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1. ÚVOD: 
 

Jsem si vědom, že mnou zvolené téma diplomové práce nepatří k těm, o něž by 

se pretendenti předháněli. Přitom družstevní právo dává zájemci o jeho poznání několik 

unikátních příležitostí, jež možná v takové míře nelze seznat v jiné právní disciplíně. 

Jde přitom nezřídka o historické, jakož i terminologické paradoxy, jež u jiného právního 

institutu nemají zřejmě obdobu. V českém právním prostředí jde mimo jiné                    

o dlouhodobé nepochopení principů družstva, resp. „družstevnictví“, o jeho 

zpolitizování a doposud trvající deformace. Obrazem toho je pak recentní právní úprava 

tohoto nechtěného a de facto nevlastního dítěte, jež svou roztříštěností, vnitřní 

rozporností a ledabylostí zcela nedůstojně opomíjí skutečnost, že je úpravou 

bezprostředně se týkající právního postavení stovek tisiců členů.  

Ke shora zmíněným paradoxům náleží z hlediska historického právě skutečnost, 

že k masivnímu združstevnění došlo ingerencí režimu stojícího na postulátech                       

a aplikujícího postupy, jež v zásadě uznávané principy družstevnictví popírají, a to 

zejména jejich soukromoprávní charakter a samostatnost. Takto zdeformovaná družstva 

pak při změně společenského systému doplatila na tradiční záměnu příčiny s následkem 

do té míry, že socialistické deformace byly považovány za jejich imanentní znaky.  

I s ohledem na to zákonodárce zejména při tvorbě obchodního zákoníku 

k družstvům přistupoval se zjevnou nechutí. Přitom jde o úpravu takové právnické 

osoby, jíž od samého počátku byly vlastní  zásady, jako je demokracie, samostatnost          

a soběstačnost, nezávislost, otevřenost   a  dobrovolnost členství, tedy zásady, jež byly  

a jsou i dnes moderní. 

Shora načrtnuté postřehy tak pro mne byly výzvou.  

Pro družstvo, jako ostatně pro každou korporaci, je zcela klíčový členský vztah. 

V této práci se hodlám úžeji zaměřit na způsoby jeho vzniku a zániku. Opomíjím 

témata, která se vznikem či zánikem souvisejí, jako například problematiku 

vypořádacího podílu či podílu na likvidačním zůstatku, problematiku družstevního 

nájmu bytu, pokud nejde o společné členství manželů.  

Hlavním důvodem k tomuto zúžení je skutečnost, že tato práce je psána v době 

vrcholící reformy práva soukromého, kdy v době jejího uzavření došlo k vyhlášení dvou 

zcela nových kodexů, a to: 
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• zákoníku občanského, tedy zákona č. 89/2012 Sb. a 

•  zákona o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), 

tedy zákona č. 90/2012 Sb, 

přičemž oba tyto klíčové zákony shodně nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

Protože tato nová právní úprava zcela radikálním způsobem v poměrně krátké 

legisvakanční lhůtě má nahradit úpravu účinnou v době uzavření této práce, je namístě 

věnovat jí značnou pozornost prakticky v celém rozsahu  práce 

Cílem je tedy analyzovat právní úpravu recentní i budoucí jednotlivých způsobů 

vzniku a zániku členství, a to s využitím gramaticko-sémantické, systematické, logické, 

historické i teleologické interpretace příslušných norem. To vždy se zaměřením na 

slabiny stávající úpravy a se snahou o nalezení východisek. Mám v úmyslu porovnat 

zjištěné závěry s úpravou zahraniční, jakož i s úpravou evropského družstva, 

v neposlední řadě i s mezinárodními družstevními principy.  

Vlastní práce se člení na šest kapitol. V prvé se pokusím nastínit dřívější právní 

úpravu na našem území a dále vymezit základní pojmy, tedy zejména družstvo a 

družstevní právo.  

V druhé se věnuji pojmu členství a terminologickým obtížím recentní úpravy. 

Třetí kapitola se věnuje vzniku členství, a to postupně od originárního vzniku 

spojeného se vznikem družstva až po vznik členství v důsledku přechodu členského 

podílu. Přitom u každého z těchto způsobů porovnávám současnou úpravu s právní 

úpravou zákona o obchodních korporacích. Zvláštní pozornost je věnována vzniku 

členství v bytových družstvech, družstevních záložnách a evropském družstvu.  

Čtvrtá kapitola pojednává o zániku členství. A to jednak o úpravě způsobů 

zániku obecných, tak i o specielní úpravě týkající se bytových družstev, družstevních 

záložen a evropského družstva. I zde je reflektována úprava zákona o obchodních 

korporacích.  

Pátá kapitola porovnává tuzemskou úpravu se zahraniční, a to německou, 

rakouskou a francouzskou a pokouší se v nich nalézt inspirační zdroje.  

Šestá kapitola hodnotí poznatky týkající se nové úpravy vzniku a zániku členství 

dle zákona o obchodních korporacích.  

Závěrem se snažím hodnotit především sama sebe, zda jsem vytčené úkoly 

splnil. 
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2. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMỦ  
 
Účelem této de facto úvodní kapitoly mé práce je snaha vymezit pojmový aparát, 

s nímž bude nadále v textu nakládáno. Po krátkém historickém exkursu se pokusím 

vymezit podstatné rysy družstva a družstevnictví, ozřejmit pojem družstevní právo, 

vymezit druhy družstev a zejména se zabývat členstvím v družstvu, to vše v komparaci 

jak s úpravou obchodních společností v recentním tuzemském právu, se zřetelem 

k probíhající rekodifikaci práva soukromého.  

 

2.1. POJEM DRUŽSTVO A DRUŽSTEVNICTVÍ  
 

2.1.1.  HISTORICKÝ EXKURS  
 

Co se právní úpravy družstev na našem území týká,  ponejprve byla družstva 

zakládána podle úpravy spolkové na podkladě císařského patentu č. 253/1852 ř.z.               

o spolcích.  Teprve v důsledku zákona 70/1873 ř.z., o výdělkových a hospodářských 

společenstvech,1 došlo k oddělení úpravy společenstev od spolků, když dle § 90 

citovaného zákona se na společenstva pro pomáhání živnosti a hospodářství dle tohoto 

zákona zřízených nevztahuje zákon o spolcích, a když dle § 91 cit.zák. se spolkové 

vzniklý před jeho účinností  za účely uvedenými v § 1, pokud upraví svá statuta do 

souladu s tímto zákonem a pokud o zápis do rejstříku společenského požádají, považují 

za společenstva dle tohoto zákona. Tato úprava společenstev se dle § 1 vztahovala ke 

spolkům s neurčitým počtem členů, jejichž účelem je napomáhání živnosti nebo 

hospodářství svých členů společným provozováním závodu nebo poskytováním úvěru 

s tím, že takovými společenstvy jsou:  

• spolkové záložní a úvěrní,  

• spolkové pro kupování surovin a spolkové skladní,  

• společenstva produktivní (tedy výrobní),  

                                                
1 Bažantová, I.,  Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení, 1. vydání, Praha, 
Prospektrum,  2002, str. 183, uvádí „zákon o společenstvech pro napomáhání živnosti  a hospodářství, “  
ztotožňuji se zde shora uvedeným názvem zákona z důvodů popsaných Tomášem Dvořákem (Dvořák, T., 
Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str.4). 
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• spolkové potravní, 

• společenstva pro zřizování bytů a podobná.  

Zákon upravoval společenstva dvojího druhu, a to společenstva s ručením neomezeným 

a s ručením omezeným (§ 2). Společenstva takto založená stíhala firemní povinnost           

(§ 4), kdy firma měla být věcně odvozena z předmětu podniku a dále uváděna                

a dodatkem „společenstvo rejstrované“ a dodatkem deklarujícím způsob ručení. Zřízení 

takového společenstva předpokládalo dle § 3 přijetí firmy, dále uzavření písemné 

společenské smlouvy (statut) a konečně zápis do rejstříku společenského vedeného 

obchodním soudem (§ 7). Členové či podílníci přistupovali ke společenstvu písemným 

prohlášením (§ 3 odst. 2). Zánik členství – výpovědí nebo smrtí člena – pak zákon řešil 

zvlášť v případě společenstva s ručeným omezeným a neomezeným. Věřitelům člena 

bylo přiznáno v ust. § 59  právo žádat – poté, co exekuce na soukromý majetek dlužníka 

byla neúspěšná – vyloučení dlužníka ze společenství. Společenstvům pak předepisoval 

povinnost vést rejstřík členů (§ 14). Zákon dále upravoval obligatorní náležitosti stanov 

(§ 5) a orgány společenstva, kdy obligatorním bylo valné shromáždění a představenstvo, 

fakultativně bylo možno zřídit radu dohlédací (§ 24). Značná část úpravy je  věnována 

ochraně věřitelů a způsobu vypořádání závodního podílu při zániku členství. Obsahuje         

i ustanovení trestní (§ 87 an.), tedy tři skutkové podstaty přečinů, jež postihují 

protiprávní jednání členů orgánů, likvidátora, ale i zřízenců a členů. V případě spáchání 

přečinu dle § 89 (postihujícího vědomé uvedení či potvrzení nesprávných údajů 

v obchodních listinách a rejstříku členů) stanoví trest vězení až na tři měsíce.  

Tento zákon ve znění revizního zákona č. 133/1903 ř.z. byl do právního řádu 

Československé republiky recipován zákonem č. 11 z roku 19182. Zrušen byl teprve 

zákonem č. 53/1954 Sb., o lidových družstev a družstevních organizacích.  Po dobu 

první republiky nebyl tento zákon přímo novelizován. Tato obecná úprava družstev byla 

doplňována řadou zákonů upravujících činnost jednotlivých druhů družstev, zejména 

družstevních záložen (m.j. byl zřízen zákonem č. 238/1924 Sb.z. a n. Všeobecný fond 

peněžních ústavů) a družstev bytových.  

K zásadnímu zlomu došlo v poválečném období, a to zejména v období 

„poúnorovém.“ Ponejprve zákonem č. 187/1948 Sb. byla zřízena Ústřední rada 

                                                
2 Současně však byl i pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi recipován Zákonný článek XXXVII. 
Uherského obchodního zákoníku z roku 1875; až do zrušení obou těchto recipovaných předpisů tak 
v ČSR panoval dualismus. 
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družstev (ÚRD), jakožto právnická osoba, do níž se povinně všechna stávající družstva 

sdružují (§ 1, odst. 2 a § 4 cit.zák.). Družstva byla napříště zavázána (§ 5 odst.                   

1 cit.zák.) plnit řádně povinnosti uložené jim stanovami nebo usneseními ÚRD. Té byla 

přiznána přitom široká práva vůči družstvům, a to m.j. právo odvolat členy orgánů 

družstev či sistovat prostřednictvím svého zmocněnce výkon usnesení orgánů družstva 

(§ 5 odst. 3), či dokonce navrhovat příslušnému ministerstvu zrušení družstva (§ 11).  

Ke zřízení nového družstva bylo zapotřebí písemného souhlasu ÚRD (§13). Pro 

družstva na Slovenku byla tímto zákonem (§ 3) zřízena Slovenská rada družstev, 

jakožto oblastní orgán ÚRD. Již tímto došlo k prolomení družstevních principů, 

zejména pak principu samostatnosti a nezávislosti družstva. 

Na to zákonem č. 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, byl 

založen dualismus družstevní úpravy trvající prakticky až do účinnosti obchodního 

zákoníku, neboť tento zákon (§ 13) vyloučil subsidiární použití obecné úpravy družstev 

dle zákona č. 70/1873 ř.z.. JZD byla dle tohoto zákona sdružena v ÚRD a té příslušelo         

i vydání vzorových stanov (§10 odst. 1, § 9 odst. 2).  Tento dualismus právní úpravy 

zemědělských a nezemědělských družstev byl zvýrazněn ust. § 60 zákona č. 53/1954 

Sb., kdy ustanovení tohoto předpisu se na jednotná zemědělská družstva nevztahují. 

Tato koncepce byla stvrzena rovněž novým zákonem č. 49/1959 Sb., o jednotných 

zemědělských družstvech. Ten v omezení družstevních principů však šel ještě dál, když  

vzorové stanovy (schválené k návrhu celostátního sjezdu JZD vládou) označil za 

závazný podklad pro vypracování vlastních stanov (§ 3) a družstvům uložil povinnost 

stanovy v intencích vzorových vypracovat (v případě nových družstev) či upravit              

(v případě stávajících) a předložit radě okresního národního výboru ke schválení (§ 12).         

I k zániku družstva bylo zapotřebí souhlasu rady ONV (§ 57 odst. 2). Z toho je dáno, že 

v případě zemědělského družstevnictví plnily funkce ÚRD, případně svazů družstev 

státní orgány.  

Naproti tomu poměry ostatních družstev (spotřebních, výrobních, bytových) se 

řídily zákonem o lidovém družstevnictví, následně pak hospodářským zákoníkem 

(zákon č. 109/1964 Sb.), který v části III. upravil poměry tzv. „družstevních 

organizací.“ Za ty považuje: lidová družstva, jejich vyšší organizace (svazy družstev, 

Ústřední rada družstev) a družstevní podniky, případně společné družstevní podniky          

(§ 76 odst. 2). Ačkoli za lidová družstva vedle družstev výrobních, spotřebních, 
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stavebních bytových a družstev vzájemné občanské pomoci považuje též jednotná 

zemědělská družstva (§ 77 odst. 2), vzápětí stanoví, že na JZD se použije pouze 

marginální část úpravy (§ 77 odst. 3). Za vrcholnou organizaci družstevnictví prohlašuje 

ÚRD (§ 79 odst.1), jíž svěřuje v ust. § 87 významné pravomoci, a to zejména vydávat 

závazné směrnice, dále sistovat výkon usnesení orgánů družstva i svazu družstev, 

odvolat funkcionáře či orgán družstva nebo svazu, a dokonce na jejich místo jmenovat 

orgán náhradní. Právě závazné směrnice vydávané oněmi vyššími družstevními 

organizacemi v tomto období zcela zaplevelily a znepřehlednily právní úpravu družstev. 

Dualismus3 přetrvával přitom až do konce totalitního režimu, neboť ještě v roce 

1988 došlo k přijetí dvou zákonů, a to zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském 

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

družstevnictví.  

Specifikem všech shora popsaných totalitních předpisů pak je, že se soustředí 

spíše na organizaci družstva, resp. vyšších družstevních organizací. Úpravu 

derivativního vzniku členství ani úpravu zániku prakticky neobsahují.4  Teprve zákon  o 

zemědělském družstevnictví č. 90/1988 Sb. v ust. § 43 uvádí osm způsobů zániku,           

a to: dohodou, zrušením ve zkušební době, vystoupením, okamžitým vystoupením, 

zrušením, vyloučením, úmrtím a zánikem družstva dle § 18 odst. 1. Většina těchto 

důvodů je nápadně podobná důvodům pro zrušení pracovního poměru dle zákoníku 

práce. Není to přitom náhodou, neboť družstvo povinně s přijatým členem uzavírá 

dohodu o pracovních podmínkách dle § 41 (nikoli pracovní smlouvu) a podmínkou 

členství tak je právě tento pracovní poměr. Soudní ochrana dle ust. § 50 pak není 

poskytnuta pouze členovi, ale i družstvo se může domáhat dle citované normy určení 

neplatnosti okamžitého vystoupení. Po zániku členství se má provést dle ust. § 51 

vyúčtování. Tato norma však stanoví pouze lhůtu kdy má dojít k vyúčtování a 

vypořádání vzájemných práv a závazků. 

Nový režim shora nastíněný dualismus neopustil, kdy již v roce 1990 přijal 

zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví, a zákon č. 176/1990 Sb., o 

bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.  Jimi odstranil dosavadní omezení 

možných druhů družstev a omezení jejich činnosti, jakož i kuratelu státu nad družstvy. 

                                                
3 Nelze opomenout, že existoval i dualismu právní úpravy bytových družstev (viz kapitola 2.3.). 
4 Tato úprava byla svěřena vzorovým stanovám publikovaným zpravidla v Úředním listu, výjimkou je 
pak ust. § 12 zákona č. 27/1959 Sb. upravující přechod členství. 
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Co se vzniku členství v takto koncipovaných zemědělských družstvech týká, pak z ust. 

§ 24 odst. 1 zákona č. 162/1990 Sb. plyne, že podmínky vzniku členství upraví zákon a 

stanovy s tím, že je-li součástí pracovní vztah, může se členem stát občan, který dosáhl 

15 let věku a ukončil povinnou školní docházku. Pracovní poměr tedy již není 

obligatorní součástí členství. Členství vzniká – pokud stanovy neupravují jinak, či 

pokud není odchylně s členem dohodnuto  – na základě podané přihlášky rozhodnutím 

představenstva. V případě, že součástí členství je pracovní vztah, pak členství vzniká 

dnem vzniku tohoto vztahu (§ 24 odst. 2). K zániku členství pak dochází: dohodou, 

vystoupením, vyloučením, úmrtím nebo zánikem družstva s likvidací (§ 26 odst. 1); 

v případě, kdy součástí členství je pracovní vztah, zaniká členství též: zrušením ve 

zkušební době, okamžitým vystoupením či zrušením (§ 26 odst. 2). Zákon rovněž 

poskytuje soudní ochranu, a to jak členovi, tak i družstvu (§ 33). Co se vypořádání při 

zániku členství týká, odkazuje na stanovy (§ 34). Oproti tomu zákon č. 176/1990 Sb., 

kerý jinak ohledně členství obsahuje analogickou úpravu, v ust. § 26 výslovně stanoví, 

že tam, kde součástí členství je též pracovní vztah, členství zaniká podle 

pracovněprávních předpisů a nelze použít ustanovení § 28 – 31 cit.zák.  

Tato právní úprava však byla toliko dočasná, když oba citované zákony byly 

k 1.1.1992 zrušeny dle § 772 Obch.zák. Přitom všem družstvům vzniklým před jeho 

účinností uložil, aby se podle § 765 Obch.zák. přeměnila na společnosti či družstva a 

přizpůsobila své stanovy tomuto zákonu a to způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem 

zvláštním; to pod sankcí nařízení likvidace družstva soudem. Oním zvláštním zákonem 

pak byl transformační zákon č. 42/1992 Sb. účinný od 28. ledna 1992. Po dobu 

transformace, která představovala poměrně složitý déle trvající proces, se právní povaha 

družstva řídila dosavadními (tedy zrušenými) zákony o družstevnictví a stanovami. 

Transformace spočívala v odstranění deformací zejména v majetkových vztazích členů 

družstev a vypořádání majetkových nároků osob oprávněných, dále pak v přechodu 

družstev do režimu obchodního zákoníku (a to zejména úpravou stanov). Doplněn byl 

posléze, co se transformace bytových družstev týká, zákonem č. 72/1994 Sb.,                    

o vlastnictví bytů, neboť teprve na jeho podkladě se byty (a nebytové prostory) staly 

způsobilým předmětem občanskoprávních vztahů sui generis (jak to vyplývá ze 

systematického výkladu ust. § 118 Obč.zák.) postavené prakticky věcem naroveň. 
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Od účinnosti obchodního zákoníku byl tak odstraněn dualismus úpravy družstev. 

Na druhou stranu o systémovém zařazení družstev do obchodního zákoníku panují 

v odborné literatuře významné pochyby.5   

 

2.1.2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMỦ  
 

Družstvo je právnickou osobou, a to korporací ve smyslu ust. § 18 odst. 2 lit.a) 

Obč.zák. Jako každá právnická osoba je tudíž nadáno samostatnou právní subjektivitou, 

jakož i způsobilostí k právním úkonů, způsobilostí deliktní (civilní, správní i trestní6),    

a majetkovou samostatností s formalizovanou organizační strukturou. Definice družstva 

v recentní právní úpravě je provedena ustanovení § 221 Obch.zák., kdy družstvo je 

vymezeno jako společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání 

nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. 

S ohledem na skutečnost, že právní úprava družstva je zakotvena v zákoníku 

obchodním, a dále s ohledem na skutečnost, že dle ust. § 34 odst. 1 lit.a) Obch.zák. se 

do obchodního rejstříku obligatorně družstva zapisují, vyplývá, že družstvo je vždy 

považováno za podnikatele, a to bez ohledu na to, zda bylo či nebylo za účelem 

podnikání založeno. To vyplývá z ust. § 2 odst. 2 lit. a) Obch.zák., podle kterého 

postavení podnikatele má osoba zapsaná v obchodním rejstříku.  

Ze shora citované definice, která není zcela bezesporná, pak vyplývá, že 

družstvo může být založeno za účelem  podnikání, ale i za účelem nepodnikatelským, to 

však jen takovým, který vede k podpoře potřeb či zájmů  jeho členů.  Lze tudíž dovodit, 

že stávající právní úprava nedovoluje založení družstva sociálního, jehož předmětem 

činnosti by byla podpora nečlenů (například handicapovaných osob) či jiných obecně 

prospěšných zájmů.  

Popsaná definice ohledně účelů, za nimiž je družstvo zakládáno, tak umožňuje 

existenci čtyř typů družstev:  

a)  družstev založených výlučně k provozování podnikatelské činnosti,  

                                                
5 Srovnej: Helešic, F., Právní úprava družstev ve vyspělé Evropě a u nás, 1.vydání, Praha, Univerzita 
Karlova, 1997, str. 32 an., shodně: Pekárek, M., Majetková účast občanů v družstvech a její právní 
aspekty, 1. vydání, Brno, Masarykova univerzita, 1999, str. 73 an.  
6 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,  účinný od 1.1.2012. 
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b)  družstev založených výlučně k podpoře podnikatelské činnosti svých členů, jak 

je tomu například u odbytových družstev,  

c)  družstev založených výlučně k zajištění podpory svých členů v oblasti 

sociálních, kulturních, vzdělávacích či jiných potřeb,  

d)  družstev založených k činnosti současně podnikatelské i nepodnikatelské.  

Toto vymezení je však především didaktické. K posledně uvedenému typu 

družstev (ad d/) je zapotřební konstatovat, že gramatický výklad citovaného ustanovení 

(a to díky spojce „….nebo…..“) tuto konstrukci popírá. Z logického hlediska však není 

sebemenšího důvodu zakazovat existenci subjektu, který svůj výnos z podnikatelské 

činnosti použije i k dosažení cílů ryze nepodnikatelských . K přípustnosti družstev 

založených současně k podnikatelské i nepodnikatelské činnosti pak dospěla jak právní 

teorie7, tak i soudní praxe, což lze kvitovat, neboť jak zcela správně poznamenává 

M.Pekárek: „.. družstvo vždy v sobě spojuje a plní dvě funkce (skupiny funkcí) – funkci 

ekonomicko-hospodářskou a výrobní a funkci sociální. Zvláštností družstev je organické 

spojení těchto funkcí ….“8 

Dále je třeba poznamenat, že družstvům založeným za jiným účelem nežli je 

podnikání, v praxi výrazně konkurují právnické osoby zřizované dle  jiné právní úpravy, 

a to zejména  sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.9 či zájmová sdružení právnických 

osob dle § 20f a násl. Obč.zák., přičemž zejména úpravy vnitřních poměrů těchto 

konkurenčních entit jsou značně volnější, a to ať již ohledně konstituování takových 

osob a jejich orgánů, tak i ohledně veskrze dispozitivní úpravy „členství.“  

Z důvodové zprávy k obchodnímu zákoníku10 vyplývá, že autoři předlohy 

družstvo chápali jako soukromoprávní podnikatelský subjekt, lišící se od obchodních 

společností jen specifickou úpravou vnitřních vztahů mezi družstvem a členy, jakož              

i mezi členy navzájem. Jednu z hlavních odlišností družstva od obchodních společností 

lze nalézt již v definici družstva podané v citovaném ustanovení § 221 odst.                       

                                                
7 Např. Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 10; J. Holejšovský in: 
Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2004, str. 43;    Pekárek, M., in: 
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., a kol, Obchodní zákoník, 13. vydání, Praha: C.H.Beck, 2010, str. 819.  
8 Pekárek.M., Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty, 1. vydání, Brno: Masarykova 
univerzita, 1999, str. 10. 
9 Tj. dle § 2 odst. 2 cit.zák.: spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení jakož                 
i odborové organizace. 
10 Úřad vlády ČSFR,Obchodní zákoník (vládní návrh zákona), Praha: Prospektrum, 1991, část B., str. 50. 
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1 Obch.zák., a to neuzavřený počet členů. Tato proměnlivost personálního substrátu 

implikuje rovněž specifickou variabilitu základního kapitálu.  

