákoníku občanském, který se tak stává lex specialis. Právě v případě převodu členského 

podílu v bytových družstvech jsou normy je upravující naprosto nedostatečné a i díky tomu se 

soudní praxe naprosto rozešla s účelem bytového družstevnictví.  

Osobně kvituji novou právní úpravu, která spočívá ve zcela novém pojetí družstevního 

podílu, a většinu nejkřiklavějších problémů odstraňuje.  

Protože však v české společnosti jsou družstva (z velké části neoprávněně) chápána 

jako reziduum totalitního období, pro jejich zdárnou existenci a rozvoj vedle rozumnější 

právní úpravy bude naprosto klíčová praktická aplikace.  
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