Protože družstvo je korporací, tedy sdružením,   a protože – jak bude níže 

podáno – k základním principům družstevnictví náleží princip kolektivismu, stanovil 

zákonodárce minimální počet členů družstva v ust. § 261 odst. 4 Obch.zák., a to na pět 

členů, resp. nejméně dva, jsou-li oba právnickými osobami.  

 Zákon o obchodních korporacích oproti tomuto shora popsanému pojetí družstva 

reflektuje vytčené nedostatky, když v ust. § 560 odst. 1 družstvo definuje jako 

společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory 

svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. V ustanovení § 767               

a násl. explicitně upravuje sociální družstvo. A v ust. § 560 odst. 2 stanoví minimální 

počet členů družstva na tři, a to bez ohledu na to, zda členy jsou osoby fyzické či 

právnické podle římskoprávní zásady tres faciunt collegium. Nelze přitom než souhlasit 

s důvodovou zprávou k tomuto posledně citovanému ustanovení,11 tedy s tím, že není 

logického důvodu k preferenci právnických osob při zakládání družstva, a to zejména 

v komparaci s tím, že zákonodárce dovolil existenci právnických osob s jediným 

členem.  

Pro účely této práce lze tedy družstvo považovat za soukromoprávní korporaci 

založenou za účelem podnikání nebo uspokojování ekonomických, sociálních, 

kulturních nebo jiných potřeb svých členů.12 K základním rysům družstva náleží 

skutečnost, že členové družstva za závazky družstva neručí, a to ani do výše svého 

nesplaceného vkladu,  může je však stíhat uhrazovací povinnost dle § 222 odst. 2 

obch.zák. Od obchodních společností se družstvo odlišuje zejména tím, že jde o 

sdružení neuzavřeného počtu osob13. V souvislosti s tím je pro družstvo typická 

diskrepance mezi zapisovaným základním kapitálem (který dle § 223 odst. 2 in fine 

Obch. zák. musí činit nejméně 50.000,- Kč) a základním kapitálem, jehož výše je 

v důsledku změn členské základny proměnlivá. Přitom ani změna členské základny ani 

změna základního kapitálů (oproti zapisovanému) se do obchodního rejstříku 

nezapisují.  Další výraznou odlišností je pak základní dokument, a to stanovy, oproti 

                                                
11 http/www.justice.cz//cz/zákon-o-obchodnich-korporacich/navrh-zákona, html 
12 Velmi podrobným způsobem se definicím družstva věnuje zejména F. Helešic (in Helešic, F.,  Základy 
teorie evropského a českého družstevního práv, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 2009, str. 10 an.).  
13 Tento počet je však limitován spodní hranicí, kdy pokles členské základny pod zákonem stanovené 
minimum může mít důsledky dle § 257 Obch.zák.  
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zakladatelské smlouvě   u obchodních společností. Za zásadní rys vyplývající z principu 

rovnosti je pak třeba považovat to, že při rozhodování orgánů družstva má každý člen 

jeden hlas, přičemž výjimku mohou obsahovat stanovy, to však s omezení taxativně 

uvedeným v ust. § 240 odst. 1 Obch.zák.14 Nelze opomenout ani skutečnost, že členem 

orgánu družstva, resp. orgánem, může být toliko člen družstva.  

Orgány družstva dle obecné úpravy jsou: členská schůze, představenstvo, 

kontrolní komise, případně další orgány dle stanov. Přitom, jak bude dále podáno, 

mohou stanovy v zákonem předvídaných případech působnost některých orgánů svěřit 

orgánu jinému.  

 

Původní Rochdalské družstevní zásady15 se staly podkladem pro formulaci 

mezinárodních družstevních zásad Mezinárodním družstevním svazem16. S použitím 

takto petrifikovaných zásad lze vysledovat principy, jež jsou družstvům imanentní              

a odlišují je zejména od obchodních společností. Jde především o princip dobrovolnosti 

a otevřenosti členství, který v prvé řadě znamená, že nikoho nelze nutit ani aby se 

členem družstva stal ani aby jím zůstával proti své vůli, dále pak představuje zákaz 

diskriminace. Z principu kolektivismu vyplývá, že není představitelné družstvo 

jednočlenné. Je zcela namístě zdůraznit princip majetkové účasti, podle něhož se 

družstevníci podílejí na vytváření majetku družstva  svými vklady a kontrolují jeho 

účelné využití.  Dle principu družstevní demokracie vyplývá, že družstvo jakožto 

samostatná a nezávislá organizace, je spravováno svými členy.17 Tento princip je pak 

dále zdůrazněn principem rovnosti členů, tedy v rovnosti práv a povinností bez ohledu 

na výši vkladu. Princip rovnosti v případě hlasování na členské schůzi však může být 

stanovami modifikován, to však s omezením pro taxativně stanovená hlasování.18 Dle 

mého názoru však tato stávající úprava je v rozporu  právě s principem rovnosti. Nová 

právní úprava zákona  o obchodních korporacích ji však v podstatě přijímá, 19 když však 

omezení této modifikace je odlišné, zejména nepostihuje rozhodování o změně stanov.20 

                                                
14 Obdobně je rovnost hlasů upravena u veřejné obchodní společnosti (srov. § 79 odst. 3 Obch.zák.). 
15 Zásady spotřebního družstva Rochdalští průkopníci, založeného roku 1844. 
16 Naposledy revidovány na sjezdu MDS v roce 1995 v Manchesteru. 
17 Dle ust. § 238 odst. 1 Obch.zák. může být orgánem družstva nebo jeho členem pouze člen družstva; 
totéž má platit i dle ust. § 639 ZOK. 
18 Ust. § 240 odst. 1 Obch.zák. 
19 Dle ust. § 640 ZOK: „Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas.“ a dle ust. § 642 
ZOK: „Nepřihlíží se k ujednáním stanov, usnesením orgánů družstva  a ujednáním smluv, kterými se 
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V souvislosti s tím podotýkám, že osobně považuji posledně zmiňovaný princip 

rovnosti za princip družstvům vlastní a prakticky nejvíce je odlišující od obchodních 

společností. Nejsem totiž přesvědčen o tom, že by za primární princip odlišující 

družstvo od jiné (soukromoprávní) entity bylo možno považovat princip dobrovolnosti21  

či princip kolektivismu.22 

 K těmto základní principům lze nepochybně přiřadit i princip samostatnosti              

a nezávislosti družstva, dále princip výchovy, školení a informace – zdůrazňující 

skutečnost, že hlavním cílem družstva nebývá výlučně podnikatelská činnost,  princip 

spolupráce mezi družstvy a princip spoluodpovědnosti za společnost a její trvale 

udržitelný rozvoj. Zejména tyto principy odpovídají družstevním hodnotám, na nichž je 

družstevnictví založeno: družstevní demokracie, svépomoc, rovnost, spravedlnost              

a solidarita.  

 

2.2. DRUŽSTEVNÍ PRÁVO  
 

Pojem družstevní právo je de lege lata ryze teoretický, neboť právní úprava 

družstev je roztříštěna v řadě právních předpisů, a to jak norem práva soukromého, tak i 

veřejného. Pochopitelně těžiště této úpravy spočívá v právu soukromém. Družstevní 

právo však netvoří jeho samostatné odvětví a ani nelze uvažovat o tom, že by se jednalo 

o subsystém práva obchodního, jde de facto o nesamostatný souhrn norem upravujících 

právní regulaci družstev, tedy jejich existenci a činnost, jejich právní poměry včetně 

vztahů mezi družstvem a jejich členy. Normy práva veřejného pak zejména v případě 

družstevních záložen upravují dohled nad nimi. Terminologicky je správné družstevní 

právo označit jako „institut.“ 

Tuzemský zákonodárce se nevydal cestou kodifikace norem upravujících právní 

poměry družstev komplexně, jako je tomu ve většině zahraničních právních úprav 

                                                                                                                                          
členovi družstva přiznávají hlasy v rozporu s tímto zákonem“, ale dle speciálního ust. § 650 ZOK: „Každý 
člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, ledaže stanovy určí, že má hlasů více.“ 
20 Srov. ust. § 650 odst. 2 ZOK. Tato absence je dle mého názoru vyvážena právem člena nesouhlasícího 
se změnou stanov vystoupit dle §  613 ZOK s tím, že změna stanov není pro vystupujícího člena účinná. 
21 Srov.  Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 7  
22 Srov. Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2004, str. 11  
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včetně postsocialistických zemí,23 nýbrž v rámci samostatné hlavy II. části druhé zákona 

č. 513/1991 Sb. provedl obecnou úpravu družstva s tím, že podle ust. § 260 Obch.zák. 

stanovil subsidiární použití obecných ustanovení o obchodních společnostech. Tato 

subsidiarita je sice na jedné straně zmírněna tím, že obecná ustanovení hlavy I.  části 

druhé Obch.zák. (tj. § 56-75b) se použijí „přiměřeně,“ na straně druhé však petrifikuje 

stěžejní leitmotiv explicitně uvedený již v důvodové zprávě (viz cit.sub.10) stavící 

družstva naroveň obchodním společnostem.  Tato zmírněná subsidiarita obecných 

ustanovení je však doplněna v řadě ustanovení24 i subsidiaritou  „obdobného“ použití 

ustanovení dalších dílů (zejm. IV. a V.) hlavy I., tedy nejenom obecných ustanovení            

o obchodních společnostech. Zcela pochopitelně je zapotřebí mezi normy družstevního 

práva zahrnout i obecná ustanovení obchodního zákoníku, tedy část první.  

Úprava provedená obchodním zákoníkem však problematiku družstev ani 

zdaleka nevyčerpává. K pramenům družstevního práva zcela nepochybně patří zvláštní 

ustanovení o družstevních bytech obsažené v zákoníku občanském (zejména ust. § 703-

707 a ust. § 714 obč.zák.).  

Ve vztahu speciality k úpravě družstev provedené obchodním zákoníkem je 

právní úprava družstevních záložen dle zákona č. 87/1995 Sb., již lze z větší části 

považovat za veřejnoprávní.  

K pramenům družstevního práva lze bez jakéhokoli sporu řadit i ustanovení 

zákona č. 72/1994Sb., o vlastnictví bytů, a to zejména ustanovení části šesté (zvláštní 

ustanovení - § 23 až 27), sedmé (vyčlenění části družstva § 30) a deváté (převody 

skupinových rodinných domů z vlastnictví bytových družstev - § 33a a 33b).  

Dále jsou pramenem družstevního práva normy transformační, zejména pak 

normy obsažené v zákoně č.42/1992 Sb., jakož i normy zákona č. 378/2005 Sb.,                 

o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení.  

Nelze rovněž opomenout ust. § 30 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, které v této práci bude mít prostor  

v kapitole pojednávající o vzniku členství.  

                                                
23 Např. německý družstevní zákon z 20. května 1898 či rakouský zákon z 9.4.1873 č. 70 ř.z. ve znění 
zákona o revizi č. 133 ř.z z 9.4.1903; družstevní kodex Polska z 16.9.1972; zákon o družstvech platný 
v Ruské federaci. 
24 Např. ust. § 226 odst. 3 in fine; ust. § 239 odst. 2 in fine; ust. § 242 odst. 2 in fine; ust. § 243 odst. 8 in 
fine . 
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Právních poměrů družstev se pochopitelně dotýkají rovněž normy zákona č. 

125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to zejména ust. § 23 

cit.zák. (schválení přeměny družstva), ust. § 166-179 cit.zák. (o vnitrostátní fúzi 

družstva, resp. bytového družstva), jakož i ust. § 320-336 (o rozdělení družstva, resp. 

bytového družstva) a ust. § 383-384 (o změně právní formy družstva). 

S ohledem na vstup České republiky do Evropské unie (1.5.2004) došlo 

k rozšíření i právních pramenů družstevního práva, rovněž tak ke změnám výkladových 

pravidel tuzemských norem. Samozřejmostí je pak princip přednosti evropského práva. 

V těchto intencích tak přímým pramenem shora vymezeného družstevního práva je 

zejména nařízení Rady č. ES 1435/2003 („Nařízení o SCE“) účinné od 18. srpna 2006. 

Toto nařízení pak již ze své povahy vyvolává bezprostřední účinky horizontální                   

i vertikální, explicitně však (čl. 78 odst.1) ukládá členským státům přijmout veškerá 

vhodná opatření pro účinné uplatňování tohoto nařízení, tedy jistou transpozici. Tu 

provedl tuzemský zákonodárce zákonem č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní 

společnosti,  který nabyl účinnosti 16.8.2006. Tímto zákonem je rovněž do tuzemského 

právního řádu zapracována doprovodná směrnice č.2003/72/ES („Směrnice o SCE“), 

kterou se upravuje zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské družstevní společnosti. 

K právní úpravě evropské družstevní společnosti lze dále uvést prováděcí vyhlášku 

Ministerstva spravedlnosti č. 205/2008 Sb.  

V souvislosti tímto evropským družstvem považuji za pozoruhodný zejména 

článek 8 „Nařízení o SCE“ (Právo, kterým se SCE řídí), který v odst.1 lit. b) jakož i lit.c 

bod iii) za pramen práva de facto považuje stanovy, neboť jim v prvně uvedeném 

odkaze přiznává přednost i před právními předpisy členského státu, a to dokonce i před 

normami kogentními.25  

 

2.3. DRUHY DRUŽSTEV  
 

Třídění dle poměru k podnikání:  

Jak již bylo shora řečeno, lze z nejobecnějšího hlediska družstva třídit dle 

předmětu jejich činnosti (resp. účelu, za kterým byla založena), a to na družstva 

                                                
25  Srov.  Dvořák, T, Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 277.   
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založená: (a) výlučně k podnikání, (b) výlučně k podpoře podnikatelské činnosti svých 

členů, (c) výlučně k zajištění podpory svých členů v oblasti sociálních, kulturních, 

vzdělávacích či jiných potřeb, (d) k činnosti současně podnikatelské i nepodnikatelské.  

Je přitom třeba brát na zřetel zvláštní povahu družstva, kdy těmto je imanentní, 

že prioritně neusilují o zisk a představují tak protiváhu výhradně ziskově orientovaných 

obchodních společností, pročež zpravidla bude problematické je bezvýhradně pod 

některou z prvých tří kategorií podřadit. 
 

Třídění dle zaměření činnosti:  

Současná právní úprava vedle obecné uprávy družstev provedené obchodním 

zákoníkem obsahuje zvláštní úpravu bytových družstev, jež je zčásti obsažena 

v zákoníku obchodním, zčásti v občanském a dalších normách. Specielní zákon 

upravuje družstevní záložny. Obecně je rovněž upravena SCE.  

 Pod obecnou úpravu družstva  tak spadají spotřební družstva, výrobní 

družstva, jakož i družstva zemědělská. Zákon ani demonstrativním způsobem taková 

družstva neuvádí, když družstva dle činnosti kategorizuje shora naznačeným způsobem, 

tedy vyšší mírou obecnosti.  

 

Třídění dle velikosti členské základny:  

In eventum, z hlediska počtu členů a od tohoto odvozené povinnosti vytvářet 

orgány, je možné družstva dle stávající úpravy členit na „malá družstva“ o méně nežli 

50 členech a ostatní družstva. U malých družstev26 ve smyslu § 245 odst. 1 odst. 2 

Obch.zák. působnost představenstva i kontrolní komise plní členská schůze, pokud tak 

stanovy (fakultativně) určí, přitom statutárním orgánem takového družstva je předseda, 

případně další člen pověřený členskou schůzí. V ustanovení odst. 3 citované normy je 

stanovám družstva o nejvýše 4 členech (z nichž alespoň dva jsou právnickými osobami) 

uloženo určit způsob rozhodování i statutární orgán. Toto posledně citované ustanovení 

tak vytváří kategorii družstva „menšího nežli malé.“ Protože způsob rozhodování není 

obligatorní náležitostí stanov, bude zapotřebí mít toto ustanovení na paměti, zvlášť pro 

družstva, kde za jejich trvání může v důsledku úbytku členského elektorátu dojít 

                                                
26 Podle právní věty usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.5.2010, sp.zn.: 7Cmo 36/2010: „Za 
tzv.malé družstvo nelze považovat to, které má úpravu orgánů nelišící se od běžné zákonné úpravy … byť 
má méně než 50 členů.“ 
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k povinnosti stanovy v tomto duchu změnit. Naopak s určitou nadsázkou bychom mohli 

dle tohoto způsobu dělení hovořit o „družstvu větším nežli velkém,“ v němž působnost 

členské schůze plní shromáždění delegátů dle § 239 odst. 7 Obch.zák., to však jen 

tehdy, určují-li tak stanovy27, a v rozsahu jimi stanoveném. 

Toto dělení družstev s ohledem na téma této práce je pak významné zejména při 

zániku členství vyloučením, tedy s ohledem na určení orgánu družstva, který je takový 

úkon oprávněn učinit, jímž v případě malého družstva bude zpravidla totožný orgán, ke 

kterému vyloučený člen podává námitky (resp. v dikci zákona „odvolání“), jak bude 

podáno níže.  

 

Vymezení zvláštních typů družstev de lege lata:  

Bytové družstvo je jako zvláštní druh družstva definováno v ust. § 221 odst. 2 

Obch.zák., a to jako družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů. Tato definice 

byla provedena až novelou obchodního zákoníku provedenou zákonem č. 370/2000 Sb., 

když obchodní zákoník, jakož i i jiné předpisy (zejména zákoník občanský) do té doby 

pojem bytové družstvo užíval, ale nikterak je nedefinoval.  Soudní praxe pak především 

vymezovala zajištění bytových potřeb členů tak, že jim pronajímá nebo jiným způsobem 

dává do užívání byty nebo jiné místnosti; z materielního hlediska, tedy s ohledem na 

skutečnou činnost družstva, tak považuje za bytové družstvo i takové,  které samo sebe 

za bytové nepovažuje, resp. se jako bytové neoznačuje.28 Doktrinální výklady pojmu 

bytové družstvo29 prolomil rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29Cdo 2004/2009 ze 

dne 30.6.2010, podle něhož „projeví-li členové družstva ve stanovách vůli založit 

družstvo jako bytové (např. tím, že výslovně do stanov uvedou, že družstvo zakládají za 

účelem zajišťování bytových potřeb svých členů) a vyjádří-li takto vůli, aby družstvo 

bylo vázáno i úpravou vztahující se pouze na bytová družstva, je nutno takové družstvo 

považovat za bytové i v době, kdy nezajišťuje (např. proto, že k tomu dosud nevlastní 

potřebnou nemovitost) fakticky bytové potřeby svých členů.“ Dle citovaného tedy bude 

napříště zapotřebí za bytová družstva, na něž vedle obecné úpravy družstev dopadají            

                                                
27 To ovšem nikoli zcela svévolně, nýbrž  v dikci citovaného ustanovení jen tehdy, není-li s ohledem na 
početnost členské základny dobře možné svolávat členskou schůzi. 
28 Srov. civ.R 12/2011. 
29 Např. Dvořák, T.,Bytové družstvo: převody družstevních bytů a další aktuální otázky, 1. vydání, Praha: 
C.H. Beck, 2009, str. 29 „… bytovým družstvem naproti tomu nemůže být družstvo, které se sice za bytové 
prohlašuje, avšak žádné byty svým členům nepronajímá...“  
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i normy regulující družstva bytová,30 a to jednak z hlediska materielního, tak                       

i formálního, považovat tedy nejen ta, která skutečně bytové potřeby svých členů 

zajišťují, ale rovněž tak, která se za bytová sama deklarují.  

Bytová družstva přitom netvoří jednolitý celek, ale zejména s ohledem na jejich 

historický vývoj a tím pádem i odchylnou právní úpravu, je lze rozdělit na bytová 

družstva zatížená transformačními právy členů31 a družstva takto nezatížená. Co se 

prvé této kategorie týká, půjde tedy historicky o družstva vzniklá před účinností 

obchodního zákoníku a označovaná za podle dřívějších předpisů za SBD či LBD, 

případně družstva z nich vyčleněná,32 nebo o jejich právní nástupce v důsledku fúze 

nebo rozdělení. Historicky starší jsou přitom lidová bytová družstva (LBD), tedy 

družstva zřizovaná  na podkladě zákona č. 53/1954 Sb. a družstva zřízená dle dřívějších 

právních předpisů  a dle § 59 cit.zák. za ně považovaná. Za jejich specifiku je třeba 

považovat paušálně stanovenou výši členských podílů. Stavební bytová družstva (SBD) 

pak vznikala na podkladě zákona č. 27/1959 Sb., který v ust. § 17 explicitně vyloučil 

aplikaci tohoto zákona pro družstva zřízená dle zákona č. 53/1954 Sb. K nim lze přiřadit 

okresní výstavbová bytová družstva, družstva pro výstavbu rodinných domů a družstva 

pro výstavbu a správu garáží. S ohledem na historický kontext doby jejich vzniku jde               

o družstva plnící program družstevní komplexní bytové výstavby (DKBV), kdy tato 

výstavba nových bytů spočívala na trojpilířovém financování – prostřednictvím 

členských vkladů, státních příspěvků a bankovního úvěru. Základním rozdílem mezi 

těmito družstvy pak je skutečnost, že členové SBD se na pořízení družstevních bytů 

obligatorně finančně podíleli, zatímco značná část členů LBD tak činit nemusela. Pro 

účely této práce pak je za významné třeba označit, že v případě LBD zákon č. 53/1954 

Sb. neumožňoval převod ani přechod členství (rep. členského podílu), a to až do 

účinnosti obchodního zákoníku.  

Za bytová družstva transformačními právy nezatížená pak považuji                     

ta družstva, jež vznikla až po nabytí účinnosti obchodního zákoníku, a to bez právního 

                                                
30 Zejména: ust. § 230 a § 239 odst. 4 lit.i) Obch.zák., ust. § 703-705, § 706 odst. 3, § 707 odst. 2 a § 714 
Obč.zák., příslušná ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., příslušná ustanovení zákona č. 378/2005 Sb. 
31 Tj. právy členů dle § 24 zákona č. 42/1992 Sb. či § 23 odst. 2, odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb. na převody  
družstevních byů a nebtových prostoů do vlstnictví členů – jejich nájemců. 
32 Ať již dle § 49 zákona č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví, či dle 
§ 29 zákona č. 72/1994 Sb.; shodně s Oehmem (in Novotný, M., Fiala, J., Horák, T., Oehm., J., 
Holejšovský, J., Zákon o vlastnictví bytů, Komentář, 4. vydání, Praha, C.H. Beck, 2011, str. 290) takto 
vyčleněná družstva řadím k těm, na něž ust. § 23 Byt.zák. dopadá. 
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předchůdce33 případně družstva z nich vyčleněná, jakož i ta někdejší SBD či LBD, která 

již své transformační povinnosti vůči členům zcela uspokojila, a dále i ta někdejší SBD 

či LBD, u jejichž členů tato transformační práva způsobem jiným nežli solucí zanikla          

či se promlčela. U družstev vzniklých na podkladě obchodního zákoníku pak lze 

vysledovat určité podtypy, spočívající v účelu zakládání těchto družstev, a to zejména 

privatizace bytového fondu, dále (až do účinnosti novely zákona o vlastnictví bytů 

provedené zákonem č. 103/2000 Sb.) družstva zakládaná za účelem správy v domech 

s privatizovanými byty, v neposlední řadě pak družstva zakládaná pro účely nové 

bytové výstavby. 34 

Pro všechna takto vymezená družstva je dále klíčovým vymezení pojmu 

družstevní byt. Zákonodárce jej totiž de lege lata neupravuje, ačkoli s ním v celé řadě 

norem počítá. Objasnění tohoto pojmu tak je úkolem soudní praxe35 a doktrinálních 

výkladů.36 Za družstevní byt je třeba považovat byt, který:  

• je ve vlastnictví (či spoluvlastnictví) družstva, ať již jako jednotka ve 

smyslu zákona č. 72/1994 Sb., či součást budovy,  nebo byt, k němuž má 

družstvo jiné právo, a současně 

• je užíván členem družstva z titulu nájemního právo (kdy pronajímatelem 

je družstvo). 

Tato definice však není nesporná. Zatímco Hulmákovi37 u prvé z uvedených 

podmínek postačuje „jiné právo (věcné břemeno v případě nástaveb)“ družstva k bytu  

a  Dvořák38 explicitně uvádí pouze „právo zákonného věcného břemene u družstevních 

nástaveb a vestaveb dle ust. § 28d TransfZ,“ je dle mého názoru neprobádaná oblast 

skutečně „jiného práva“ družstva k bytu, tedy zda družstevním bytem bude i takový byt, 
                                                
33 Sporné zůstává, zda do této kategorie řadit i bytová družstva  vzniklá sice „na zelené louce“ dle 
obchodního zákoníku, a to do 30.6.1995, tedy zda i tato družstva (ne)jsou zatížena právy členů dle § 23 
odst. 2 BytZák.; výklady se zde různí (srov. Oehm in Novotný, M., Fiala, J., Horák, T., Oehm., J., 
Holejšovský, J., Zákon o vlastnictví bytů, Komentář, 4. vydání, Praha, C.H. Beck, 2011, str. 297).  
34 Shora provedené členění bytových družstev není pochopitelně úplné, např. Dvořák kategorizuje tato 
družstva podle státní podpory dle zákona č. 378/2005 Sb. (Dvořák, T., Bytové družstvo: převody 
družstevních bytů a další aktuální otázky, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 20009, str. 31) 
35 Např. R 15/2000 jako „byt nacházející se v domě ve (spolu)vlastnictví bytového družstva, který slouží 
k uspokojování bytových potřeb členů tohoto bytového družstva“;  či R 12/2001. 
36 Např. Hulmák, M., in Novotný, M., in Švestka. J., Spáčil, J., Škárková, M., Hulmák, M. a kol., 
Občanský zákoník, Komentář, Praha: C.H. Beck, 2. vydání, 2009, str. 1954; Dvořák, T., Bytové družstvo: 
převody družstevních bytů a další aktuální otázky, 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 20009, str. 31 an.  
37 Hulmák, M., in Novotný, M., in Švestka. J., Spáčil, J., Škárková, M., Hulmák, M. a kol., Občanský 
zákoník, Komentář, Praha: C.H. Beck, 2. vydání, 2009, str. 1954 
38 Dvořák, T., Bytové družstvo: převody družstevních bytů a další aktuální otázky, 1. vydání, Praha: C.H. 
Beck, 20009, str. 40. 
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k němuž družstvo má smluvní věcné břemeno, či který má družstvo v nájmu. Co se pak 

druhé z podmínek týká, pak je rovněž sporné, zda k uspokojení bytových potřeb členů 

může být realizováno toliko nájemním poměrem, či zda i v případě užívání bytu 

z jiného titulu bude jeho charakter jako družstevního zachován. Pro futuro však zřejmě 

tento problém vyřeší ust. § 738 Zákona o obchodních korporacích;  podle jeho prvého 

odstavce je pak explicitně družstevním bytem:  

• byt nebo nebytový prostor,  a současně 

• který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva (ať již jako 

samostatná právní věc či součást budovy), a současně 

• který družstvo poskytlo do nájmu svému členovi,  

• a to takovému, který (buď sám nebo jeho právní předchůdce) se na pořízení bytu 

podílel členským vkladem. 

Ustanovení § 738 odst. 2  ZOK pak označuje rovněž byt (nikoli nebytový prostor) 

umístěný v budově jiné osoby, na jehož pořízení se člen družstva – nájemce (jeho 

právní předchůdce) podílel svým členským vkladem v družstevní bytové výstavbě              

a k němuž má bytové družstvo právo věcného břemene zajišťující členovi právo byt 

užívat.   

Dle důvodové zprávy však režimu nájmu družstevního bytu podléhá jak vlastní 

nájem, tak i například výpůjčka. 

K bytovému družstvu je pak zapotřebí podat dvě základní poznámky: zatímco 

obecná úprava družstev vychází z principu individuálního členství, v případě bytového 

družstva vzniká za podmínek stanovených v ust. § 705 odst. 2 Obč.zák. společné 

členství manželů.; dále pak je zapotřebí uvést, že dle stávající právní úpravy při převodu 

členského podílu nedochází k univerzální sukcesi nabyvatele podílu do všech práv             

a povinností převodce, kdy nabyvatel nevstupuje automaticky zejména do práv                   

a povinností ze smlouvy o nájmu družstevního bytu. Oběma těmto tématům bude dále 

věnován zvláštní prostor. 

 

Družstevní záložny zřizované dle zákona č. 87/1995 Sb. (dále jen ZDrZl) jsou 

dle legální definice obsažené v ust. § 1 odst. 2 ZdrZl družstvy, která pro podporu 

hospodaření svých členů provozují finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání 

vkladů a poskytování úvěrů, ručení a peněžních služeb v různých formách. Úprava 
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provedená tímto zákonem je pak úpravou specielní vůči obecné úpravě družstev podané 

v obchodním zákoníku. Jejím specifikem je pak veskrze kogentní úprava, nadto z velké 

části nástroji veřejnoprávní regulace. Takto koncipovaná družstevní záložna není 

bankou a ani její činnost není považována za provozování živnosti (§ 1 odst. 4), přitom 

k jejímu vzniku je zapotřebí státního povolení uděleného ČNB na podkladě písemné 

žádosti zakladatelů. V tomto povolení, na než není právní nárok, ČNB vymezí povolené 

činnosti, případně omezí jejich rozsah.   

Přitom je družstevní záložna koncipována jako družstvo založené za účelem 

podnikání, jež spočívá v činnostech stanovených v ust. § 3, resp. v případě omezení 

rozsahu v povolení ČNB. Zákon ohledně činnosti družstevní záložny vychází z principu 

tzv. jednostné licence a jednotného dohledu (ust. § 2d – 2i ZDrZál) 

Družstevní záložna musí mít nejméně 30 členů a její zapisovaný základní kapitál 

činí 500.000,- Kč, ovšem dle ust. § 8 odst. 1 ZDrZál kapitál záložny musí činit nejméně 

35.000.000,- Kč a dle § 2 odst. 3 již před podáním žádosti (o povolení ČNB) musí být 

částka 35mil. zcela splacena s tím, že má jít o součet základního kapitálu, popřípadě 

rizikového a rezervního fondu.  

  

Evropské družstvo39 představuje nadnárodní formu právnické osoby 

(korporace) sui generis. Základem právní úpravy SCE je již shora uváděné Nařízení, 

které však (obdobně jako „Nařízení o SE“)40 nepředstavuje unifikaci jednotlivých 

národních úprav, nýbrž konstituuje základní statusové otázky zcela nového subjektu 

s tím, že výslovně předpokládá, že národní zákonodárství členských států zde 

neupravené otázky zodpoví. Nařízení zejména umožňuje na území Společenství založit 

družstvo ve formě SCE (čl. 1 odst. 1) s tím, že toto družstvo prohlašuje za právnickou 

osobu (čl. 1 odst. 1) s variabilním kapitálem a neuzavřeným počtem členů, kteří 

zpravidla za závazky družstva omezeně ručí (čl. 1 odst. 2). Upsaný základní kapitál je 

rozvržen na vklady a musí činit alespoň 30.000 EUR, pokud předpisy členského státu 

nevyžadují pro určité druhy vykonávané činnosti upsaný základní kapitál vyšší (čl. 1 

odst. 2; čl. 3, odst. 2, odst. 3), přičemž upsaný základní kapitál je složen z členských 

                                                
39 V této práci užívám termínu „evropské družstvo“, (obdobně jako je užíván in Dědič, J., Čech, P.: 
Obchodní právo po vstupu ČR do EU, 2. vydání, Praha: BOVA POLYGON, str. 224 a násl.), když se 
přikláním k německé mutaci Nařízení v OJ. 
40 Tj. nařízení Rady ES č. 2157/2001, o statusu evropské společnosti. 
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vkladů, a to peněžitých i nepeněžitých, s tím, že může existovat více druhů podílů 

spojených s různými nároky při rozdělení zisku (čl. 4 odst. 1). Nadto Nařízení umožňuje 

účast tvz. člena – investora, jehož účast na tomto družstvu je toliko kapitálová, neboť se 

na činnosti družstva nepodílí a ani nevyužívá jeho služeb či výrobků, to však za splnění 

dvou předpokladů: že takový druh členství dovoluje právo členského státu a současně 

že vznik takového členství schválí valná hromada či jí, nebo stanovami, zmocněný jiný 

orgán (čl. 14 odst. 1). 

Sídlo SCE se musí nacházet ve Společenství, a to ve stejném členském státě jako 

její „správní ústředí“ (čl. 6)41, přitom právě určení sídla je rozhodné pro právní režim 

tohoto družstva, a to zejména s ohledem na čl. 8 Nařízení.  I proto je značná pozornost 

(čl. 7) věnována přemístění sídla do jiného členského státu, zejména vypracování 

návrhu přemístění řídícím (v případě dualistického systému orgánů) či správním 

orgánem (v případě monistického systému) a jeho obligatorní zveřejnění.  

Právní režim evropského družstva, obdobně jako úprava SE, počítá s použitím 

celé řady norem národního práva, a to nejen norem specificky k provedení Nařízení            

o SCE vytvořených (dle čl. 78 odst. 1), jak to stanoví čl. 8 odst. 1 lit.c) bod i), nýbrž i se 

subsidiárním použitím národního družstevního práva (čl. 8 odst. 1 lit.c/bod ii/),                   

a dokonce i s přímou nebo analogickou aplikací národní úpravy společnosti akciové.42 

Již na základě toho je zřejmé, že v rámci EHP může teoreticky vzniknout až 30 

odlišných úprav evropského družstva.43  

Úpravy SCE provedená citovaným nařízením je pak dle mého soudu vnitřně 

rozporná, v řadě teoretických východisek popírající družstevní principy, jak bude 

podáno níže. Lze na straně jedné téměř bezvýhradně podpořit východiska Nařízení 

popsaná v preambuli, tedy zájem na odstraňování překážek obchodu a přizpůsobení 

výrobních struktur rozměrům Společenství, odpovídající primárnímu právu (tj. svobodě 

usazování se44 a volnému pohybu kapitálu45). Lze přitakat výslovné deklaraci některých 

družstevních principů (včetně principu „jeden člověk – jeden hlas“), jakož i většině 

zásad popsaných v odst. 10 preambule, vyjma požadavku převodu čistého obchodního 
                                                
41 Nařízení zde rozlišuje sídlo „zapsané“ a sídlo „skutečné.“ 
42 Jak je tomu např. u jmenování znalce a ocenění nepeněžitých vkladů (čl. 4 odst. 6); zápisem do 
obchodního rejstříku (čl. 11 odst.1); zveřejňování listin v členských státech (čl. 12 odst. 1). 
43 Nařízení o SCE se totiž vztahuje na podkladě Smlouvy o EHP a rozhodnutí Společného výboru EH č. 
15/2004 z 9.2.2004 i na další státy EHP, a to Norsko, Island a Lichtenštejnsko. 
44 čl. 49 a násl. SFEU (dříve čl. 43, čl. 48 SES). 
45 čl. 63 a násl. SFEU (dříve čl. 56 SES). 
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majetku a rezerv při zrušení SCE na jiný družstevní subjekt. Rovněž tak je možné bez 

výhrad akceptovat základní účel evropského družstva vymezený v čl. 1 odst. 3 Nařízení. 

S vytčenými cíly zjevně koresponduje alternativní vymezení orgánů v systému 

dualistickém či monistickém, stejně tak i způsoby založení SCE, k němuž je – obdobně 

jako v případě SE – požadován tzv. nadnárodní prvek, byť v případě transformace 

družstva je tento splněn i tehdy, mělo-li národní družstvo po stanovenou dobu dvou let 

organizační složku v jiném členském státě. Co se založení týká, lze s povděkem 

kvitovat připuštění možnosti založit nový subjekt („na zelené louce“). 

Oproti těmto demonstrativně vyjmenovaným kladům, stojí problematické pojetí 

družstva jako více méně obchodní společnosti na variabilní kapitál, která může emitovat 

cenné papíry, zejména akcie a obligace, v důsledku čehož může být de facto akciovou 

společností sui generis. Toto pojetí je totiž podpořeno i subsidiárním použitím norem 

platících pro akciové společnosti46. Za mnohem vážnější pochybení celé této koncepce 

považuji pak47 účast zaměstnanců – nečlenů – v orgánech evropského družstva, která 

zcela popírá princip družstevní demokracie, jakož i princip samostatnosti a nezávislosti.  

 

3. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU  
 

Ačkoli dle ust. § 260 Obch.zák. je stanoveno pro družstvo „přiměřené“ použití 

ustanovení hlavy I. dílu 1. části druhé Obch.zák., a tedy i ust. § 61 obch.zák., právní 

úprava družstva terminologicky s pojmem „podíl“ ve smyslu tohoto ustanovení 

nepracuje. Tak obligatorní náležitostí stanov dle § 226 odst. 1 lit. c) Obch.zák. je úprava 

vzniku a zániku členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva ke členům, i díl 

II  je označen jako „vznik a zánik členství,“ avšak dle ust. § 229 či dle § 230 člen 

převádí „členská práva a povinnosti,“ přitom dle § 227 odst. 2 lit.c) vzniká členství 

převodem členství (a nikoli převodem práv a povinností). Podle ust. § 226 odst. 1 lit. d) 

pak obligatorní náležitostí stanov je způsob splácení členských vkladů a vypořádání 

                                                
46 Za mylný tak považuji názor presentovaný Pelikánovou in: Pelikánová, I., Černá, Š. a kol, Obchodní 
právo. Společnosti obchodního práva a družstva, II. Díl, Praha, ASPI, 2006, st. 274, podle kterého je 
úprava Nařízení: „…………pro českého právníka .. mimořádně zajímavá, protože mu umožňuje hlouběji 
porozumět koncepci družstva a jeho souvislosti s obchodními společnostmi. SEC je totiž koncipováno 
v souladu s tradičními principy družstevnictví ………současně však navazuje na tradici pojetí družstva 
jako obchodní společnosti, která je charakteristická pro francouzské právo a příbuzné systémy……“ 
47 Shodně s Dvořákem (Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 276). 
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členského podílu při zániku družstva. Zmatek zde vnáší i ust. § 714 Obč.zák., kde 

podle věty prvé: zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu, 

přičemž v tomto ustanovení in fine: vrácení členského podílu se může člen domáhat 

teprve po vystěhování z bytu. Obdobně dle ust. § 24 odst. 9 zákona č. 72/1994 Sb.: 

..převodem jednotky …. zaniká členství nabyvatele v družstvu bez práva na vrácení 

členského podílu připadajícího na jednotku. Přitom dle ust. § 233 odst. 1 Obch.zák. má 

dosavadní člen při zániku členství za trvání družstva nárok na vypořádací podíl. 

Z uvedeného vyplývá celá řada otázek. Předně: Je pojem členství obsahově 

shodný s koncepcí podílu u obchodních společností? Je tedy členství synonymem 

„členského“ podílu? Pokud ano, proč člen na nabyvatele nepřevádí členství, ale práva 

a povinnosti? Pokud není členství totožné s členským podílem: Co je obsahem pojmu 

členský podíl?  Je to synonymum pro vypořádací podíl? Nebo snad pro členský vklad? 

Hlavní otázkou však zůstává: Co bylo záměrem zákonodárce při použití těchto pojmů? 

Tyto otázky jsou o to naléhavější, že je to právě členský vztah člena k družstvu, 

od něhož, jakožto vztahu základního, se odvíjí veškeré další vztahy v družstvu. 

Zákonodárci přitom zcela nepochybně náleží právo při normování určitého institutu 

používat (záměrně) specifickou terminologii a jí právě tento upravovaný institut od 

jiných odlišit. Vždy však by měl provést legální definici používaných pojmů a dále tyto 

pojmy důsledně používat. V tuzemské úpravě družstevního práva tomuto však není.  

Pro účely této práce se tedy pokusím tyto pojmy odlišit a ozřejmit. V prvé řadě 

členství v družstvu považuji shodně s Dvořákem48 za právní vztah člena k družstvu,          

a to vztah „členský,“ který sám nemůže být předmětem majetkových dispozic. 

Předmětem takovýchto dispozic, a to jako jiná majetková hodnota ve smyslu ust. § 118 

odst.1 Obč.zák.) je pak členský podíl.49  

Právě tento členský podíl,50 který dle ust. § 61 odst. 1 Obch.zák. ve spojení 

s ust. § 260 Obch.zák. představuje míru účasti člena v družstvu (tedy míru účasti člena 

na čistém obchodním majetku družstva, jež připadá na jeho podíl)  a z ní plynoucí práva 

a povinnosti, se ve skutečnosti podle ust. § 229, resp. § 230 Obch.zák. převádí, nikoli 

členská práva a povinnosti. Právě tento členský podíl se v koncepci ust. § 232 

Obch.zák. dědí, nikoli členství (to smrtí fyzické osoby zaniká a dědici vznikne členství 

                                                
48  Dvořák, T. Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 65. 
49  Opačně např. J. Pokorná, in Obchodní právo, Meritu, praha, ASPI, 2005, str. 531 a 542.  
50  Dle nového zákona o obchodních korporacích bude používán termín „družstevní podíl“ 
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nové). I tento členský podíl má svou kvalitativní i kvantitativní stránku. Kvantitativní 

stránka vyjadřuje majetkový podíl člena na družstvu. Kvalitativní stránka představuje 

souhrn jednotlivých práv a povinností člena. Tato práva narozdíl od obchodních 

společností51 nejsou v případě družstev systematicky upravena a je zapotřebí je odvodit.  

Mezi základní práva je třeba zahrnout právo účastnit se členské schůze a hlasovat na ní, 

právo na podíl na zisku, na vypořádací podíl při zániku členství za trvání družstva nebo 

na podíl na likvidačním zůstatku. Řadím sem i právo osobní účasti na činnosti družstva, 

jímž rozumím nikoli jen účast v orgánech družstva, nýbrž i participaci na výhodách 

poskytovaných družstvem. Rovněž tak i právo disponovat s podílem.  K doplňkovým 

právům lze přiřadit právo nahlížet do seznamu členů a žádat vydání potvrzení o svém 

členství (ust. § 228 Obch.zák.), právo členské žaloby dle ust. §  242, resp. ust. § 243a 

Obch.zák., právo vyžádat si zápis z členské schůze k nahlédnutí (ust. § 241 odst. 3), 

právo vyžádat si řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (ust. § 525 odst. 3)          

a další. Základní povinností člena naproti tomu je povinnost ilační, dále pak povinnost 

dodržovat stanovy a podrobit se rozhodnutím členské schůze, a to i tehdy, pokud člen 

hlasoval proti jeho přijetí. Souladně s Helešicem52 mám za to, že mezi základní 

povinnosti člena, právě pro odlišení družstva od obchodních společností, je povinnost 

osobní účasti na činnosti družstva, a to nejen tam, kde je členství podmíněno pracovním 

vztahem. K  základním povinnostem náleží nepochybně uhrazovací povinost dle ust.           

§ 222 odst. 2 Obch.zák. 

Dle této koncepce tak má každý člen pouze jeden, a to jediný podíl. Dojde-li            

k převodu tohoto podílu, podíl zůstává nezměněn, pouze došlo k zániku členství jakožto 

vztahu převodce k družstvu a naopak derivativně vzniklo členství nabyvatele. Je-li však 

nabyvatelem stávající člen družstva, dojde ke splynutí podílu stávajícího s nabývaným. 

Takovéto splynutí a následné případné rozdělení v důsledku převodu přitom 

koresponduje s rozhodovací praxí, zejména senátu Nejvyššího soudu 29Odo.53 

Recentní právní úprava počítá přitom výhradně se členstvím individuálním, 

takže členský podíl nemůže být předmětem spoluvlastnictví (spolumajitelství). Z tohoto 

pravidla existuje pouze jediná výjimka, která nadto není upravena v zákoníku 

                                                
51  Srovnej ust. § 113 a násl. a ust. §178 a násl. Obch.Zák. 
52 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práv, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 2009, 
str. 142. 
53 Např. usnesení sp.zn. 29Odo 1101/2006 ze dne 26.10.2008, či sp.zn.: 29Odo 931/2006 ze dne 
29.10.2008. 
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obchodním, nýbrž občanském, a to společné členství manželů v bytovém družstvu dle 

ust. § 703 odst. 2 obč.zák. V jiném družstvu nemůže společné členství vzniknout a to 

zejména proto, že dle obecné úpravy společného jmění manželů dané v ust. § 143 odst. 

2 obč.zák. ani nabytí členských práv a povinností v jiném nežli bytovém družstvu účast 

druhého manžela na družstvu nezakládá.  

 

S ohledem na specifiku družstev a jejich odlišnost od obchodních společností je 

členský vztah vztahem komplexním, jak jej vymezuje Helešic,54 tedy jako syntézu 

aktivní účasti člena na činnosti družstva s jeho účastí majetkovou a dále účastí                  

na rozhodování. Za aktivní účast člena je možné považovat jak práci pro družstvo, tak             

i aktivní využívání jeho služeb, nákup jím prodávaného zboží, apod., tedy participaci na  

společném uspokojování potřeb. Majetková účast má podobu především základního 

členského vkladu, který je podmínkou vzniku členství, a pokud to stanovy připouštějí           

i dalšího členského vkladu, popřípadě další majetkové účasti.  

Zákon o obchodních korporacích pak mnou shora nastíněnou koncepci 

přijímá, kdy výslovně upravuje v ust. § 595  a násl. postupně  institut družstevního 

podílu, jeho převod, přechod, splynutí a rozdělení.   

Členství je tak reflektováno jako právní vztah konkrétního člena k družstvu.  

Obecná úprava družstev v zákoně o obchodních korporacích stanoví, že členství 

jednoho z manželů nezakládá členství druhého; to neplatí pro družstvo bytové, je-li 

družstevní podíl součástí společného jmění manželů (ust. § 739 odst. ). Dle úpravy 

zákonného režimu manželského majetkového práva dle ust. § 709 odst. 3 zákona                

č. 89/2012 Sb. (NOZ) je součástí společného jmění také podíl manžela v družstvu, stal-

li se manžel v době trvání manželství členem družstva, pokud podíl nenabyl způsobem 

zakládajícím jeho výlučné vlastnictví.  

Družstevní podíl, pokud to stanovy nevylučují, může být ve spoluvlastnictví více 

osob s tím, že práva a povinnosti (zejména ta výslovně uvedená v ust. § 575 ZOK) 

vykonává vždy jeden ze spoluvlastníků, když jejich právní poměry se řídí obecnou 

úpravou spoluvlastnictví v zákoníku občanském (tj. zák. č. 89/2012 Sb.). 

Podle přechodných ustanovení zákona se sjednocuje terminologie tak, že jinými 

právními předpisy užívaný pojem „členský podíl“ znamená podle povahy věci 
                                                
54 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práv, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 2009, 
str. 129 
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„družstevní podíl“ nebo „členský vklad“; dosavadními pojmy „převod členských práv a 

povinností“ nebo „převod členství“ se rozumí „převod družstevního podílu“; dosavadní 

„přechod členství,“ nebo „přechod členských práv a povinností,“ anebo „přechod 

podílu“ znamená pro futuro „přechod družstevního podílu“ (§ 783 ZOK). Družstva 

vzniklá před účinností, jejichž členy jsou výhradně právnické osoby, nemusí dle ust. § 

781 odst. 1 ZOK splňovat podmínku nejnižšího počtu členů dle § 552 odst. 2 ZOK.  

 

4. VZNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU  
 

Vznik členství v družstvu lze označit za komplexní právní skutečnost, kdy 

zákonem předvídané právní následky vznikají na základě dvou, popřípadě více právních 

skutečností, zejména právních úkonů. Zákon k těmto právním skutečnostem řadí:  

a) jednostranný právní úkon člena – a to podání písemné přihlášky,  

b) jednostranný projev vůle družstva – rozhodnutí příslušného orgánu (o přijetí 

uchazeče, resp. dědice,  za člena, o schválení Dohody o převodu členských 

práv a povinností), 

c) složení základního členského vkladu, popřípadě, určují-li tak stanovy, 

vstupního vkladu,   

d) dvoustranný právní úkon – uzavření Dohody o převodu členských práv              

a povinností,  

e) dvoustranný právní úkon – uzavření smlouvy o pracovním vztahu mezi 

družstvem a členem (uchazečem), je-li členství podmíněno takovým 

pracovním vztahem,  

f) právní události – jako je dosažení věku 15 let a dokončení povinné školní 

docházky, je-li členství podmíněno pracovním vztahem,  

g) zánik člena – právnické osoby, má-li právního nástupce,  

h) smrt člena – fyzické osoby, kterou členství této osoby zaniká.  

Kromě těchto právem aprobovaných skutečností je však k bezvadnému 

(platnému)  vzniku členství zapotřebí, aby uchazeč o členství splňoval předpoklady 

stanovené zákonem a zejména stanovami, resp. aby u něho zákon nestanovil překážku 

vzniku členství.  
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V prvé řadě jde zejména o zákonné omezení určitých subjektů k účasti 

v družstvu. Výrazně v takové účasti je omezen stát dle ust. § 30 odst. 1 zákona                

č. 219/2000 Sb., jak bude pojednáno níže. Členství v družstvu je zcela zapovězeno 

obecně prospěšným společnostem, jak to vyplývá z ust. § 17 odst. 2 zákona č. 248/1995 

Sb. Možnost vzniku členství nadací či nadačních fondů je s ohledem na ust. § 23 odst.  

in fine a ust. § 23 odst. 8 zákona č. 227/1997 Sb. výrazně omezena, kdy tyto subjekty 

k nabytí účasti nemohou použít svého majetku a kdy bezvýjimečně nemohou být členy 

takového družstva, jehož členové mají uhrazovací povinnost přesahující členský vklad 

na krytí ztrát. Členství bank, pojišťoven, zajišťoven, stavebních spořitelen, penzijních 

fondů, investičních společností a investičních fondů je rovněž zvláštními zákony 

omezeno.55  Dle prvé věty ust. § 227 odst. 1 Obch.zák. mohou obecně členy družstva 

být osoby fyzické i právnické. Některým právnickým osobám členství zvláštní zákon 

zapovídá, jak bylo shora uvedeno. Mohou však i nastat případy, kdy zvláštní zákon pro 

určitý druh družstev zapovídá členství prakticky všem právnickým osobám, jak je tomu 

dle ust. § 10 zákona č. 378/2005 Sb.56   

Co se členství fyzických osob týká, nesouhlasím se závěrem Dvořáka, podle 

něhož se členem družstva může stát pouze ta fyzická osoba, která je plně způsobilá 

k právním úkonům, s výjimkou členství v družstvu podmíněného pracovním vztahem           

a s výjimkou vzniku členství dědice podle § 232 Obch.zák.57 Obchodní zákoník takovou 

podmínku členství v žádném svém ustanovení nestanoví. Pokud by zákonodárce měl 

v úmyslu umožnit členství toliko osobám zletilým a současně jen těm, které způsobilosti 

k právním úkonům nebyly podle ust. § 10 Obč.zák. zbaveny nebo omezeny, uvedl by to 

výslovně, nebo způsobem obdobným jak činí v ust. § 76 odst. 2 Obch.zák. u společníka 

veřejné obchodní společnosti, kterým dle citovaného ustanovení může být pouze 

fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti dle zvláštního 

                                                
55 Kupříkladu podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 96/1993 Sb. může mít stavební spořitelna majetkovou účast 
pouze v právnických osobách, které se zabývají výstavbou bytů a rodinných domů nebo výrobou pro tyto 
účely. Její účast v takové právnické osobě  pak dle ustanovení § 9 odst. 7 cit.zák.  nesmí přesáhnout 1/3 
základního kapitálu a součet jejích účastí v právnických osobách nesmí přesáhnout 15% základního 
kapitálu stavební spořitelny.  
56 Dle cit.ust. členem bytového družstva, které je příjemcem státní podpory dle tohoto zákona může být 
pouze osoba fyzická, nadto musí splňovat tam uvedenou podmínku zletilosti, s výjimkou přechodu 
členského podílu na nezletilého dědice; jediná výjimka pro účast právnické osoby v takovém družstvu je 
jiné bytové družstvo za podmínek ust. § 10 odst. 3, které však působí jako de facto servisní organizace.  
57 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 45 
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předpisu.58 Dvořákem uvedenou výjimku družstva, ve kterém je členství podmíněno 

pracovním vztahem a kdy členem se může stát toliko fyzická osoba, která dosáhla 15 let 

věku a ukončila povinnou školní docházku, je naopak zapotřebí interpretovat jako nikoli 

beneficium osoby, jež pro nedostatek věku není plně způsobilá k právním úkonům, 

nýbrž jako věkové (a „kvalifikační“ omezení) omezení uchazeče o členství, které je 

racionální a souladné s normami práva pracovního, zejména s úpravou způsobilosti 

zaměstnance dle § 6 zákoníku práce. Z obecného hlediska tak může i osoba nezpůsobilá 

k právním úkonům nabýt členství v družstvu převodem členských práv a povinností, 

pokud takovou dohodu, kterou za nezpůsobilého uchazeče uzavřel jeho zákonný 

zástupce, schválí soud. Rovněž tak nelze vyloučit u těchto osob originární nabytí 

členství.   

V druhé řadě je zapotřebí, aby uchazeč splňoval podmínky pro členství 

v družstvu určené ve stanovách, kterým obchodní zákoník svěřuje podrobnější úpravu 

členství. Z těchto podmínek vzniku členství obchodní zákoník výslovně pamatuje pouze 

na pracovní vztah k družstvu59 (§ 227 odst. 1). Pod těmito podmínkami je zapotřebí si 

vlastně představit určitá omezení okruhu potenciálních uchazečů o členství, a to 

zpravidla omezení z důvodu věku, vzdělání, povolání nebo příslušnosti k určitému 

stavu. Rovněž tak stanovy mohou členství vázat na podmínku bydliště či sídla člena           

na určitém území. Stanovy mohou vyloučit členství právnických osob. Rovněž tak 

mohou členství podmínit vlastnickým či jiným právem uchazeče k nemovitostem               

či bytům.  Možnost družstva ve svých stanovách formulovat takové podmínky však není 

zcela bezbřehá.  

V souvislosti s těmito  fakultativními podmínkami je zapotřebí respektovat 

družstevní principy, a to zejména princip dobrovolnosti a otevřenosti členství a princip 

rovnosti, jakož i v ústavní rovině upravený zákaz diskriminace. Na jedné straně 

družstvo nelze nutit, aby za svého člena přijalo každého uchazeče, který o členství 

projeví zájem; družstvo racionální formulací podmínek členství chrání sebe samo             

a stávající členskou základnu. Podmínky pro členství by však neměly být nedůvodně 

diskriminační. Za diskriminační lze především považovat rozlišování na základě 

                                                
58 Přitom dle ust. § 6 odst. 1 živnostenského zákona všeobecnými podmínkami provozování živnosti 
fyzické osoby jsou: a) dosažení věku 18 let, b) způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost. 
59 Pracovní vztah je přitom pojem širší nežli pracovní poměr, kdy zahrnuje rovněž dohody o pracích 
konaných mimo pracovní poměr. Tuto úpravu nový zákon o obchodních korporacích nepřejímá, když dle 
ust. § 587 sjednocuje podmínku vzniku členství toliko na pracovní poměr. 
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pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

majetku, rodu, nebo jiného postavení, sexuální orientace či zdravotního postižení. To 

však samozřejmě nelze absolutizovat, neboť i zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační 

zákon, v ust. § 6 stanoví přípustné formy rozlišování. Za racionální a ospravedlnitelné 

diferencování lze považovat například požadavek, aby členem družstva mohl být pouze 

soukromě hospodařící rolník, který je vlastníkem půdy v případě odbytového družstva 

či družstva pro nákup zemědělských potřeb. Nejvyšší soud ČR v nedávném 

rozhodnutí60 za neplatné pro rozpor se zásadou rovnosti označil ustanovení stanov 

družstva, v nichž vznik členství byl podmíněn tím, že uchazeč není nájemcem jiného 

bytu nebo nevlastní jiný byt či dům, když seznal, že tato podmínka členství 

diskriminační a zakládá všeobecnou a neodůvodněnou nerovnost mezi uchazeči                

na základě jejich majetkových poměrů. Zajímavý je v odůvodnění tohoto rozsudku 

uvedený pojem všeobecná nerovnost, vyložená jako nerovnost, která nezohledňuje 

případy hodné zvláštního zřetele.  

Protože princip rovnosti je v pozitivním právu upraven v ust. článku 1 Listiny, 

budou ty podmínky členství stanov, jež jsou s tímto principem v neodůvodněném 

rozporu neplatné nejen ex lege, ale přímo ex constitutione.61 

 V souvislosti s těmito fakultativními podmínkami členství přitom vznikají dvě 

další poměrně zásadní otázky. Prvou z nich je, zda vznikne členství osoby, která 

podmínky dané stanovami nesplňuje, v případech, kdy ke vzniku členství není zapotřebí 

souhlasu družstva. Druhou otázkou pak je, zda dodatečné úpravy podmínek ve 

stanovách se tyto „nové“ předpoklady budou vztahovat rovněž na stávající členy.  

Co se prvého nastíněného problému týká, půjde o dvě skupiny případů 

derivativního vzniku členství, a to jednak o převod členství v bytovém družstvu 

(případně jiném družstvu, kde stanovy souhlas představenstva nevyžadují) a na druhé 

straně o vznik členství v důsledku dědění či právního nástupnictví po zaniklé právnické 

osobě dle ust. § 232 Obch.zák. U prvé skupiny Pekárek62 dovozuje, že účinky Dohody 

nemohou nastat, je-li uchazeč ke členství dle stanov nezpůsobilý.63 V případě druhém 

                                                
60 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn.29Cdo 4937/2009 ze dne 17.2.2011. 
61 T.Dvořák, Stanovy družstva, Ad Notam 5/2002, s. 97. 
62 in Štenglová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník , komentář, 13.vydání,  C.H.Beck, 2010, str. 838. 
63 Rovněž tak Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 88 
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však ke vzniku členství osoby byť dle stanov nezpůsobilé dojde, a to ex lege (ust. § 707 

odst. 2 Obč.zák., ust. § 232 odst. 4 Obch.zák.). Tento závěr lze přitom opřít  i o 

rozhodovací praxi,64 kdy v souvislosti s přechodem členství a nájmu družstevního bytu 

na stát formou odúmrti Nejvyšší soud konstatoval, že „i kdyby však (snad) byly členství 

v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu přípustné opravdu jen  u fyzických osob, 

není možné takový majetek vylučovat z projednání dědictví, a to ani tehdy, má-li 

připadnout státu jako odúmrť; uvedená skutečnost by byla způsobilá ovlivnit pouze to, 

jak by bylo možné - po skončení dědického řízení - s tímto majetkem naložit ...” Podle 

některých autorů65 vzniká členství i osoby dle stanov nezpůsobilé  v případě převodu 

práv a povinnosti u bytových družstev a dále takových družstev, kde převod nepodléhá 

souhlasu orgánů družstva s tím, že takováto družstva by s ohledem na to měl pečlivě 

zvážit úpravu podmínek členství ve stanovách.  

Co se druhé nastíněné otázky týká, byla v rozhodovací praxi řešena v souvislosti 

s podmínkou pracovního vztahu k družstvu66. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR 

sp.zn. 29Odo 1145/2003 ze dne 1.9.2004 „nelze stanovy družstva platně změnit tak, že 

podmíní trvání členství stávajících členů vznikem pracovního vztahu k družstvu.“ 

Z odůvodnění tohoto rozhodnutí lze vysledovat dva obecnější aspekty, které je možné 

použít pro posouzení i dodatečného začlenění jiných podmínek do stanov, a to zejména 

náhled, že takováto změna pravidel pro stávající členy porušuje princip právní jistoty, a 

dále procesní závěr, podle kterého posuzování platnosti stanov družstva (jakožto 

smlouvy sui generis) je posuzováním platnosti právního úkonu, nikoli usnesení členské 

schůze, která je přijala. Stejně tak považuje vůči stávajícím členům za neúčinné 

Římalová67 v důsledku pozdější změny podmínek, pokud by po nich měl být vyžadován 

doplatek touto změnou zvýšeného základního členského vkladu, ačkoli jej již zaplatili. 

Shodně se vyslovil i Nejvyšší soud v rozhodnutí sp.zn.: 29Odo 984/2003.  

 

Členství v družstvu tak může podle ust. §227 odst. 2 Obch.zák. vzniknout:  

1. při založení družstva,  

2. za trvání družstva přijetím za člena,  

                                                
64 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 21Cdo 3088/2009 ze dne 26.1.2010. 
65 Např. Beránek, V., Poznámky k členství v bytovém družstvu, Ad notam 4/2005, str. 140 an. 
66 Jde ovšem o podmínku velmi specifickou, neboť vnucení povinnosti uzavřít pracovní vztah 
s družstvem je v rozporu s právem na svobodnou volbu povolání dle čl. 26 odst. 1 Listiny. 
67  Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2004, str. 184.  
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3. převodem členství nebo  

4. jiným způsobem stanoveným zákonem.  

Přitom prvé dva způsoby představují originární vznik členství, zbývající pak 

derivativní, neboť své členství odvozují od svého právního předchůdce. 

 

Zákon o obchodních korporacích naproti tomu v ust. § 577 odst. 1 vznik 

členství způsobem stanoveným (zvláštním) zákonem neumožňuje. Jedná se se přitom o 

zjevnou legislativní vadu, neboť i nadále bude členství vznikat v důsledku sloučení, 

splynutí nebo rozdělení družstva dle zvláštního zákona.  

 

4.1. ORIGINÁRNÍ VZNIK ČLENSTVÍ  
 

Původně vzniká členství tehdy, pokud člen svého členství nenabyl od právního 

předchůdce. Takto nabývá členství z časového hlediska buď při založení družstva, nebo 

za jeho trvání přijetím za člena. S ohledem na skutečnost, že de lege lata nelze členský 

podíl  nabýt příklepem licitátora68 (když tento nelze vydražit ani v dražbě nedobrovolné 

ani v dražbě dobrovolné)69, není možné o tomto způsobu originárního nabytí uvažovat. 

Obligatorní podmínkou originárního vzniku členství je dle kogentního ust. § 227 

odst. 4 Obch.zák. zaplacení vstupního vkladu. Stanovy přitom mohou fakultativně určit 

i další podmínky takového vzniku, z nichž zákon výslovně upravuje v ust. § 227 odst. 1 

vznik pracovního vztahu.  

V obou případech originárního vzniku členství toto vzniká uchazeči, který podal 

přihlášku do družstva, neboť v případě vzniku členství při vzniku družstva mohou na 

ustavující členské schůzí dle ust. § 224 odst. 3 Obch.zák. hlasovat jen osoby, které 

podaly přihlášku do družstva, v případě originárního vzniku členství za trvání družstva 
                                                
68 Nesouhlasím s tvrzením T. Dvořáka (in Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2006, str.68), že dražba je smlouvou sui generis a jde vlastně o převod, nikoli o přechod. Ztotožňuji se 
přitom s rozhodnutími NS ČR sp.zn.: 20Cdo 3963/2008 a sp.zn.: 21Cdo 2062/2007. Shodně i Petr, B., 
Nabývání vlastnictví originárním způsobem, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 2011, str. 135 an. 
69 Oproti názoru T. Dvořáka (in Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 69) 
podotýkám, že ust. § 36 odst. 4 zákona o veřejných dražbách bylo k 1.9.2006 novelizováno tak, že 
předmětem dražby nedobrovolné může být vše, co může být zástavou podle zvláštního právního 
předpisu. Podíl v družstvu již není v tomto novelizovaném ustanovení demonstrativně uveden. Co se 
veřejné dražby dobrovolné týká, pak právě proto, že příklepem licitátora dochází k přechodu a nikoli 
převodu (viz předchozí poznámka pod čarou), a protože ust. § 231 odst. 1 ust. § 232 Obch.zák. o zániku 
členství jsou kogentní a taxativní a mezi způsoby zániku členství zpeněžení podílu v dražbě neuvádějí, 
mám za to, že ani dobrovolnou dražbu nelze provést.  
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vzniká členství po splnění podmínek ze zákona a stanov přijetím za člena na základě 

písemné členské přihlášky.  

Co se přihlášky člena týká, ta obligatorně musí být písemná, a to pod sankcí 

absolutní neplatnosti ve smyslu ust. § 40 odst. 1 obč.zák.  Zákon obsahové náležitosti 

přihlášky nikterak nevymezuje. Mám za to, že přihláška, aby byla bezvadným, tedy 

zejména určitým a srozumitelným projevem vůle, musí obsahovat vedle řádné 

identifikace uchazeče a družstva uchazečův jednoznačný projev vůle stát se členem 

tohoto konkrétního družstva. Nad rámec těchto podstatných obsahových složek 

(esentialia negotii) by přihláška měla obsahovat rovněž prohlášení uchazeče, že se 

seznámil se stanovami, zejména s vkladovou povinností členů, a že se zavazuje tyto 

stanovy dodržovat a respektovat rozhodnutí orgánů družstva.  

 

Zákon o obchodních korporacích originární vznik členství v ust. § 577 odst. 1 

lit. a) a b) prakticky přejímá, jak i uvádí důvodová zpráva.  Obligatorní podmínkou 

vzniku členství je dle ust. § 564 odst. 1 ZOK písemné prohlášení dle § 560 odst. 1 nebo 

2 ZOK70 a splnění vkladové povinnosti, a to buď k základnímu členskému vkladu, 

případně – určují-li tak stanovy – ke vstupnímu vkladu.  

Pro případ, kdy dle stanov bude členství podmíněno pracovním poměrem člena 

k družstvu (tedy již nikoli pracovním vztahem), vznikne členství dnem vzniku tohoto 

pracovního poměru ve smyslu ust. § 579 odst. 2 ZOK. Dle ust. § 577 odst. 4 ZOK 

členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou; je-li podmínkou vzniku členství pracovní 

poměr člena, mohou stanovy určit, že členství nezaniká zánikem pracovního poměru. 

V takovém posledně uvedeném případě úpravy stanov by bylo možno sjednat pracovní 

poměr člena na dobu určitou.71  

S ohledem na ust. § 32 odst. 3 ZOK, dle kterého může být družstevní podíl 

zastaven, a s ohledem na ust. § 610 lit. j) ZOK,  z kterého (avšak do případné novely 

procesních předpisů72 jen potencielně) vyplývá možnost dražit při výkonu rozhodnutí, 

resp. exekuci, družstevní podíl, jsou-li členská práva převoditelná, lze pro futuro 

                                                
70 Z dikce ust. § 564 ZOK přitom vyplývá, že v případě přijetí za člena družstva již existujícího bude 
zapotřebí, aby tento vedle přihlášky učinil ještě písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti 
k základnímu členskému vkladu, případně jej do této přihlášky inkorporoval. 
71 Opačně Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práv, 1. vydání, Praha, C.H. 
Beck, 2009, str. 139 
72 Tedy občanského soudního řádu a exekučního řádu 
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uvažovat o originárním vzniku členství – a to příklepem likvidátora. Tento náhled je 

však sporný, neboť ust. § 577 odst. 1 ZOK v porovnání s ust. § 227 odst. 1 Obch.zák. již 

neumožňuje vznik členství jiným způsobem stanoveným (zvláštním) zákonem. 

 

4.1.1. PŘI VZNIKU DRUŽSTVA  
 

Konstituování družstva je dle recentní právní úpravy dvoufázové, jak tomu 

ostatně u právnických osob s ohledem na ust. § 19 odst. 2 obč.zák. bývá. Tuto 

dvoufázovost explicitně obsahuje i ust. § 227 odst. 2 lit.a) Obch.zák., podle kterého 

členství vzniká při založení družstva dnem vzniku družstva. 

K takovému originárnímu vzniku členství je zapotřebí, aby uchazeč podal do 

zakládaného družstva svou písemnou přihlášku a to nejpozději do konání „ustavující 

členské schůze,“ dále aby se na této schůzi zavázal k členskému vkladu, a to tak, aby 

spolu se závazkem ostatních uchazečů souhrn těchto vkladů činil stanovenou částku 

zapisovaného základního kapitálu, a aby ve lhůtě 15-ti dnů od konání této ustavující 

schůze základní nebo vstupní vklad splatil. Dále je zapotřebí konání platné ustavující 

schůze a platné přijetí obligatorních rozhodnutí včetně schválení stanov.  Konečně je 

k takovému vzniku členství zapotřebí, aby družstvo vzniklo, tedy aby bylo zapsáno do 

obchodního rejstříku.  

O písemné přihlášce platí to, co již bylo shora uvedeno. Podána musí být 

s ohledem na ust. § 224 odst. 3 Obch.zák. před konáním ustavující členské schůze. 

Označení ustavující schůze za „členskou“ je dle mého soudu chybné, neboť členství 

vzniká právě teprve se vznikem družstva a této schůze se účastní a rozhodují na ní tedy 

z podstaty věci „uchazeči“ a nikoli „členové.“ 

Ustavující schůze, na níž by měli být svolavatelem pozváni všichni uchazeči, 

kteří podali přihlášku, rozhodne chronologicky o:  

1. volbě předsedajícího,  

2. určení zapisovaného základního kapitálu,  

3. návrhu stanov,  

4. volbě členů představenstva a kontrolní komise.  
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Naopak nerozhoduje explicitně o samotném založení družstva. Projev takovéto vůle 

uchazečů je již odvozen z toho, že podali přihlášku a ustavující schůze se zúčastnili a 

hlasovali tak, aby rozhodnutí vedlo k jeho založení.  

Co se platnosti rozhodnutí této ustavující schůze týká, zákon toliko stanoví, že 

na ní jsou oprávněni hlasovat pouze ti zájemci, kteří podali přihlášku do družstva, a dále 

že tato schůze volí a přijímá usnesení většinou přítomných. Nestanoví však, kdy je tato 

ustavující schůze schopná usnášení, je zřejmě možné – přestože nejde o členskou schůzi 

– subsidiárně použít ust. § 238 odst. 3 Obch.zák., podle kterého postačí přítomnost 

nadpoloviční většiny členů (uchazečů).  

K založení družstva je dle ust. § 224 odst. 5 Obch.zák. potřebné, aby se na této 

schůzi uchazeči zavázali k členským vkladům dosahujícím stanovené částky 

zapisovaného základního kapitálu. V souvislosti s určením zapisovaného základního 

kapitálu by tedy mělo dojít i k dohodě o ocenění případných nepeněžitých vkladů dle 

ust. § 223 odst. 5 Obch.zák. všech uchazečů (nikoli členů, jak zákon chybně uvádí). 

Členství takto může vzniknout i uchazeči, který hlasoval proti přijetí stanov, 

pokud nevzal ihned po hlasování svou přihlášku zpět, to však pochopitelně za 

předpokladu, že jinak splní své další povinnosti, tedy zejména zavázal se již 

k členskému vkladu a tento, případně vstupní, ve stanovené lhůtě splatil. 

Protože ustavující schůze může rozhodnout o tom, že hlasování bude tajné, může 

vzniknout problém v případě toho uchazeče, který hodlá využít možnosti dle ust. § 224 

odst. 4 Obch.zák. vzít přihlášku zpět.  

Je sporné, zda členství vznikne uchazeči, který sice podal přihlášku do družstva 

a zaplatil ve lhůtě členský nebo vstupní vklad, pokud se ustavující schůze nezúčastnil, 

neboť s ohledem na ust. § 224 odst. 5 věta prvé Obch.zák. jen na této schůzi se účinně 

může člen zavázat k členskému vkladu. Pekárek73 se však domnívá, že tento závazek by 

měl  přijat formou usnesení schůze, které by tedy mohlo zavázat i nepřítomného 

uchazeče. Nadto připouští, aby požadavek na tento závazek členů byl splněn i tím, že 

ustavující schůze schválí stanovy obsahující povinnost členů vklad v určité výši splatit. 

Jiné řešení by spočívalo v tom, že závazek nepřítomného uchazeče by byl již součástí 

jeho přihlášky. Obě tato nabízená řešení však kolidují s dikcí ust. § 224 odst. 6 

Obch.zák., podle kterého je přílohou prvého notářského zápisu seznam členů a výše 
                                                
73 in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., a kol, Obchodní zákoník. Komentář, 13.vydání, Praha, C.H.Beck, 
str. 832. 
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jednotlivých členských vkladů, k nimž se na ustavující schůzi zavázali. Tato otázka 

přitom nemusí být marginální zejména v situaci, kdy by do družstva podalo přihlášku 

pouze pět uchazečů – fyzických osob, avšak ne všichni se  ustavující schůze zúčastní; 

tato okolnost by potom mohla vést i k prohlášení neplatnosti družstva dle ust. § 68a 

odst. 2 lit. a) Obch.zák., pokud by se ustavující schůze zúčastnily tři osoby, z nichž 

pouze dvě by hlasovaly pro přijetí stanov. 

Na rozdíl od jiných autorů74 se domnívám, že uchazeč může být na ustavující 

schůzi zastoupen zmocněncem. K tomuto závěru mne vede jednak přesvědčení, že 

nemožnost zastoupení by musel s ohledem na princip „co není zákonem zakáháno, je 

dovoleno“ explicitně stanovit zákon, jak to činí v případě družstevních záložen  ust. § 2 

odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., dále že Dvořákem uváděný důvod nemožnosti takového 

zastoupení spočívající v tom, že by se tak uchazeč vzdal práva vzít zpět svou přihlášku, 

nepovažuji za relevantní již s ohledem na koncepci přímého zastoupení.  

O průběhu ustavující schůze musí být pořízen notářský zápis, jehož obligatorní 

přílohou je seznam členů (uchazečů) a výše vkladů, k nimž se zavázali. Rovněž tak o 

schválení stanov na této ustavující schůzi se pořizuje tato veřejná listina. V praxi bývá 

obvyklé, že se fakticky pořídí jeden notářský zápis o obsahu jak osvědčujícím průběh 

schůze, tak i o rozhodnutí o stanovách. Stejnopisy těchto osvědčovacích zápisů jsou 

obligatorní přílohou návrhu na prvozápis družstva do obchodního rejstříku.  

Ještě před podáním návrhu na prvozápis musí být splacena alespoň polovina 

zapisovaného základního kapitálu. Sporná situace vzniká ohledně takového uchazeče, 

který je se splněním ilační povinnosti v prodlení. Splní-li svou povinnost, byť po lhůtě 

dle § 224 odst. 5 in fine Obch.zák., avšak ještě před zápisem družstva do obchodního 

rejstříku, jeho členství bez jakýchkoli pochybností vznikne.  

Bude-li však v prodlení se zaplacením vstupního vkladu i po vzniku družstva, 

lze uvažovat o dvou variantách řešení. Podle prvé členství nevznikne a o původní 

přihlášce tohoto člena by mělo být znovu rozhodováno příslušným orgánem družstva 

podle pravidel pro vznik členství za trvání družstva. Tento názor zastává například 

Helešic,75 když jej změkčuje předchozí marnou výzvou družstva k dodatečnému splnění 

                                                
74 Např. T. Dvořák (in Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 52) či 
M.Pekárek (in op.cit.sub. 62, str. 832) 
75 in Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práv, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 
2009, str. 133 
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povinnosti. Podle druhé varianty, zastávané například Pelikánovou,76 by naopak členství 

vzniklo dodatečným zaplacení. Obě z těchto variant mají jisté rácio. Přikláním se však 

s ohledem na teleologický výklad spíše k variantě prvé, neboť mám za to, že smyslem 

tohoto způsobu vzniku členství je, aby okamžik vzniku družstva splynul se vznikem 

členství.77 Toto řešení je ostatně i v zájmu ochrany družstva, kterému se svěřuje, aby 

opětovně zvážilo přijetí takového uchazeče, který prakticky svou prvou a do té doby 

zjevně jedinou povinnost řádně a včas nesplnil. Slabinou tohoto stanoviska je fakt, že 

přijaté stanovy mohou obsahovat podmínky vzniku členství takové, které ze své povahy 

mohou nastat teprve po založení družstva a kdy v důsledku toho i členství uchazečů, 

kteří ilační povinnost řádně a včas splnili, vznikne ve skutečnosti později.  

Je namístě připomenout, že pokud by byl v prodlení uchazeč, který se zavázal 

k nepeněžitému vkladu, jeho členství bez jakýchkoli pochybností nevznikne.  

 

Zákon o obchodních korporacích rovněž s ohledem na ust. § 122 a ust. § 126 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. koncipuje vznik družstva dvoufázově. V ust. § 8 odst. 1 

ZOK výslovně upřesňuje, že korporace se zakládá společenskou smlouvou, přičemž 

v případě družstva se tato uzavírá přijetím ustavující schůzí. Členství při založení 

družstva vzniká dnem vzniku družstva, a to jen při splnění všech podmínek členství 

stanovených zákonem nebo stanovami.  

Upravena je činnost předcházející konání ustavující schůze, zejména osoba 

svolatele, kterému se svěřuje jak vypracování návrhu stanov, tak svolání zájemců, jakož 

i počáteční řízení této schůze. Svolatelem může být toliko fyzická osoba, k této funkci 

písemně pověřená zájemci.  

Zákon rozlišuje postupně dvě kategorie uchazečů, a to: „zájemce,“ tedy osobu, 

která podala přihlášku do družstva, a dále „zakladatele.“ Těmi se rozumí pouze ti 

zájemci, jejichž přihláška byla schválena, a nevzali ji zpět, a kteří (vyjma vkladové 

povinnosti a vzniku pracovního poměru) splnili podmínky pro členství a jeho vznik. 

Ustavující schůze se rozpadá do 4 etap, chronologicky na sebe navazujících. 

V prvé, zahajovací, je provedena presence a kontrola přihlášek zpravidla svolatelem. 

                                                
76 Pelikánová, Černá a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva, Praha, ASPI 
2006, str. 493-494. 
77 Zákonem výslovně upravenou výjimkou je dispozitivní pravidlo dle § 227 odst. 3 Obch.zák. 
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Ten dále seznámí schůzi s těmi jednáními, která již učinil, a následně navrhne pravidla 

pro jednání a volbu předsedajícího.  

Výsledkem druhé etapy je schvalování přihlášek jednotlivých zájemců.  

Teprve ve třetí etapě ti zájemci, jejichž přihlášky byly schváleny, hlasují 

postupně o přijetí stanov, volbě členů orgánů a způsobu splnění základního členského 

vkladu, eventuelně vstupního vkladu.  

Ve čtvrté etapě schvaluje schůze dle ust. § 559 odst. 3 ZOK seznam zakladatelů. 

Zákon v ust. § 556 odst. 2 ZOK výslovně připouští, aby zájemce byl na jednání 

zastoupen zmocněncem, přičemž však zmocnění omezuje tak, že zmocněnec může 

zastupovat toliko jediného zájemce.  

Dále zpřesňuje (oproti stávající úpravě) pravidla jednání schůze, když stanoví, 

že schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době hlasování (§ 557 odst. 3 

ZOK) s tím, že každý zájemce, jehož přihláška byla schválena, má na ustavující schůzi 

1 hlas, a konečně tím, že o stanovách lze hlasovat výhradně aklamací (§ 558 odst. 2 

ZOK).  

O průběhu ustavující schůze a o rozhodnutí o přijetí stanov musí být pořízen 

notářský zápis (veřejná listina), jehož nezbytným obsahem je schválený text stanov a  

jehož obligatorními přílohami jsou vedle seznamu členů rovněž písemná prohlášení 

zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti. Písemná prohlášení by mohla být nahrazena 

osvědčením ústního prohlášení zakladatele ve veřejné listině.   

Zakladatelem se nestane ten zájemce, který nehlasoval pro přijetí stanov a ihned 

po oznámení výsledku hlasování o nich svou přihlášku vzal zpět.  

Členem družstva se dle ust. § 560 odst. 2 ZOK nestane ten zájemce, který se 

ustavující schůze neúčastnil a který ve lhůtě 15 dnů od jejího konání nedoručil 

statutárnímu orgánu založeného družstva osvědčení o převzetí vkladové povinnosti 

v kvalifikované formě.  

Konečně členem družstva se nestane ten zakladatel, který nesplní svou ilační 

povinnost ve lhůtě 15 dnů od konání ustavující schůze družstva. 

Zájemce, který se z vážných důvodů nemohl ustavující schůze účastnit (a nebyl 

zastoupen zmocněncem), pokud jeho přihláška byla schválena, může stát členem, avšak 

spolu s osvědčením o převzetí vkladové povinnosti musí v totožné 15 denní lhůtě splnit 

vkladovou povinnost.    
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Co se vkladů týká, je zapotřebí zdůraznit, že dle ust. § 563 odst. 1 ZOK se každý 

člen podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem, jehož výše 

musí být pro všechny členy družstva stejná (§ 564 odst. 2 ZOK). Dle ust. § 573 odst. 1 

ZOK nepeněžitý vklad vždy ocení znalec určený dohodou zakladatelů. 

O přihlášce platí to, co bylo shora uvedeno.  

 

4.1.2. PŘIJETÍ DO JIŽ EXISTUJÍCÍHO DRUŽSTVA 
 

V případě družstva již existujícího, vzniká členství přijetím uchazeče za člena. 

K tomu je zapotřebí písemné přihlášky uchazeče a dále pak rozhodnutí příslušného 

orgánu družstva. I v tomto případě platí kogentní ust. § 227 odst. 4 Obch.zák.; zákon 

přitom neupravuje lhůtu pro splacení vstupního vkladu, člen jej tak může splatit již před 

rozhodnutím o přijetí, případně ve lhůtě stanovené stanovami či lhůtě určené 

v rozhodnutí o přijetí. V případě nedodržení této lhůty by členství nevzniklo.78  Stanovy 

pochopitelně mohou upravovat další podmínky potřebné pro vznik členství (jako 

například pracovní vztah člena k družstvu) a upravit tak okamžik vzniku členství. 

Nemohou tak ale učinit svévolně, neboť členství nevznikne před zaplacením vstupního 

vkladu a rovněž ne dříve, nežli o přijetí rozhodne příslušný orgán. Stejně tak, bude-li 

členství podmíněno pracovním vztahem člena, nevznikne dříve, než člen bude 

způsobilý k pracovně-právním úkonů.  

Oproti požadavku na písemnou formu přihlášky uchazečovy, není překvapivě 

sám akt rozhodnutí družstva nikterak formalizován. Družstvo, resp. příslušný orgán, 

není ani povinno79 o přihlášce uchazeče rozhodnout, když zákon ani nestanoví žádnou 

lhůtu. Rovněž tak není povinno zamítavé rozhodnutí odůvodňovat.  

S ohledem na ust. § 243 odst. 1 Obch.zák. o přijetí, pokud stanovy neurčí jiný 

orgán, rozhoduje představenstvo.  

Stanovy vedle toho mohou proces přijímání formálně upravit, a to i včetně 

případné možnosti neúspěšného uchazeče domáhat se přezkoumání zamítavého 

                                                
78 shodně Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práv, 1. vydání, Praha, C.H. 
Beck, 2009, str. 137. 
79 Dle mého názoru nelze nalézt zákonnou povinnost družstva, tedy soukromoprávní korporace, 
rozhodovat v této věci, neztotožňuji se proto s názorem Helešice (in Helešic, F., Základy teorie 
evropského a českého družstevního práv, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 2009, str. 136), podle něhož 
družstvu vzniká po obdržení přihlášky povinnost ji projednat. 
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rozhodnutí u členské schůze.80 Je však zapotřebí zdůraznit, že na přijetí za člena nemá 

uchazeč právní nárok, i kdyby splňoval všechny – zákonem a stanovami dané – 

podmínky. Protože nepřijetím jeho přihlášky členství nevzniklo, nepřísluší mu ani právo 

členské žaloby dle ust. § 242 Obch.Zák.  

 

Zákon o obchodních korporacích v ust. § 577 odst. 2 předepisuje jak přihlášce, 

tak i rozhodnutí družstva o přijetí písemnou formu. Rovněž vymezuje nezbytné 

obsahové náležitosti těchto úkonů. Problematické se přitom zdá, že pro oba úkony jsou 

tyto náležitosti totožné. Není sporu o tom, že v obou má být řádně identifikován 

uchazeč i družstvo. Nicméně požadavek na to, aby i uchazeč „vymezil svůj družstevní 

podíl“ se zdá být podivným. Přitom z důvodové zprávy nelze vysledovat, co je tímto 

„vymezením“ vlastně míněno. Družstevní podíl ve smyslu ust. § 595 odst. 1 ZOK 

představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství. S ohledem na to nejspíš oním 

„vymezení“ mělo být prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k členskému vkladu, 

vykládaného dle ust. § 563 odst. 3 ZOK jako součet základního členského vkladu a 

všech dalších vkladů.  

Podle § 577 odst. 3 ZOK o přijetí rozhoduje představenstvo, popřípadě jiný 

orgán dle stanov, to však s výjimkou kontrolní komise. Ani zde není stanovena lhůta ve 

které má příslušný orgán o přihlášce rozhodnout. Rovněž tak není založen nárok na 

přijetí za člena a ani možnost domáhat se přezkoumání rozhodnutí soudem.  

 

4.2. DERIVATIVNÍ VZNIK ČLENSTVÍ 
 

Derivativně vzniká členství tehdy, je-li nabýváno od právního předchůdce, jehož 

členství naopak zpravidla zaniká.Tak tomu však nemusí být vždy. V případě převodu 

nemusí být členský podíl převáděn vždy jako celek, ale může být převáděna pouze jeho 

část. Pokud by zbývající majetková účast převodce i poté dosahovala alespoň výše 

základního členského vkladu, jeho členství by nezaniklo.81  

 
                                                
80 shodně Římalová, O., in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2004, 
str. 184. 
81 Shodně např. Pekárek, M., Majetková účast občanů v družstvech a její právní aspekty, Brno, 
Masarykova univerzita, 1999, str. 94 an.; rovněž tak Cileček, F., Derivativní vznik členství v bytovém 
družstvu, Obchodněprávní revue 4/2011, str. 110. 
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4.2.1. PŘEVOD ČLENSKÉHO PODÍLU  
 

Recentní úprava je obsažena v ust. § 229 a § 230 Obch.zák. Obě tyto normy 

navazují na ust. § 227 odst. 2 lit.c) Obch.zák. Přitom ustanovení § 230 je speciální 

oproti ust. § 229 s tím, že toliko prvá věta („Převod práv a povinností spojených 

s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů 

družstva.“) se týká výhradně převodu v družstvech bytových. Zbývající dvě věty § 230 

jsou aplikovatelné i pro převody v ostatních družstvech, pokud jejich stanovy převod 

nepodmiňují schválením orgánu družstva.82 

Členství uchazeče vzniká na základě dvoustranného  právního úkonu, a to 

„Dohody o převodu členských práv a povinností.“ Touto dohodou tedy stávající člen 

projevuje svou vůli převést na nabyvatele své členství, přičemž je zapotření důsledně 

rozlišovat převod členství v bytovém družstvu (bez ohledu na to, zda nabyvatel již 

členem družstva je či nikoli) a v případě převodu členství v jiném nežli bytovém 

družstvu převod na stávajícího člena či převod na extranea. O převodu členství 

v bytovém družstu bude detailněji pojednáno v samostatné části této práce. Avšak               

i obecné úvahy zde podané ohledně elementárních otázek, tedy zejména povaha                  

a náležitosti dohody, jakož i důsledky převodu a okamžik vzniku členství, platí 

přiměřeně i pro převod členství v družstvu bytovém, nebude-li dále uvedeno jinak.  

 

Obchodní zákoník ve větě prvé ust. § 229 odst. 1 upravuje převod členství mezi 

stávajícími členy, a to tak, že takový převod je možný, pokud jej stanovy explicitně 

nevylučují. Pokud tedy stanovy o této otázce mlčí (a samozřejmě pokud takový převod 

výslovně nezakazují), není k převodu členství zapotřebí další právní skutečnosti 

v podobě projevu vůle (souhlasu) některého z orgánů družstva a členství je na 

nabyvatele převedeno ke dni uzavření dohody či k pozdějšímu termínu v dohodě 

sjednanému.  

V literatuře se lze setkat s názorem, že stanovy mohou v takovém případě vázat 

převod na splnění určitých podmínek, pokud nepůjde o podmínky nemožné či 

diskriminující.83 Je otázkou, co si pod takovými podmínkami lze v praxi představit. 

                                                
82 Shodně Římalová, O., (in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2004, 
str. 187). 
83 Dvořák, T., Družstevní právo, 3.vydání, Praha: D.H.Beck, 2006, str. 87. 
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Příklad uváděný Dvořákem (tedy umožnění převodu pouze na osoby určité rasy) není 

případný, neboť v tomto případě jde spíše o omezení převodu mezi členy, a to 

pochopitelně omezení, které by bylo pro rozpor s principem nediskriminace neplatné. 

Za rozumnou podmínku bych proto považoval kupříkladu požadavek družstva na to, 

aby nabyvatel, nebo převodce, resp. oba, měli ke dni uzavření dohody vypořádány 

veškeré své případné závazky vůči družstvu. Podmínkou však může být i souhlas 

orgánu družstva, který lze logicky dovodit za pomocí výkladu a maiori ad minus, kdy 

pokud zákon svěřuje stanovám možnost převod v tomto případě zcela vyloučit, lze 

implicitně dovodit, že jim umožňuje i to, aby byl takovým souhlasem podmíněn.  

Na nabyvatele v tomto případě přechází členský podíl převodce, je-li dohoda 

platně uzavřena, a tento nabývaný podíl splyne s jeho stávajícím, neboť každý člen 

družstva může mít pouze jeden podíl. Členství převodce přitom zaniká, kdy lze hovořit 

o tzv. relativním zániku členství.84 Nové členství nabyvatele však nevzniká, neboť ten 

již členem je.  

Je zapotřebí zdůraznit, že pro tuto dohodu zákon nepředepisuje obligatorní 

písemnou formu.  

Oproti tomu k převodu na extranea vyžaduje zákon souhlas představenstva. 

Družstvo ve svých stanovách dle § 229 Obch.zák. může pro případy takovýchto 

převodů členství určit:  

a) případy, kdy se souhlas představenstva nevyžaduje (§ 229 odst. 2 in fine),85  

b) případy, kdy přestavenstvo souhlas nesmí odmítnout (§ 229 odst. 2), ale i  

c) důvody, které převod vůbec vylučují.86  

Zákon však kupodivu v tomto případě stanovám neumožňuje, oproti převodu 

členství mezi stávajícímí členy, převod na extranea apriori vyloučit, neboť pojem 

„důvody, které převod vylučují,“ je zjevně užší nežli „vyloučení převodu.“  

Je tedy zjevné, že v případě převodu členství na extranea bude zapotřebí, aby 

došlo ke splnění celé řady podmínek. Zejména osoba extranea musí splňovat stanovami 

upravené podmínky členství, dále musí dojít k platnému uzavření dohody a konečně 

musí k tomuto převodu být udělen souhlas představenstva.   

                                                
84 Oehm. J., Ke smlouvě o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu (in Pocta Stanislavu 
Plívovi, Praha, ASPI, 2008) str. 239. 
85 To by mohl být například převod na osobu převodci blízkou.  
86 Například pokud je převodce vůči družstvu v prodlení. 
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Prvým z předpokladů, pro úspěšný převod členství je tedy osoba nabyvatele. 

Účinky dohody by kupříkladu nemohly nastat, pokud by v družstvu připouštějícím jen 

členství fyzických osob bylo převáděno členství na osobu právnickou.87  

Druhým z přepokladů je pak platně uzavřená Dohoda. Ani v tomto případě 

zákon nepředepisuje písemnou formu, nicméně ta bude nanejvýš praktická, a to                    

i s ohledem na skutečnost, že právě k ní se má představenstvo vyjadřovat. Co se této 

Dohody týká, jde o smluvu innominátní podléhající režimu obchodního zákoníku dle 

ust. § 261 odst. 3 lit.b) Obch.zák., a to bez ohledu na postavení účastníků. Protože tato 

smlouva není v hlavě druhé části třetí obchodního zákoníku upravena jako samostatný 

smluvní typ a zákon blíže ani nevymezuje její obsahové – zejména pak podstatné – 

náležitosti, bude zapotřebí na tuto aplikovat vedle obecných náležitostí právních úkonů 

dle občanského a obchodního zákoníku zejména ust. § 269 odst. 2 Obch.zák., tedy 

zejména požadavek dostatečného určení předmětu závazků jejích účastníků. Pokud 

takto předmět závazků určen nebude, smlouva uzavřena není.  

Jaké jsou podstatné náležitost této Dohody, vymezil pro případ bytových 

družstev Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 7.2.2001, sp.zn.: 29Cdo 1402/99. Pro 

účely obecného pojednání o převodu, lze z takto vymezených náležitostí vybrat, vedle 

obecného označení účastníků Dohody a označení družstva,  následující: (1) určení 

převáděných práv a povinností spojených se členstvím v družstvu,  a pro případ, že 

nejsou převáděna veškerá členská práva převodce, rovněž určení rozsahu, v němž jsou 

tato převáděna, (2)  určení hodnoty družstevního podílu, (3) stanovení úplatnosti či 

bezplatnosti převodu, (4) dohoda o vzájemném vypořádání.  

Pro případ bytových družstev k tomu ještě přistupuje vymezení převáděných 

práv a poviností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 

Pokud  tyto náležitosti neobsahuje, dle názoru Nejvyššího soudu v uvedeném 

rozsudku presentovaném,  Dohoda nevznikla. 

Toto vymezení nezbytných obsahových náležitostí bylo podrobeno oprávněné 

kritice,88 a to zejména co se týká pojmu „družstevní podíl,“ kdy tento pojem 

neodpovídá pojmosloví ani obchodního a ani občanského zákoníku. Nepřípadný se zdál 

být požadavek na to, aby převodce hodnotu tohoto podílu znal, pokud kupříkladu půjde 

                                                
87 Shodně Dvořák, T., Družstevní právo, 3.vydání, Praha: D.H.Beck, 2006, str. 88. 
88 Oehm. J., Ke smlouvě o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu (in Pocta Stanislavu 
Plívovi, Praha, ASPI, 2008),  str. 237. 
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o převod bezplatný. Nesporný není ani požadavek týkající se dohody o vzájemném 

vypořádání.  

Teprve poměrně nedávno byl tento právní názor revidován, a to usnesením 

velkého senátu Občanskoprávního a Obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 

19.10.2011, sp.zn.: 31Cdo 271/2010,89 kdy správně soud dospěl k závěru, že pro určení 

předmětu závazku, resp. účelu smlouvy, není určení hodnoty onoho „družstevního 

podílu“ pro platnost Dohody významné, když výše úplaty (včetně dohody                      

o bezúplatném převodu) je zcela na vůli jednajících osob.  Rovněž tak dospěl velký 

senát k právnímu názoru odlišného, pokud se týká dohody o vzájemném vypořádání 

jakožto obligatorní náležitosti Dohody. A to s logickým argumentem, že nedohodnou-li 

strany jinak, budou pro vypořádání určující normy obchodního zákoníku o způsobu, 

místě  a době plnění. Po provedení této revize tak lze za obligatorní obsahové náležitosti 

Dohody považovat:  

1) řádná identifikace nabyvatele, převodce a družstva,  

2) určení převáděných práv a povinností spojených se členstvím v družstvu,             

a pro případ, že nejsou převáděna veškerá členská práva převodce, rovněž 

určení rozsahu, v němž jsou tato převáděna,  

3) stanovení úplatnosti či bezplatnosti převodu, a pro případ, že jde o převod 

úplatný, stanovení výše úplaty nebo způsob jejího určení.  

Co se požadavku na určení rozsahu převáděných členských práv a povinností 

týká, ten je opodstatněný zejména proto, že převodce nemusí převádět veškerá svá 

členská práva, ale může jich převést jen takovou – samostatnou – část, pokud mu i po 

tomto převodu zůstane plnohodnotný členský poměr.90 S tím se ztotožňuje i teorie.91 

Požadavek na stanovení úplatnosti či bezplatnosti převodu je opodstatněn jiným 

režimem takto sjednaných dohod, kdy v případě bezúplatného převodu se může 

převodce po nabyvateli domáhat analogicky k ust. § 630 Obč.zák. vrácení daru.  

K platnému uzavření takové Dohody je zapotřebí, aby splňovala požadavky pro 

právní úkony dle ust. § 34 a násl. obč.zák., (tedy náležitosti osoby, náležitosti vůle, 

                                                
89 Právní rozhledy, č. 2, 2012, str. 71. 
90 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.2.2008, sp.zn.: 29Odo 1101/2006, či ze dne 29.10.2008, 
sp.zn. 29Odo 931/2006.  
91 Například Pekárek, M., in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. 
vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 842 
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poměr vůle a projevu, náležitosti předmětu), zejména byla určitá a srozumitelná.92 

Významná v tomto smyslu je právní věta rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 

29.1.2009, sp.zn.: 21Cdo 3660/2007 „Vznikne-li pochybnost o obsahu právního úkonu 

z hldiska jeho určitosti nebo srozumitelnosti, je třeba se pokusit pomocí výkladu 

právního úkonu o odstranění nejasností. Vyklad právního úkonu může směřovat jen 

k objasnění toho, co v něm bylo projeveno, a vůle jednajícího se při výkladu právního 

úkonu vyjádřeného slovy uplatní, jen není-li v rozporu s jazykovým projevem…“ 

Třetí z předpokladů spočívá v udělení souhlasu představenstva, pokud nejde         

o případ, kdy se dle úpravy ve stanovách takový souhlas nevyžaduje. Zákon zde svěřuje 

rozhodnutí výhradně představenstvu (oproti ust. § 231 odst. 6, které umožňuje stanovám 

svěřit rozhodnutí o vyloučení jinému orgánu), nicméně je představitelné                          

a ospravedlnitelné, aby rozhodování o tom  atrahovala podle ust. § 239 odst. 5 členská 

schůze jako nejvyšší orgán družstva. Pokud představenstvo odmítne souhlas udělit, má 

člen, tedy v tomto případě pouze převodce, právo se odvolat93 ke členské schůzi.              

To dle mého názoru platí i tehdy, pokud by namísto představenstva rozhodovala členská 

schůze. Pokud by i členská schůze souhlas neudělila, přísluší - opět pouze převodci – 

možnost podat soudu návrh na určení neplatnosti usnesení členské schůze podle § 242 

Obch.zák. 

Členství na nabyvatele tam, kde se nevyžaduje souhlas, přechází podle ust. § 230 

předložením Dohody o převodu, nebo pozdějším dnem v této dohodě uvedeným. Nadto 

v takovýchto případech postačí, pokud družstvu bude doručeno písemné oznámení 

převodce o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele.94  

 Jinak je tomu v případě, kdy podmínkou je souhlas předstvavenstva. Z výslovné 

dikce ust. § 229 Obch.zák.in fine vyplývá, že nabyvatel se stává členem družstva 

rozhodnutím představenstva nebo členské schůze o schválení dohody,95 přitom těmto 

orgánům pro jejich rozhodnutí neurčuje zákon žádnou lhůtu.  Lze ovšem uvažovat o 

                                                
92 Shodně rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.8.2002, sp.zn. 26Cdo 1933/200 
93 Zákon zde volí nevhodný procesní termín „odvolání,“ ačkoli věcně jde o hmotněprávní námitky (srov. 
Dvořák, T., Družstevní právo, 3.vydání, Praha: D.H.Beck, 2006, str. 93). 
94 V tomto případě, pokud tyto projevy vůle nebudou na téže listině a nebudou doručeny zároveň, pokud 
neurčí sami okamžik převodu členství, vznikne nabyvateli členství k okamžiku doručení družstvu 
pozdějšího z těchto projevů.  
95 To je však terminologicky zjevně nepřesné, neboť tyto orgány neschvalují Dohodu, nýbrž rozhodují           
o udělení souhlasu či nesouhlasu s převodem.  
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tom, že sama Dohoda by obsahovala takový časový údaj, který by byl pozdější nežli 

rozhodnutí představenstva, pak by členství vzniklo teprve k tomuto okamžiku.  

 

 Zákon o obchodních korporacích vychází z koncepce převodu „družstevního 

podílu,“ nikoli tedy členských práv a povinností. Explicitně stanoví, že tento převod je 

možný pouze na osobu, která splňuje podmínky členství podle zákon a stanov (§ 599 

ZOK). Rovněž rozlišuje mezi převodem mezi stávajícími členy a převodem na extranea. 

Mezi stávajícími členy je pak převod možný, pokud jej stanovy nevylučují. I zde 

stanovy mohou zjevně upravit podmínky, a to včetně podmínky souhlasu 

představenstva. Převod na extranea je dle obecné úpravy naopak možný pouze tehdy, 

pokud jej stanovy výslovně připouštějí. Je ale i zde svěřeno stanovám, zda převod bude 

podmíněn souhlasem představenstva. Pokud představenstvo souhlas udělí, nemůže jej 

následně ani změnit, ani odvolat (§ 600 ZOK). Obsahové náležitosti Smlouvy o převodu 

družstevního podílu zákon neupravuje, nestanoví výslovně ani její formu, ovšem z ust.    

§ 601 odst. 1 ZOK lze dovodit, že smlouva musí být písemná, jinak by ji nebylo možné 

doručit družstvu. Posledně citované ustanovení požaduje, aby družstvu byla doručena 

smlouva účinná, a to zřejmě ve smyslu ust. § 1745 zákona č. 89/2012 Sb., tedy řádnou 

akceptací oferty. K obsahovým náležitostem bude bezesporu patřit řádná identifikace 

jednajících osob a družstva, označení převáděného družstevního podílu, určení                  

o úplatnosti či bezplatnosti převodu a stanovení ceny. Bude zapotřebí, aby splňovala 

obecné náležitosti právních jednání dle § 545 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  

Pokud to stanovy  nevyloučí, může být družstevní podíl  ve spoluvlastnictví (§ 597 

ZOK), v takovém případě s ohledem na ust. § 1127 zákona č. 89/2012 Sb.bude 

k uzavření smlouvy zapotřebí souhlasu všech spoluvlastníků.  

 Naopak převodce, pokud to stanovy dovolí a toliko se souhlasem 

představenstva, může svůj drustevní podíl rozdělit a převést toliko rozdělenou část, 

pokud v důsledku tohoto  rozdělení neklesne jeho či nabyvatelova úččast v družstvu pod 

výši základního členského vkladu (§ 607 ZOK). 

 Zákon upravuje v ust. § 606 ZOK i důsledky převodu mezi stávajícími členy 

družstva a to tak, že nabyvatelům stávající podíl splyne s nabývaným v jediný, a to 

vyjma případů, kdy by s každým z nich byla spojena práva třetích osob (§ 606 ZOK). 
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Protože s převáděným podílem přechází veškerá práva a povinnosti s ním spojená, 

zakládá se zákonné ručení převodce za za dluhy s převáděným podílem spojené (§ 601 

odst. 1 ZOK). Tím je družstvo chráněno před převodem na tzv. bílé koně.  

 Co se účinků převodu týká, zvolil zákonodárce koncepci obdobvnou úpravě 

přechodu družstevního podílu, když právní účinky převodu nastávají ve všech 

případech, tedy i tam, kde je převod podmíněn souhlasem představenstva, ex tunc, a to 

ke dni doručení družstvu účinné smlouvy o převodu. Tytéž účinky má prohlášení 

(notifikace) převodce a nabyvatele o tom, že takovou smlouvu uzavřeli (§ 601 odst. 2 

ZOK).  

 Tato úprava, která je dozajista pokrokovější vůči úpravě stávající, a to i v tom, 

jaký prostor svěřuje vlastní úpravě stanov, však neobsahuje právo člena (natož pak 

extranea) proti zamítavému rozhodnutí představenstva se jakkoli bránit. Není upravena 

možnost námitek k členské schůzi a tím pádem není možné ani žalovat na neplanost 

rozhodnutí představenstva (a contrario k ust. § 663 ZOK), a to ani za situace, kdy by 

rozhodnutí představenstva bylo postiženo fatální vadou.96  

  

4.2.2. PŘECHOD ČLENSKÉHO PODÍLU NA DĚDICE 
 

Prakticky největší výkladové potíže v součné úpravě vzniku členství představuje 

právní úprava přechodu členství dle ust. § 232 odst. 1 -3 Obch.zák. Dikce norem tento 

přechod upravujících je svérázná a gramatickým výkladem nelze dospět prakticky 

k žádnému řešení, když jednotlivé věty těchto ustanovení si navzájem odporují.                 

Na tomto místě podám obecný výklad s tím, že v části týkající se vzniku členství 

v bytovém družstvu bude o tomto způsobu derivativního vzniku členství zvláště 

pojednáno.  

 

Pro další úvahy dle mého názoru nezbytné vykládaná ustanovení § 232 Obch.zák. 

ponejprve ocitovat:  

(1) Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic členských práv a povinností 

zůstavitele může požádat družstvo o členství. Zákon nebo stanovy mohou určit, 

                                                
96  Například by bylo přijato prostou většinou namísto kvalifikované většiny požadované stanovami. 
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kdy představenstvo nesmí dědicovo členství odmítnout nebo kdy se nevyžaduje 

souhlas představenstva s nabytím členských práv a povinností dědicem. 

(2) Souhlas představenstva se nevyžaduje, jestliže dědic nabyl práva a povinnosti 

spojené s členstvím v bytovém družstvu.  

(3) Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož 

členství zaniklo.  

Naprosto nesporné je, že členství fyzické osoby její smrtí zaniká. Co se ostatních 

pravidel zde obsažených, vzbuzují oprávněné pochybnosti.  

Podstatou celého problému je totiž zodpovězení otázky, co vlastně dědic nabyl. 

Pokud by skutečně nabyl ona „členská práva a povinnosti“ jak se podává z druhé věty 

odst. 1), je zcela protismyslné, aby bylo jakkoli uvažováno o tom, zda k nabytí týchž 

„členských práv a povinností“ je zapotřebí souhlasu představenstva.   

Další nanejvýš spornou otázkou je, k jakému okamžiku se dědic, po splnění 

zákonem předpokládaných podmínek, stává členem družstva.  

Třetím problémem, který je na tomto místě zapotřebí vyřešit, je pak právní 

povaha žádosti dědice o členství.  

Co se tedy prvého problému týká, nelze než zjevně vadnou konstrukci věty 

druhé a věty třetí odst. 1) vyložit jinak, nežli doplnit logicky do této normy adekvátní 

pojmy, když i z ostatních ustanovení úpravy družstva v obchodním zákoníku je zřejmé, 

že pojmosloví zákonodárce používá zcela promiscue. Obdobně jako Dědič97mám za to, 

že příslušné pravidlo tudíž zní: „Dědic členského podílu zůstavitele může požádat 

družstvo o členství. Zákon nebo stanovy mohou určit, kdy představenstvo nesmí 

dědicovo členství odmítnou nebo kdy se nevyžaduje souhlas představenstva s nabytím 

členství dědice.“98 

Členství v tomto naznačeném smyslu je tedy třeba chápat skutečně jako právní 

(členský) vztah konkrétní osoby k družstvu, který smrtí této osoby zaniká. 

Členský podíl je pak třeba chápat ve smyslu ust. § 118 odst. 1 Obč.zák. jako jinou 

majetkovou hodnotu, která je způsobilým předmětem právních vztahů, a která 

vyjadřuje míru účasti člena v družstvu a z ní vyplývající práva a povinnosti.99  

                                                
97 Dědič, J., Důsledky smrti společníka v jednotlivých právních formách obchodních společností a člena 
družstva, II. Část, Právní praxe 3/1995, str. 168,  
98 shodně Římalová, O., in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2004 
str. 201 an 
99 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 65 an. 
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Dědic tak s ohledem na ust. § 460 obč.zák. nabývá smrtí zůstavitele tuto jinou 

majetkovou hodnotu, přičemž k tomu, aby jeho členství v družstvu vzniklo, je zapotřebí 

splnění dalších podmínek. V této souvislosti používá pojmu „členský podíl“ i občanský 

zákoník (např. v ust. § 706 odst. 3 in fine, § 707 odst. 2) v rámci úpravy přechodu 

nájmu družstevního bytu, a tento pojem v podstatě není neznámý ani obchodnímu 

zákoníku, dle ust. § 226 odst. 1 je obligatorní náležitostí stanov úprava vypořádání 

členského podílu při zániku členství. 

Ovšem ani tato shora provedená konstrukce není nepochybná, neboť i nadále lze 

v literatuře se sejít s opačnými názory či nejrůznějšími modifikacemi. Za zmatení pojmů 

považuji názor Helešice,100 podle kterého „… dědic může požádat družstvo o členství; 

vznikne-li členství dědice v družstvu, pak se přirozeně vypořádací podíl nevyplácí, ale 

členský podíl zesnulého člena se převede na nového člena – dědice.“  Sice autor používá 

shora naznačenou uvedenou správnou terminologii, ale nakládá s ní proti smyslu             

a dokonce i dikci ust. § 232 odst. 1 Obch.zák. Samozřejmě o žádném převodu členského 

podílu v tomto případě nemůže být řeč, neboť tento podíl na dědice již připadl a to 

nikoli po vzniku jeho členství, nýbrž jej již nabyl smrtí zůstavitele.  

Pro úvahy o tom, zda se dědic členského podílu stane členem družstva,                   

je rozhodující zda dědic o členství požádá, a dále zda představenstvo s tímto jeho 

vznikem členství vysloví souhlas.  

Žádost dědice je zcela nepochybně jeho právní úkonem, pro který zákon 

nestanoví ani písemnou formu ani povinné obsahové náležitosti. Někteří autoři101               

ji považují v podstatě za přihlášku do družstva. To však ne zcela neodpovídá její povaze 

a jejím právním následkům, když jako důsledek přihlášky je originární vznik členství, 

zatímco důsledkem žádosti je vznik derivativní. Nadto o přihlášce může rozhodovat             

i jiný orgán družstva, zatímco o žádosti rozhoduje výhradně přestavenstvo.   

Zákon ani nestanoví lhůtu, ve které dědic může o členství požádat. Dědič102 

v této souvilosti nabízí čtyři alternativy takové lhůty:  

a) lhůta časově nikterak neomezená,  

                                                
100 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práv, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 
2009, str. 152. 
101 Pekárek, M., Vypořádání majetkových nároků vyplývajících z členství v družstvu v případě smrti 
členy, Právní praxe 4/1994. 
102 Dědič, J., Důsledky smrti společníka v jednotlivých právních formách obchodních společností a člena 
družstva, II. Část, Právní praxe 3/1995, str. 171. 
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b) obecná promlčecí doba, a to však nejspíše tříletá dle ust. § 101 obč.zák.103 

c) analogicky podle úpravy obchodních společností,104 

d) lhůta určená stanovami.  

Podle ust. § 227 odst. 5 Obch.zák. mají podrobnější úpravu členství, jeho vzniku 

a zániku upravit stanovy. Nedomnívám se však, že by v souvislosti se žádostí dědice 

mohly platně stanovit (velice krátkou) prekluzivní lhůtu. Přikláním se k tomu, že právo 

dědice na tento právní úkon se promlčuje v obecné promlčení době. 

    Stanovy družstva mohou s ohledem na ust. § 232 odst. 1 Obch.zák. vymezit 

případy, kdy představenstvo nesmí žádost dědice odmítnout, jakož i případy kdy se 

souhlas představenstva nevyžaduje. Z toho je zřejmé, že stanovy nemohou a priori 

vznik členství dědice vyloučit. Stanovy přitom mohou vázat souhlas představenstva na 

podmínky, neboť to zákon výslovně nezakazuje.105 Dle Helešice principu otevřenosti 

členství v družstvu nejvíce odpovídá taková úprava stanov, která souhlas představenstva 

v těch případech, kdy dědic splňuje všechny podmínky členství, nevyžaduje.106 Mám za 

to, že souhlas představenstva je namístě zejména tam, kde by dědic nesplňoval 

podmínky členství a odmítnutí souhlasu by bylo praktickým obranným mechanismem, 

jímž by družstvo postavilo otázku členství nezpůsobilého dědice najisto.  

 V případech, kdy dědic o členství požádá a představenstvo s touto žádostí 

vysloví souhlas, jakož i v případě, kdy dle stanov není souhlasu  s podanou žádostí 

zapotřebí, stane se dědic členem družstva. Sporný je okamžik, ke kterému jeho členství 

vzniká. Lze přitom uvažovat o čtyřech případných alternativách:  

a) podáním žádosti dědice o členství a to tam, kde se souhlas nevyžaduje, nebo 

v případě kdy byl udělen,  

b) kladným rozhodnutím představenstva,107  

c) doručením rozhodnutí představenstva dědicovi,  

d) ex tunc ke dni úmrtí zůstavitele. 
                                                
103 Dle mého názoru právo dědice, s ohledem na to, že dosud není členem  se nemůže promlčovat 
v obecné promlčecí době dle § 397 Obhc.zák., neboť obecná ustanovení části třetí obchodního zákoníku 
jsou ve smyslu ust. § 262 odst. 3 lit.b) Obch.zák. aplikovatelná pouze  na závazkové vztahy mezi 
zakladateli družstva a mezi členem a družstvem a mezi členy navzájem, pokud vyplývají z členského 
vztahu. Dědic však dosud není členem a není samozřejmě ani zakladatelem.  
104 Což považuji s ohledem na ust. § 260 Obch.zák. za nepřípustné.  
105 Shodně Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 89. 
106 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práv, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 
2009, str. 152. 
107 Tento názor zastává např. Pelikánová, I., Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva, 
Praha, ASPI 2006, str. 497. 



 

 - 50 -   

Mám za to, že s ohledem na univerzální sukcesi, kterou je dědění, jakož                   

i s ohledem na to, že členský podíl již nabyl smrtí zůstavitele, vznikne mu členství            

ex tunc ke dni smrti zůstavitele.108 Právě v tom se totiž projevuje přechod členství, 

který je zcela odlišný od originárního vzniku na základě přihlášky. Bylo by tedy možné 

hovořit o tom, že členství dědice vzniká ke dni smrti zůstavitele, a to pod rezolutivní 

podmínkou dle § 36 odst. 2 Obč.zák.  

Pro případ, kdy dědic o členství nepožádal, a v případě, kdy mu souhlas byl 

odepřen, členství dědice nevzniká a má dle ust. § 232 odst. 3 Obch.zák. nárok                   

na vypořádací podíl.  

Zbývá dodat, že dle recentní úpravy dědického práva, tedy zejména ust. § 482         

a 483 obč.zák. soud může v řízení o dědictví pouze schválit dohodu dědiců, neodporuje-

li zákonu nebo dobrým mravům, nebo v případě nedohody jim nabytí dědictví potvrdit. 

Soudu tak není svěřeno, aby dědice sám autoritativně vypořádal. Pokud nejde o bytové 

družstvo, mám za to, že nelze vyloučit, aby každý z těchto dědiců o členství požádal 

samostatně.109  

 

Zákon o obchodních korporacích již výslovně upravuje v ust. § 602 až 604 

přechod družstevního podílu. Vychází z obecné zásady přípustnosti přechodu 

družstevního podílu na dědice, když však stanovám umožňuje vedle možnosti vznik 

členství podmínit souhlasem představenstva rovněž dědění družstevního podílu zcela 

vyloučit. To však s výjimkou bytového družstva. Naopak právní úprava sociálního 

družstva převod a přechod družstevního podílu v ust. § 763 odst. 2 explicitně zakazuje. 

Dle ust. § 598 ZOK je přechod družstevního podílu nepřípustný tam, kde stanovy 

podmiňují členství pracovním poměrem člena k družstvu, pokud dědice není 

zaměstnancem družstva nebo se jím nestane.  

Pouze tam, kde stanovy podmiňují vznik členství souhlasem představenstva, 

podává dědic žádost o členství. Pokud představenstvo k jeho žádosti souhlas udělí, hledí 

se dědice, jako by byl členem ode dne nabytí dědictví (§ 604 odst. 2), tedy jeho členství 

vzniká ex tunc. Za praktickou považuji fikci souhlasu dle ust. § 604 odst. 2, kdy pro 

                                                
108 Shodně Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, str. 88, Dědič, J., Důsledky 
smrti společníka v jednotlivých právních formách obchodních společností a člena družstva, II. část, 
Právní praxe 3/1995, str. 171 
109 Shodně Římalová,o.,  in Římalová, O., Holejšovský, J., Družstva, 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2004, 
str. 205. 
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případ, že představenstvo nevyrozumí dědice o svém rozhodnutí ohledně žádosti do 30 

dnů ode dne, kdy požádal, platí, že se vznikem jeho členství souhlasí.  

Logicky lze dovodit, že ex tunc k okamžiku nabytí dědictví vzniká členství          

i dědici v takovém družstvu, které vznik členství souhlasem představenstav 

nepodmiňuje. Protože členství takto vzniká ex lege, bez ohledu na vůli dědice, 

umožňuje mu ust. § 603 v případě jeho nesouhlasu s členstvím toto ve lhůtě 1 měsíce 

ode dne nabytí dědictví své členství (tedy již v tomto případě vzniklé) vypovědět. 

Přitom platí dle ust. § 603 odst. 3 fikce, podle které ten dědic, který členství řádně              

a včas vypověděl, se členem družstva nestal. Po dobu tříměsíční výpovědní doby není 

dědic podílu oprávněn podílet se na činnosti družstva. 

 

4.3. ZVLÁŠTNÍ ZPỦSOB VZNIKU ČLENSTVÍ  
 

4.3.1.  VZNIK ČLENSTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB PŘECHODEM 
 

Ačkoli k družstevním principům zcela jednoznačně řadíme princip rovnosti 

členů, recentní právní úprava jej hned na několika místech porušuje, a to zjevně                

ve prospěch těch členů, kteří jsou právnickými osobami.  

V prvé řadě k založení (a existenci družstva) postačí, tvoří-li členskou základnu 

toliko dvě právnické osoby, jak je dáno v ust. § 221 odst. 4 Obch.zák. 

Dále jde o zvláštní případ přechodu členství na právního nástupce člena – 

právnické osoby – dle ust. § 232 odst.  Obch.zák. Dle této normy vstupuje právní 

nástupce do všech dosavadních členských práv a povinností zaniklého člena zcela 

automaticky, tedy ex lege. Zatímco dědicové fyzické osoby o členství mohou                   

(a nemusejí) požádat, právnímu nástupci právnické osoby  ke dni  zániku dosavadního 

člena vzniká členství v družstvu. Tedy bez ohledu na vůli tohoto nového člena i bez 

ohledu na vůli družstva.  

Lze přitom nejen uvažovat o souladnosti tohoto kogentního ustanovení se 

zmiňovaným  principem rovnosti či s principem dobrovolnosti členství, ale i o jeho 

souladu s podmínkami členství upravenými ve stanovách družstva. Nelze vyloučit, že 

právní nástupce takové podmínky (například předmět podnikání či místo podnikání) 

splňovat nebude. Přesto se v souladu s citovanou normou členem družstva stane.  
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S ohledem na povinnost družstva vést seznam všech svých členů,  měl by právní 

nástupce zaniklého člena poskytnout družstvu součinnost a oznámit mu zánik členství 

svého právního předchůdce a vznik členství svého.110  

 

Zákon o obchodních korporacích již právnické osoby nepreferuje. Přechod 

členského podílu je podmíněn dle ust. § 605 odst. 1 ZOK žádostí zanikající právnické 

osoby a současně souhlasem představenstva s takovým přechodem, přičemž obé se musí 

uskutečnit ještě před zánikem tohoto člena. Dle ust. § 602 však stanovy i tento přechod 

mohou zcela vyloučit. Zákon řeší i případ, kdy zanikající člen má více právních 

nástupců, pokud s tímto přechodem vysloví představenstvo souhlas, má tento rovněž 

účinky souhlasu s rozdělením družstevního podílu.  

 

4.3.2.  VZNIK ČLENSTVÍ STÁTU  
 

Podle kogentního ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování, se stát nemůže zúčastnit založení družstva ani do 

něj vstoupit anebo členství v něm nabýt převodem. 

Logickým výkladem této normy za použití argumentu á contratrio lze dospět 

k tomu, že citované ustanovení státu ve skutečnosti nezapovídá zcela možnost členem 

družstva být, nýbrž pouze vylučuje taxativně stanovené způsoby vzniku členství státu 

v družstu. Takový výklad má pak oporu v ust. § 13 cit.zák., podle kterého stát nabývá 

majetek též zákonem, na základě zákona či děděním ze závěti. 

Právě na ust. § 13 reagovala judikatura v poslední době tak, že připustila, aby 

stát v bytovém družstvu nabyl členství, jakož  i se stal nájemcem družstevního bytu 

odúmrtí. Nejdříve se jednalo o rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2009, sp.zn.: 

21Cdo 4498/2008, následně o rozhodnutí ze dne 26.1.2010 sp.zn.: 21Cdo 3088/2009, 

podle kterého soud dospěl k závěru, že smrtí člena bytového družstva, pokud na místo 

zůstavitele nenastoupí v souladu s ust. § 706 odst. 3 žádný dědic, přechází členství 

v družstvu a nájem družstevního bytu formou odúmrti na stát. Vyložil přitom,                 

                                                
110 Dle Dvořáka (in Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 89) stíhá 
právního nástupce notifikační povinnost. S tím ne zcela souhlasím, neboť v ust. § 228 Obch.zák. není 
členům notifikační povinnost uložena a naopak družstvo samo by si v obchodním rejstříku mělo 
vyhledávat rozhodné údaje o svých členech.  
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že odúmrť představuje formu singulární sukcese, při níž stát vstupuje do všech práv           

a povinností zústavitele a postavil ji na roveň dědění, které je však univerzální 

sukcesí.111 V rámci teleologického výkladu pojmu odúmrti pak zmínil zejména 

odpovědnost státu za zůstavitelovy dluhy (včetně nákladů na vypravení pohřbu) s tím, 

že pokud by stát byl odkázán toliko na vypořádací podíl, došlo by k výraznému snížení 

jeho možnosti tyto závazky vypořádat. Velký senát Občanskoprávního a obchodního 

kolegia Nejvyšího soudu v rozhodnutí ze dne 9.2.2011, sp.zn. 31Cdo 316/2008 tyto 

závěry podpořil, když zejména dle jeho závěru odúmrť považuje za jednu z forem 

univerzální sukcese, a to na základě analogie. Všechna tato shora uvedená rozhodnutí 

přitom mají společné to, že Nejvyšší soud zcela opomíjí úpravu členství ve stanovách 

konkrétních družstev, zejména pro případ, kdy dle těchto stanov se členem mohou stát 

toliko osoby fyzické.  

Tyto závěry Nejvyššího soudu jsou přitom použitelné nejen na bytová družstva. 

Buhužel spíše v negativním slova smyslu, neboť dle nich bez ohledu na úpravu 

podmínek člensví obsaženou ve stanovách družstva, jež byly nepochybně 

demokratickým způsobem přijaty, dochází soud k závěru, že tyto podmínky není 

zapotřebí respektovat a členem se tedy může stát i taková osoba, které to stanovy 

zapovídají. Dále pak ona analogie mezi děděním a odúmrtí postrádá jakékoli relevantní 

odůvodnění, zejména pak to, proč se Nejvyšší soud odchýlil od právního názoru 

Ústavního soudu.112  

 

Pro futuro by měl být problém této analogie odstraněn, když dle ust. § 1634 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. je odúmrť upravena zákonnou fikcí tak, že na stát se 

hledí, jakoby byl zákonný dědic, který nemá právo odmítnout dědictví. Jak již bylo 

shora podáno, mohou stanovy družstva dle ust. § 602 ZOK přechod družsttevního 

podílu vyloučit, či podmínit souhlasem představenstva,  to se však netýká bytových 

družstev. Dle názoru Pauldury113 ačkoli bytová družstva ve svých stanovách mohou dle 

ust. § 735 odst. 1 ZOK vyloučit nebo omezit členství právnických osob, stát, na který  

                                                
111 Tím se mimochodem odklonil od závěru nálezu Ústavního soudu ze dne 3.1.2001, sp.zn.: II. ÚS 
118/2000, podle kterého je třeba „odlišit dědickou posloupnost v nabytí členského podílu a zvláštní 
zákonný přechod členských práv a povinností …  neboť přechod členských práv a povinností je je možný 
pouze na dědice, nikoli na osobu, které připadlo dědictví jiným způsobem než děděním“ 
112 Pauldura, L., K odúmrti členského podílu v bytovém družstvu, Právní rozhledy, 2011, č.8, str. 285 an. 
113 Pauldura, L., K odúmrti členského podílu v bytovém družstvu, Právní rozhledy, 2011, č.8, str. 285 an. 
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se pohlíží jako na zákonného dědice, se členem bytového družstva bez dalšího (tedy           

i proti vůli družstva) stane. Považuje přitom ust. § 735 odst. 1 ZOK za obsoletní. Dle 

mého názoru to úplně není pravdou, neboť stát se stane dle zmíněné fikce „dědicem“ 

družstevního podílu, ale s ohledem na ust. § 577 odst. 1 věta prvá ZOK může členství 

v družtvu vzniknout jen při splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem                

a stanovami. Pokud by stát všechny podmínky dané stanovami nesplňoval, jeho členství 

nevznikne.   

Naopak ani stát v důsledku odúmrti či jako dědic ze závěti se nestane členem 

sociálního družstva, a to s ohledem na ust. § 763 odst. 1 ZOK. 

 

4.4. SPECIFIKA VZNIKU ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU  
 

Pojmy „bytové družstvo“ a „družstevní byt“ jsem již definoval shora. Členství 

v bytovém družstvu vzniká jako originárně, tak i derivativně, a to všemi výše 

uvedenými způsoby. Proto je namístě v této samostatné části věnovat se pouze 

odlišnostem. Z obecného hlediska jde o dva základní okruhy specifických otázek, a to:  

a) Společné členství manželů v družstvu,  

b) Spojení členství s družstevním bytem, resp. družstevním nebytovým prostorem.  

Právní úprava přitom není obsažena pouze v obchodním zákoníku, nýbrž v zákoníku 

občanském, a to v poměru speciality norem občanského zákoníku k úpravě družstev 

v kodexu obchodním.  

 

4.4.1. SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELỦ 
 

Co se společného členství manželů týká, to může vzniknout výhradně v družstu 

bytovém, a je odchylkou od principu idividuálního členství.114 Právním základem tu je 

ust. § 703 odst. 2 Obč.zák. Je třeba zdůraznit, že jde o úpravu zcela kogentní.  

Společné členství manželů přitom vzniká ex lege, pokud:  

1) trvá manželství,  

                                                
114 Jinak podle ust. § 143 odst. 2 Obč.zák. nezakládá nabytí podílu, resp. členských práv a povinností 
v družstvu účast druhého manžela na družstvu. A to pouze s výjimkou družstev bytových.  
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2) vznikne jednomu (nebo oběma) právo na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu, a 

3) není zde překážka dle ust.§  703 odst. 3 Obč.zák., tedy manželé spolu trvale žijí.  

Je tedy zjevné, že společné členství manželů nevznikne spolu se vznikem 

členství jednoho z nich v družstvu, ale teprve vznikem práva na uzavření nájemní 

smlouvy. Právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu vzniká v souladu se 

stanovami družstva rozhodnutím příslušného orgánu družstva.115 Rovněž vzniká 

v souvislosti s převodem členských práv a povinností dle ust. § 230 Obch.zák., a to 

včetně převodu, který by byl bezúplatný, což je odchylka od obecného režimu 

společného jmění manželů dle ust. § 143 odst. 1 lit.a) Obč.zák., podle kterého majetek 

(a tedy i jiná majetková hodnota) nabytá darem do společného jmění manželů nenáleží, 

a to proto, že ust. § 703 odst. 2 Obč.zák. je vůči obecné úpravě v poměru speciality.116 

Právo na uzavření nájemní smlouvy vzniká rovněž při výměně družstevního bytu, jakož 

i při změně nájmu nedružstevního na družstevní (to zejména v případě tzv. 

privatizačních bytových družstev).117  

Protože vznik společného členství manželů je úzce spjat s právem na uzavření 

nájemní smlouvy, nevzniká dle názoru některých autorů118společné členství tam, kde 

jeden z manželů jako dědic členského podílu do nájemního poměru zůstavitele 

sukceduje, dále proto, že předmětem SJM není majetek nabytý dědictví a není jím tedy 

ani členský podíl v družstvu, a konečně pak proto, že by druhý manžel byl tímto 

vznikem neoprávněně zvýhodněn. V tomto případě vzniká pouze společný nájem 

družstevního bytu. K opačnému závěru dospěl Oehm, 119 když za rozhodující považuje 

projevenou vůli dědice. Posléze však svůj názor revidoval120 tak, že: „ …. v případě 

dědění se nejedná o situaci, kdy vzniká právo na uzavření smlouvy o nájmu 

                                                
115 Pochopitelně ovšem za předpokladu, že nájemní smlouva bude skutečně uzavřena. 
116 Shodně Novotný, M., in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol., Občanský zákoník, 
velký komentář, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, 2009, str. 2055; Dvořák, T., Společné jmění manželů              
a členský podíl v bytovém družstvu – některé otázky vzájemných vztahů, Obchodněprávní revue, 2010,   
č. 1, str. 12. 
117 Například dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne  18.8.2005 sp.zn.  29Odo 330/2005 se běžný nájem 
bytu k okamžiku nabytí domu bytovým družstvem transformuje na nájem družstevní.  
118 Např. Dvořák, T., Společné jmění manželů a členský podíl v bytovém družstvu – některé otázky 
vzájemných vztahů, Obchodněprávní revue, 2010, č. 1, str. 12.  
119 Oehm, J., in  Fiala,Novotný, M. Oehm, J., Horák, T., Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3., doplněné 
a přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2005, str. 250. 
120 Oehm, J., in Novotný, M., Fiala, J., Horák, T., Oehm, J., Holejšovský, J. Zákon o vlastnictví bytů. 
Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 297. 
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družstevního bytu, ale o případ, kdy tento nájem – již existující a založený za života 

zemřelého člena družstva – nadále trvá a pouze přechází na nového člena – dědice. 

Dědici tedy žádné právo na uzavření smlouvy o nájmu nevzniká. Je třeba souhlasit 

i s tím, že tento výklad je v souladu úpravou společného jmění manželů (kam obvykle 

náleží i členský podíl v družstvu), podle které do společného jmění manželů náleží 

majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, 

s výjimkou majetku získaného dědictvím. Výklad o vzniku společného členství v družstvu 

i v případě dědictví by neodůvodněně zvýhodňoval druhého z manželů právě jen 

v otázce členství v družstvu (u ostatního majetku není pochyb, že není předmětem 

dědictví).” Jiná situace zřejmě nastává tehdy, pokud by (závětními) dědici členského 

podílu byli oba manželé, i když v tomto případě se členský podíl nestane součástí SJM, 

Novotný121 v této souvislosti hovoří o „kvazipodílovém spoluvlastnictví.“  

Sporné je, zda společné členství vzniká spolu se vznikem společného nájmu 

družstevního nebytového prostoru. Dle dřívější judikatury (např. civ. R 66/2004), bylo 

možno dovodit, že je to možné, neboť dle uvedeného rozhodnutí bylo možné za použití 

analogie k ust. § 705 odst. 2 a 3 Obč.zák. společný nájem nebytového prostoru zrušit. 

Dle pozdějšího rozhodnutí (civ. R 47/2007) je však vznik společného nájmu nebytového 

prostoru manželi vyloučen dle právní úpravy účinné od 1.5.1990. V zásadě jde o to, že 

speciální úprava obsažená v zákoně č. 116/1990 Sb. neobsahuje zvlášní pravidlo pro 

společný nájem nebytového prostoru manželi. Protože občanský zákoníku upravuje 

výhradně společný nájem družstevního bytu manželi a vznik společného členství s tím 

spojený, nadto v speciální úpravě týkající se toliko nájmu bytů, není de lege lata 

společný nájem družstevního nebytového prostoru zřejmě možný.122  

I pokud by jednomu z manželů za trvání manželství vzniko právo na uzavření 

nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, společné členství nevznikne, nežijí-li manželé 

trvale spolu. Zda tato negativní podmínka vzniku společného členství byla splněna, 

bude zapotřebí posuzovat vždy individuálně. Judikatura dospěla k určitému zobecnění, 

kdy kritériem bude posouzení rozvratu manželství ve smyslu ust. § 24 zákona o rodině a 

zánik spotřebního společenství ve smyslu ust. § 115 obč.zák., a to i tehdy, pokud ještě 

                                                
121 Novotný, M., in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol., Občanský zákoník, velký 
komentář, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, 2009, str. 2055. 
122 Shodně Dvořák, T., Bytové družstvo: převody družstevních bytů a další aktuální otázky. 1. vydání, 
Praha: C.H.Beck, str. 49. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bomnwgk3s7mrzhk6ttor3gc&conversationId=468619
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bomrswi2ldor3gs&conversationId=468619
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společný byt obývají.123 Trvalé opuštění společné domácnosti vymezil pak Nejvyšší 

soud rozsudkem ze dne 30.9.1999, sp.zn. 2Cdon 1980/97124 jako „… jednání vedené 

s úmyslem domácnost zrušit a již ji neobnovit. Ve vztahu mezi manžely je jím takové 

jednání, kdy za trvání manželství jeden z manželů byt opustí, přičemž lze dovodit, že tak 

učinil s úmyslem se již nevrátit a neobnovit manželské soužití. Pouhé opuštění bytu 

(odstěhování svršků, případně i odhlášení se z trvalého pobytu) přitom pro závěr, že jde 

o trvalé opuštění společné domácnosti bez dalšího nestačí.“ Nejvyšší soud dále uzavírá, 

že tento právní úkon musí být pochopitelně i svobodným projevem vůle; tak tomu 

nebude, pokud takové opuštění je motivováno snahou vyhnout se neshodám či dokonce 

fyzickému násilí.   

Pokud by však následně došlo k obnovení manželského soužití, společný nájem 

družstevního bytu i společné členství by dodatečně vzniklo.125 Avšak následný rozvrat 

by již neznamenal zánik společného členství v družstvu. 

 Ze společného členství manželů, tedy zejména co se týká členských práv           

a povinností,  jsou oba manželé zavázáni společně a nerozdílně (703 odst. 2 in fine 

Obč.zák.). To se bude týkat zejména dispozice se společným členským podílem, kdy 

Dohoda o převodu členských práv a povinností uzavřená jen jedním z manželů 

společných členů bez souhlasu druhého by byla reletivně neplatným právním úkonem 

dle ust. § 145 odst. 2 Obč.zák. Přičemž této  reletivní neplatnosti se lze dovolat dle ust. 

§ 40a Obč.zák. v obecné promlčecí lhůtě.126 Naproti tomu uzavření smlouvy o 

zajišťovacím převodu převodu práv dle ust. § 553 Obč.zák. uzavřená jen jedním 

manželem, za situace, kdy tento převod bude zajišťovat závazek toliko jednoho 

manžela, bude absolutně neplatným právním úkonem pro rozpor se zákonem dle § 39 

Obč.zák.127 

Protože vznik společného členství je upraven kogentními normami, nemohou 

stanovy družstva jeho vznik vyloučit a ani okamžik jeho vzniku modifikovat. Rovněž 

tak kogentními normami je upraven zánik společného člentví, což se týká jak zániku 
                                                
123 Rozhodnutí R III/1965. 
124 Soudní judikatura, 2000, č. 4. 
125 Novotný, M., in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol., Občanský zákoník, velký 
komentář, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, 2009, str. 2058; Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: 
C.H.Beck, 2006, str. 238. 
126 Ovšem v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19.11.2003, sp.zn. 26Cdo 501/2003 soud dospěl k závěru 
o absolutní neplatnosti takové smlouvy dle § 39 obč.zák., a to pro rozpor se zákonem (v daném přípdě 
s ust § 230 Obch.zák.). 
127 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2011, sp.zn. 29Cdo 1969/2000. 
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společného členství jako takového, jak je upraveno v zákoníku obchodním, tak i zániku 

splečného členství přeměnou na členství individuální, jak je speciálně upraveno v ust.        

§ 705 odst. 2, resp. 707 odst. 2 Obč.zák. V teorii vznikl spor o to, zda je možné společné 

členství manželů v rámci modifikace SJM za trvání manželství postupem dle ust. § 143a 

Obč.zák. přeměnit na členství individuální. Oprávněně byl odmítnut názor 

Krejčovského,128 podle něhož je ust. § 143a Obč.zák. lex posterior oproti ust. § 703 

odst. 2 Obč.zák. Právě s ohledem na kogentní charakter norem upravujících vznik a 

zánik společného členství, jakož i s ohledem na skutečnost, že ust. § 703 odst. 2 

Obč.zák. je speciální oproti § 143a Obč.zák., vyvozoval nemožnost takové smluvní 

modifikace opakovaně Dvořák.129 Poměrně nedávno tuto otázku vyřešil Nejvyšší 

soud,130 a to tak, že: „Společné členství manželů v bytovém družstvu je institut sui 

generis, který vzniká ex lege, bez ohledu na vůli manželů. Jeho vznik, existenci a zánik 

upravují kogentní ustanovení o.z. a nelze je smluvně ovlivnit. Vzniklo-li manželům 

společné členství v bytovém družstvu, nelze členský podíl dohodou manželů za trvání 

manželství ze společného jmění vyloučit. Taková dohoda je neplatná pro rozpor se 

zákonem podle § 39 o.z.“ Proti tomu lze namítat zejména to, že jde o vrchol právního 

pozitivismu, který nerespektuje zásadu autonomie vůle. Není zjevný účel takovéto 

ochrany společného jmění; přitom dovedeno ad absurdum, manželům nic nebrání 

modifikovat rozsah společného jmění o majetkové kusy milionových hodnot, a oproti 

tomu jsou omezeni v úpravě členství spojeného s nájmem družstevní garáže.  

 

4.4.2. PROBLEMATIKA PŘEVODU ČLENSKÉHO PODÍLU 

 

Převod je možný nejen mezi stávající členy, ale je bez omezní připuštěn i pro 

extranea. Obsahové náležitosti Dohody o převodu členských práv a povinností byly 

nejnověji vymezeny usnesením velkého senátu Občanskoprávního a Obchodního 

kolegia Nejvyššího soudu ze dne 19.10.2011, sp.zn. 31Cdo 271/2010131 tak, že 

k platnému vzniku smlouvy je nezbytná řádná identifikace účastníků a bytového 
                                                
128 Krejčovský, O., Členský podíl v družstvu a společné jmění manželů, Ad Notam, 2005, č. 4, str. 137. 
129 Např. Dvořák, T., K některým dalším otázkám členství v bytovém družstvu, Ad Notam, 2007, č. 2, str. 
33; opačně Novotný, M., in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol., Občanský zákoník, 
velký komentář, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, 2009, str. 2056. 
130 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.6.2011, sp.zn. 26Cdo 98/2011, (Bulletin advokacie, 2011, č.10, 
str. 52 an.). 
131 Právní rozhledy, 2012, č. 2, str. 71 an. 
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družstva, k němuž se převáděný členský podíl vztahuje, určení rozsahu převáděného 

podílu (zejména pokud není převáděn celý), určení, zda jde o převod úplatný či 

bezplatný a pro případ úplatného stanovení ceny nebo způsobu jejího určení. Není 

přitom povinnou náležitostí určení hodnoty družstevního podílu ani dohoda o 

vzájemném vypořádání.  

Pro účinky převodu dle této Dohody pak plně platí ust. § 230 Obch.zák., podle 

kterého převod nepodléhá souhlasu orgánů družstva, a podle kterého členství přechází 

na nabyvatele předložením Dohody (nebo písemným oznámením převodce a souhlasem 

nabyvatele) družstvu, případně dnem pozdějším. A tím končí vše, co je v dané věci 

nesporné.  

Snad v žádné jiné otázce se nerozchází rozhodovací praxe s teoretickými 

postuláty, jako případě převodu členství v bytovém družstvu a otázce vázanosti nájmu 

družstevního bytu na převedená členská práva a povinnosti. Celý problém spočívá 

především v tom, zda mezi ona převáděná členská práva a povinnosti patří i onen 

družstevní nájem, či zda je samostatnou právní skutečností, zcela izolovaně na členském 

podílu založenou a trvající bez ohledu na dispozice s ním.  

Ačkoli na jedné straně, a to při definování bytového družstva, dospěl Nejvyšší 

soud k extenzivnímu výkladu ust. § 221 odst. 2 Obch.zák,132 svými dalšími, níže 

uvedenými rozhodnutími účel bytových družstev, tedy uspokojování bytových potřeb 

svých členů, neguje. Ve svém důsledku tak neguje i zcela prefereční svobodu člena 

bytového družstva s členským podílem bez souhlasu orgánů družstva nakládat, jak je 

uvedena v ust. § 230 věta první Obch.zák. Důsledkem toho je ohrožení právní jistoty a 

legitimního očekávání kontrahentů takové Dohody, která nadto měla dle dřívějšího 

rozhodnutí téhož soudu133 obligatorně obsahovat dostatečně určité označení bytu a 

hodnotu družstevního podílu (zde jako cenu obvyklou, za níž by bylo možno převod 

v rozhodné době a místě realizovat).  

Stávající právní úprava je totiž zcela strohá a nedostatečná. Ust. § 221 odst. 2 

Obch.zák. pouze vymezuje pojem bytového družstva. Stanovám však obligatorně není 

uloženo nájemní poměr člena k družstevnímu bytu a zejména právo na uzavření takové 

smlouvy upravit. Přitom dle ust. § 685 odst. 2 Obč.zák. lze nájemní smlouvu mezi 

bytovým družstvem a jeho členem uzavřít pouze za podmínek upravených ve stanovách 
                                                
132 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.6.2010, sp.zn. 29Cdo 2004/2009.  
133 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7.2.2001, sp.zn.: 29Cdo 1402/99. 
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bytového družstva. Pokud stanovy explicitně při obligatorní úpravě práv a povinností 

členů k družstvu a družstva ke členům (§ 226 odst. 1 lit.c/ Obch.zák.) nezaloží právní 

nárok člena na uzavření nájemní smlouvy, a to nejlépe i pro případ člena, který členství 

nabyl derivativně převodem, nastává takovému nabyvateli závažný problém. Dle 

ustálené judikatury134 totiž nabyvatel členských práv a povinností do stávajícího 

nájemního poměru nesukceduje.  

Z těchto rozhodnutí lze, shodně s Oehmem135 zobecnit právní názory Nejvyššího 

soudu takto:  

a) právním následkem dohody o převodu členských práv a povinností je 

zánik členství převodce a vznik členství nabyvatele,  

b) dohodou dochází pouze k převodu těch členských práv a povinností, 

která jsou s členstvím spojena, 

c) mezi tato ad b) uvedená práva nájemní poměr k družstevnímu bytu 

nepatří,  

d) nabyvatel má nárok na uzavření nové nájemní smlouvy k tomuto 

družstevnímu bytu, určují-li tak stanovy,  

e) pokud stanovy výslovně nestanoví jinak, může být tento poměr 

sjednán i na dobu určitou,136 

f) zánikem členství převodce zanikne ex lege dle ust. § 714 Obč.zák. i 

jeho nájemní poměr k družstevnímu bytu, 

g) nabyvatel neodpovídá za závazky převodce z tohoto převodcova 

nájemního poměru.  

Drobným pozitivním náznakem je alespoň skutečnost, že usnesení sp.zn. 29Odo 

330/2005 nebyl schválen k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, neboť 

většinově převládl při společném zasedání Občanskoprávního a Obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu názor, že  představuje-li tzv. členský podíl, který se váže k družstvu, 

                                                
134 Zejména rozsudky Nejvyššího soudu: sp.zn. 26Cdo 501/2003 (Sou R NS č. C 2105), sp.zn. 26Cdo  
2724/2004 (Sou R NS č. C 3757), sp.zn. 29Odo 330/2005 (Sou R NS č. C 3829), sp.zn. 26Cdo 
1531/2002, sp.zn. 26Cdo 501/2003. 
135Oehm. J., Ke smlouvě o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu (in Pocta Stanislavu 
Plívovi, Praha, ASPI, 2008) str. 242. 
136 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.10.2001, sp.zn. 28Cdo 1603/2001 (Sou R NS č. C 793). 
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souhrn práv a povinností člena družstva ve vztahu k družstvu, včetně práva nájmu, musí 

spolu se členskými právy a povinnostmi přecházet i právo nájmu družstevního bytu.137 

Zcela nesprávný je závěr Nejvyššího soudu, podle kterého nájemní poměr 

v důsledku převodu členských práv a povinností zaniká dle ust. § 714 Obč.zák., když 

toto ustanovení se neváže na relativní zánik členství, nýbrž výlučně na zánik 

absolutní.138 V případě převodu byl převodce již vypořádán případnou úplatou a není 

představitelné, že by mu náležel vypořádací podíl od družstva.   

Je do jisté míry pravdou, že ust. § 706 a 707 Obč.zák., upravující přechod nájmu 

bytu, výslovně nestanoví, že k přechodu nájmu dochází i v důsledku převodu dle § 230 

Obch.zák. Protože občanský zákoník upravuje přechod členství a nájmu družstevního 

bytu spojený s univerzální sukcesí, resp. se zánikem společného členství manželů, 

nebude možné ani analogií (853 Obč.zák.) rozšířit důvody přechodu  na případy, kdy 

byl členský podíl převeden. To je nepochybně fatální chyba zákonodárce, který zjevně 

s takovýmto oddělením členství od nájmu družstevního bytu nepočítal a nepřevzal 

principy někdejšího ust. § 154 odst. 2 Obč.zák. (ve znění účinném do 31.12.1992).139 

Ve skutečnosti však shora zobecněné závěry zcela vyprazdňují princip 

bytového družstevnictví. Nelze nezmínit v této souvislosti nález Ústavního soudu ze 

dne 28.3.2006 sp.z. Pl ÚS 72/2006,140 a to bodu 60, který zní:  

“…. nájem bytu družstevního je odvozen primárně od majetkové účasti člena družstva 

na pořízení bytu a jeho členství v bytovém družstvu. Specifikum družstevního bydlení 

tedy není dáno předmětem nájmu, ale právně odděleným vztahem člena družstva 

(nájemce) k družstvu (pronajímateli). V tomto vztahu nachází nájemce-člen družstva 

vyšší míru stability nájmu, která se blíží stabilitě, jakou skýtá užívání bytu ve 

vlastnictví…… Nájemce družstevního bytu, který je současně družstevníkem, je ve 

výhodnějším postavení tím, že je organizován v bytovém družstvu a že se v souladu se 

stanovami podílí na činnosti bytového družstva, svého pronajímatele, včetně tvorby jeho 

vůle. ……... Skutečnost, že nájemce družstevního bytu je členem družstva, které je jeho 

pronajímatelem, tedy v jistých směrech opravdu zakládá jeho odlišné postavení ve 
                                                
137 Vojtek, P., Opět přehled rozhodnutí Nejvyššího soudu, která neprošla do Sbírky soudních rozhodnutí        
a stanovisek, Soudní rozhledy, 2007, č. 2, str. 47. 
138 Shodně Novotný, M., in Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol., Občanský zákoník, 
velký komentář, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, 2009, str. 2068. 
139 Oehm, J., Ke smlouvě o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu (in Pocta Stanislavu 
Plívovi, Praha, ASPI, 2008) str. 242. 
140 Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 280/2006 Sb. 
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vztahu k nájemci „nedružstevního bytu“, zejména v oblasti podmínek pro vznik 

nájemního vztahu, odlišnou konstrukcí nájemného ………. a zejména ve zcela 

exkluzivním právu dispozice s nájemním vztahem a členstvím v družstvu formou 

nároku na ničím neomezený převod členství podle § 230 obchodního zákoníku.” 

Protože úplata za převod členských práv a povinností v současné době více 

méně koresponduje (bývá o cca 10% nižší) s výši kupních cen bytových jednotek ve 

vlastnictví, z praktického hlediska doporučuji, aby tato úplata byla nabyvatelem 

uhrazena převodci do úschovy (advokátní, notářské) na principu dokumentárního 

akreditivu, kdy pro výplatu depozita bude nezbytné nejen prokázání doručení Dohody            

o převodu družstu, ale rovněž předložení nájemní smlouvy, kterou družstvu uzavřelo              

s nabyvatelem. 

  

4.4.3. PROBLEMATIKA PŘECHODU ČLENSKÉHO PODÍLU 

 

Obecná úprava úprava přechodu členského podílu stanoví, že členství fyzické 

osoby zaniká její smrtí a dědic „členských práv a povinností“ zůstavitel může o členství 

požádat (§ 232 odst. 1 Obch.zák.), přičemž v případě družstev bytových se souhlas 

představenstva nevyžaduje (§ 232 odst. 2 Obch.zák.). Dle toho je k derivativnímu 

vzniku členství zapotřebí, aby dědic svou vůli projevil.  

Ovšem oproti tomu speciální ust. § 706 odst. 3 Obč.zák. stanoví, že členství 

v družstvu spolu s nájmem družstevního bytu přechází na dědice smrtí zůstavitele, aniž 

ten musel družstvu podat žádost či učinit jakýkoli další úkon. Obdobně i ust. §706 odst. 

2 Obč.zák. řeší situaci změny společného členství na výlučné členství pozůstalého 

manžela. Protože citovaná ustanovení občanského zákoníku jsou oproti obecné úpravě 

v poměru speciality, přejde členství na dědice, resp. pozůstalého manžela (v případě 

společného členství) bez dalšího úkonu, a to ex tunc. Nadto takováto osoba rovněž ex 

lege sukceduje do nájemního poměru.141  

Dědicem členského podílu tak bude pozůstalý manžel, pokud se jednalo o 

společné členství. Není-li tomu tak, pak v případě více dědiců se členem stane ten, 

jemuž podle výsledků dědického řízení připadne členský podíl. O tom však nemůže 

                                                
141 Shodně Pekárek, M., in Štenglová/Plíva/Tomsa a kol. Obchodní zákoník , komentář, 13.vydání,  
C.H.Beck, 2010, str. 854; Římalová, O., in Římalová, O., Holejšovský, J. Družstva, 2.vydání, Praha: 
C.H.Beck, 2004  str. 203, 204. 
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autoritativně rozhodnout soud; pokud by k dohodě dědiců nedošlo, soud by potvrdil 

pouze nabytí dědictví podle podílů /dle ust § 484 Obč.zák. a ust. § 175q odst. 1 lit.d) 

o.s.ř./. Protože by tak žádný z dědiců nenabyl členský podíl celý, nestal by se žádný 

z nich členem družstva ani nájemcem družstevního bytu. Vzniklou situaci by bylo 

zapotřebí řešit buď dodatečnou dohodou dědiců nebo žalobou na určení dle § 80 lit.c) 

o.s.ř.  

 

4.4.4. ÚPRAVA V ZÁKONĚ O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 

 

Nová právní úprava shora popsané problémy reflektuje a snaží se je odstranit. 

Zejména kogentní ust. § 733 odst. 2 ZOK jednoznačně deklaruje, že mezi práva                  

a povinnosti plynoucí z členství v bytovém družstvu patří:  

a) právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených 

stanovami (pro případ nebydlícího člena), a 

b) práva a povinnosti z této smlouvy vzniklá. 

Zcela správně je kogentní normou upraven rámcový obsah takového nájemního 

poměru, dle dle ust. § 742 ZOK má člen právo na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu na dobu neurčitou, pokud se on (resp. jeho právní předchůdce) na 

pořízení bytu podílem dalším členským vkladem a pokud splňuje podmínky dle stanov, 

jakož i nárok na nájemné pouze ve výši dle § 744 ZOK. 

Pro případ převodu družstevního podílu výslovně v ust. § 736 odst. 2 ZOK tak 

dochází rovněž  k převodu těchto práv, a to včetně dluhů převodce vůči družstvu a 

dluhů družstva vůči převodci. Převodce naopak bude za tyto „své“ dluhy ex lege podle 

ust. § 601 odst. 1 ZOK ručit. Převoditelnost družstevního podílu přitom nelze vyloučit 

ani omezit, pokud nabyvatel splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena (§ 736 ZOK).  

Stanovy přitom výslovně mohou omezit nebo vyloučit členství právnické osoby 

(§ 735 odst. 1 ZOK), v takovém případě by smlouva o převodu družstevního podílu 

uzavřená v rozporu s tím byla podle ust. § 580 NOZ absolutně neplatná, pro počáteční 

nemožnost plnění.  

Právní účinky smlouvy o převodu nastanou dle ust. § 601 odst. 2 ZOK.  

Rovněž tak na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu 

nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, a to ex tunc ke dni smrti zůstavitele.  
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Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká tehdy, jestliže je 

družstvní podíl součástí společného jmění (§ 739 odst. 1 ZOK); tak tomu je tehdy, 

pokud dle zákonného režimu společného jmění se stane alespoň jeden z manželů 

členem družstva, pokud nenabude podíl z prostředků svého výlučného vlastnictví (§ 709 

odst. 3 NOZ). Vznik společného členství tedy není vázán na uzavření nájemní smlouvy 

či na vznik práva na její uzavření. Zákon přitom připouští přeměnu společného členství 

na členství individuální za trvání mannželství, aniž by tím byl dotčen společný nájem 

bytu (§ 747 ZOK). Družstevní podíl, který byl ve společném členství, přechází smrtí na 

pozůstalého manžela (§ 737 odst. 2 ZOK). 

 

4.5. VZNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNĚ 
 

Ke dni uzavření této práce účinná právní úprava členství dle § 4 zákona č. 

87/1995 Sb. již umožňuje převod i přechod členských práv a povinností. V původní 

koncepci byl jak převod, tak i přechod vyloučen. S účinností od 1.1.1996 tak tomu bylo 

v ust. § 4 odst. 1 („Členem družstevní záložny může být jen fyzická osoba, která je plně 

způsobilá k právním úkonů. Členská práva a povinnosti jsou nepřevoditelné. Členství 

nemůže vzniknout ani děděním“). Dědic měl dle ust. § 4 odst. 6 toliko nárok na 

vypořádací podíl a vyplacení uložených vkladů, a to po odečtení nesplacených úvěrů.  

Novelou142 účinnou ke dni 1.5.2004 pak tato zápověď byla přeformulována tak, že dle § 

4 odst. 2 byl převod a přechod členských práv a poviností nepřípustný.  

Teprve novelou143 účinnou ke dni 1.8.2009 došlo k naprosté změně ust. § 4 odst. 

2 tak, že členská práva a povinnosti přecházejí na právního nástupce člena, který zemřel 

nebo zanikl, pokud je taková osoba způsobilá ke členství v družstevní záložně. Dle ust. 

§ 4 odst. 4 ZDrZál je připuštěn převod členských práv na jinou osobu. Přičemž pokud 

dojde k převodu pouze práv z dalšího členského vkladu, je jejich převod na extranea 

vyloučen. Každá tato dohoda podléhá souhlasu představenstva družstevní záložny a 

nabyvatel převáděná členská práva nabývá, nestanoví-li dohoda pozdější datum, 

rozhodnutím představenstva o jejím schválení. Specifická úprava se týká člena, který by 

                                                
142 Provedenou zákonem č. 280/2004 Sb. 
143 Provedenou zákonem č. 230/2009 Sb., kterým je m.j. provedena transpozice směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/48 ES ze dne 14.6.2006 o přístup k k činnosti úvěrových institucí a o jejím 
výkonu ve znění směrnice 2007/44/ES.  
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v důsledku této dohody nabyl kvalifikovanou účast na družstevní záložně, případně 

který by svou kvalifikovanou účast zvýšil, je takový převod podmíněn předchozím 

souhlasem České národní banky a souhlasem členské schůze. Avšak dle ust. § 2b odst. 

15 ZDrZál nemá nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na družstevní záložně bez 

předchozího souhlasu ČNB za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého 

k těmto změnám v účasti došlo, ale hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí 

nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.  

Protože je zákon o družstevních záložnách lex specialis vůči obecné úpravě 

družstev, pro ostatní způsoby vzniku členství se použijí subsidiárně normy obchodního 

zákoníku. A to zejména pro originární způsob vzniku členství. Speciální úprava v ust. § 

odst. 1 ZDrZál družstevní záložně ukládá povinnost seznámit uchazeče o členství se 

všemi skutečnosti souvisejícími se členstvím, zejména se stanovami, obchodními 

podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění 

vkladů. Je povinna i o všech změnách těchto podstatných skutečností včas a řádně 

informovat. Stanovy obligatorně musí obsahovat úpravu vzniku, zániku a podmínek 

členství (§ 5 lit.c). Zákon výslovně vylučuje zastupování na ustavující členské schůzi (§ 

2 odst. 4). 

 

4.6. VZNIK ČLENSTVÍ V SCE  
 

Nařízení o SCE144 upravuje vznik členství vcelku lakonicky, když zjevně 

spoléhá na subsidiaritu právní úpravy členského státu sídle SCE. Z této úpravy je 

zřejmé, že rovněž vymezuje originární způsob vzniku  členství a způsob derivativní a 

samozřejmě  z časového hlediska vznik členství spolu se vznikem SCE a vznik za jejího 

trvání.  

Členy SCE mohou být osoby fyzické i právnické (a to výslovně i veřejnoprávní 

korporace). Zvláštností je zjevná tendence k tomu, aby se členové na činnosti SCE 

aktivně podíleli.  

Dle čl. 14 Nařízení je upraven originární vznik členství  přihláškou, přičemž 

vznik členství musí být schválen řídícím nebo správním orgánem. Odmítnutým členům 

                                                
144 T.j. Nařízení Rady ES/EU č. 1435/2003 ze dne 22.7.2003 o statutu Evropské družstevní společnosti 
(SCE) 
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je dáno právo „odvolání“ k valné hromadě (zřejmě nejbližší), která se koná po podání 

přihlášky o členství. Ve skutečnosti půjde o tu valnou hromadu, která se koná po 

odmítnutí.  Valná hromada pak rozhodne s konečnou platností.  

Specifická je pak úprava převodu členského podílu, kdy člen jej může – pokud 

tak stanovy dovolují – převést na jiného člena nebo fyzickou či právnickou osobu, která 

nabyla členství.145 

 Stanovy mohou podmínit přijetí kandidáta tím, že tento je povinen vložit do 

základního kapitálu další členský vklad o určité minimální povinné výši nebo účastnit 

se činností SCE určitým způsobem.  

Nařízení  o SCE umožňuje účast tvz. člena – investora (neuživatele) jehož účast 

na tomto družstvu je toliko kapitálová, neboť se na činnosti družstva nepodílí a ani 

nevyužívá jeho služeb či výrobků, to však za splnění dvou předpokladů: že takový druh 

členství dovoluje právo členského státu a současně že vznik takového členství schválí 

valná hromada či jí, nebo stanovami, zmocněný jiný orgán (čl. 14 odst. 1 Nařízení). 

Přitom členové SCE, kteří jsou právnickými osobami, se považují ze členy- 

uživatele pouze tehdy, pokud zastupují své vlastní společníky nebo členy, kteří jsou 

fyzickými osobami, a kteří užívají výrobky nebo služby SCE poskytované. Důvodem 

tohoto členství je především financování činnosti družstva.  

Takové investorské členství je však možné pouze tehdy, pokud to dovolují 

právní předpisy členského státu sídla SCE. V naší teorii se vyskytly protichůdné názory, 

kdy dle Helešice146 postačí, pokud takovým předpisem je i národní transpoziční zákon. 

Protichůdné stanovisko zastává Dvořák,147 který má za to, že takové členství by musela 

dovolovat tuzemská úprava družstev, k tomu aby tak mohl činit transpoziční zákon dle 

něho absentuje výslovné zmocnění v Nařízení. Helešic následně své stanovisko 

přehodnotil, a ani dle něho tedy naše stávající právní úprava členství neuživatelů 

neumožňuje.148  

Nařízení obsahuje zajímavou úpravu seznamu členů (čl. 14 odst. 4 -7), podle 

kterého ukládá, aby v sídle SCE byl veden abecední seznam členů s uvedením jejich 
                                                
145 Tato formulace je svérázná, neboť z obou zde nastíněných alternativ lze seznat, že podíl nelze převést 
na extranea.   
146 Helešic, F., Evropské družstvo, Praha: Družstevní asociace ČR v nakladatelství ŠEL, 2004, str. 76 
147 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 302 
148 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práv, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 
2009, str. 135. 
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adresy, počtu a případných kategorií podílů každého člena, s tím, že každá operace 

mající za následek změnu základního kapitálu (rozložení, zvýšení či snížení) musí být 

zapsána v tomto seznamu nejpozději v měsíci následujícím po tom, v jehož průběhu 

k takové změně došlo. V čl. 14 odst. 6 přiznává zápisům těchto změn účinnost ve 

vztahu k SCE a třetím osobám teprve provedením zápisu do seznamu. Každému, kdo 

má bezprostřední odůvodněný zájem, umožní SCE do tohoto seznamu nahlížet a 

dokonce obdržet kopii celého seznamu nebo vybrané části, a to oproti poplatku. Člen 

má právo na písemné potvrzení o zapsání změny.  

 

4.7. SEZNAM ČLENỦ DRUŽSTVA  
 

Družstvo je povinno dle ust. § 228 Obch.zák. vést seznam svých členů. Zápis do 

tohoto seznamu nemá co se členství týká konstitutivní účinky. Seznam tak má jen 

povahu vnitrodružstevní členské evidence, když vyjma seznamu zakládajících členů, 

který je obligatorní přílohou notářského zápisu o průběhu ustavující schůze, tento ani 

rejstříkovému soudu nepředkládá.  Zákon stanoví pouze minimum zapisovaných údajů, 

a to: identifikační údaje člena (tedy název či firmu a sídlo právnické osoby, nebo jméno 

a bydliště člena – fyzické osoby), výši jejího členského vkladu a výši, v níž byl splacen. 

Chybí tak například povinný údaj o dni vzniku a zániku členství, či povinný údaj o další 

majetkové účasti na podnikání družstva.  Stanovy však nepochybně mohou zapisované 

údaje rozšířit. Nanejvýš vhodné by bylo, pokud by v tomto seznamu byl evidován 

rovněž údaj o počtu hlasů, přiznávají-li stanovy některým členům více hlasů. Tato 

úprava seznamu ve stanovách však musí na druhou stranu respektovat i ochranu 

osobních údajů dle příslušného zákona149 a namístě by nebyla přílišná hypertrofie.   

Družstvu se ukládá povinnost případné změny v evidovaných údajích bez 

zbytečného odkladu vyznačit. S tím nepochybně koresponduje povinnost členů 

rozhodné skutečnosti družstvu včas oznámit.  

Člen družstva (tedy zjevně stávající) má právo do seznamu nahlížet a žádat 

vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu své osoby v seznamu. Nahlížet může 

přitom do celého seznamu. S nahlížením je přitom spojeno právo činit si poznámky.   

                                                
149 Zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.  
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Jiné osobě, a to i zjevně bývalému členovi, umožní představenstvo do seznamu 

nahlédnout, pokud tato osoba osvědčí právní zájem. Takový právní zájem bude přitom 

třeba posuzovat vzhledem k okolnostem každého jednotlivého případu. Osobou, která 

osvědčí právní zájem bude zjevně bez jakýchkoli okolností manžel člena nebo jeho 

dědic. Spornější již je posouzení tvrzeného právního zájmu členova věřitele; Pekárek150 

tento právní zájem a priori vylučuje. Mám však za to, že v případě věřitele, který má za 

dlužníkem vykonatelný exekuční titul, a jehož pohledávka nebyla uspokojena, je právní 

zájem doložením exekučního titulu prokázán.151  

Orgánům činným v trestním řízení, pokud by se po družstvu domáhaly 

součinnosti dle § 8 tr.ř., bude muset představenstvo vyhovět i bez toho, že by tyto 

právní zájem prokazovaly, když povinnost družstva je zde založena zákonem.  

Kdo vede seznam, určí stanovy. Pokud v této otázce stanovy mlčí, lze dovodit, 

že k jeho vedení je povinno představenstvo.  

 

Zákon o obchodních korporacích koncipuje seznam obdobně, byť jeho úprava 

je mnohem podrobnější. Obligatorně zapisované údaje oproti stávající koncepci rošířil o 

údaj o „dni a způsobu vzniku a zániku členství.“ Co se identifikace členů týká, doplňuje 

členem určenou adresu pro doručování.  

Výslovně členům uložil povinnost oznamovat bez zbytečného odkladu každou 

změnu evidovaných údajů a družstvu povinnost zápis do seznamu provést.  

Zpřesňuje se rovněž právo člena  nahlížet do seznamu a žádat o vydání potvrzení 

o svém členství, když potvrzení je bezplatné, vyjma případu, kdy člen o vydání 

potvrzení žádá častěji, pokud to upravují stanovy. Členovi se přiznává právo na vydání 

opisu seznamu všech členů nebo jeho části.  

Zákon pamatuje i na právo bývalého člena a jeho právního nástupce nahlédnout 

do té části seznamu, která se jej týkala (§ 583 ZOK).  

Jiné osobě právo nahlédnout do příslušné části seznamu představenstvo umožní 

vedle osvědčení právního zájmu též tehdy, předloží-li tato osoba písemný souhlas 

dotčeného člena, na němž bude podpis člena úředně ověřen (§ 582 odst. 2 ZOK). 

                                                
150 in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., a kol, Obchodní zákoník. Komentář, 13.vydání, Praha, 
C.H.Beck, str. 832. 
151 Shodně Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 90. 
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Úprava obsahuje ochranu zapsaných údajů, kdy družstvo nemůže bez písemného 

souhlasu člena je použít k jiným nežli svým potřebám. Dále pak úprava obsahuje i 

ochranu údajů bývalého člena.  

 

5. ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU  
 

V této části se budu věnovat těm právním skutečnostem, s nimiž právní normy 

spojují zánik členství. Tyto skutečnosti v recentním právu upravují ust. § 231 a § 232 , 

dále pak  ust. § 227 odst. 3 a ust. § 229 Obch.zák., a to taxativně, takže družstvo samo je 

svými stanovami nemůže ani rozšiřovat, ani nemůže některé z nich vyloučit. Stanovám 

je svěřena bližší úprava zániku členství a jeho důsledků, zejména co se určení výše a 

lhůty splatnosti vypořádacího podílu týká. Přitom úprava zániku členství je podle ust. § 

226 odst. 1 lit.c) Obch.zák. obligatorní náležitostí stanov.  

Je namístě opětovně připomenout princip dobrovolnosti členství, který se neváže 

toliko na vznik členství, ale souvisí i s jeho zánikem, když nikoho nelze nutit, aby proti 

své vůli v družstvu setrvával. Ale ani družstvo není nuceno mít ve své základně člena,  

který kvalifikovaným způsobem zejména porušuje své členské povinnosti.  Tento 

princip se v případě zániku projevuju u zániku dohodou mezi členem a družstvem, 

převodem členských práv a povinností152 (a to nejvýrazněji v případě bytových družstev 

a těch družstev, u kterých není převod podmíněn souhlasem příslušného orgánu 

družstva), výpovědí a vyloučením z družstva. Sem patří i zánik členství spojený se 

zánikem pracovního vztahu člena k družstvu dle ust. 227 odst. 3 Obch.zák.  

Některé způsoby zániku členství jsou spojeny nikoli s projevem vůle člena či 

družstva, nýbrž s rozhodnutími příslušných orgánů, které jsou reakcí na (v civilním 

smyslu) deliktní jednání člena – nikoli vůči družstvu či některému členu, a to zejména 

v případě zániku členství postižením členských práv při výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce, prohlášením konkursu na majetek člena, resp. zamítnutí insolvenčního návrhu 

pro nedostatek majetku. Specifickým je zánik členství spojený se vstupem člena – 

právnické osoby do likvidace.  

Další skupinu způsobů zániku členství přestavují takové právní události jako je 

smrt člena – fyzické osoby, zánik člena – právnické osoby, a zánik družstva.  
                                                
152 To ovšem tehdy, pokud člen převede veškerá svá členská práva a povinnosti.  
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Dále lze z časového hlediska třídit zánik členství za trvání družstva a zánik 

spojený se zánikem družstva.  

Z jiného úhlu pohledu lze způsoby zániku členství třídit na zánik absolutní, kdy 

členský podíl nepřechází na právního nástupce bývalého člena, jak tomu bude v případě 

dohody člena s družstvem, při vystoupení, vyloučení a v případech postižení členských 

práv či zániku spojeného s úpadkem člena, či při zániku družstva,  a na zánik relativní, 

kdy dochází k převodu, resp. přechodu členského podílu. Právním důsledkem zániku 

absolutního je pak vznik nároku na vypořádací podíl (podíl na likvidačním zůstatku). 

 

5.1. JEDNOTLIVÉ ZPỦSOBY ZÁNIKU  
 

Při popisu jednotlivých způsobů zániku volím, obdobně jak v předchozí kapitole 

o vzniku, srovnání se zákonem o obchodních korporacích. Jednolivé způsoby zániku 

popisuji ponejprve ve vztahu k obecné úpravě družstev, dále se samostatně věnuji 

specifiku družstev bytových, družstevním záložnám a evropskému družstvu. O zániku 

v důsledku převodu a přechodu členského podílu přitom již bylo pojednáno v předchozí 

kapitole. 

 

Zákon o ochodních korporacích v ust. § 610 stanoví taxativní způsoby zániku 

členství, přičemž se dosavadní úprava přejímá  bez podstatných změn, kdy v nové 

podrobnější úpravě jsou reflektovy závěry soudní praxe, či doktrinální náhledy právní 

vědy. Významně se přitom sjednocuje terminologie.  

 

5.1.1. DOHODA 
 

Jako o prvém způsobu zániku členství se ustanovení § 231 Obch.zák. zmiňuje o 

dohodě. Půjde v tomto případě nikoli o dohodu ve smyslu ust. § 229 a § 230 Obch.zák., 

nýbrž o dohodu o skončení členství uzavřenou mezi družstvem a členem.  Zákon přitom 

blíže nestanoví její obsahové náležitosti, když stanoví toliko obligatorní písemnou 

formu.  

Z obsahového hlediska je nezbytné, aby touto dohodou člen i družstvo projevili 

svou vůli členství ukončit a aby z něho bylo seznatelné ke kterému okamžiku členství 
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zaniká. Požadavek Helešice,153 aby v této dohodě byl upraven i způsob vyrovnání mezi 

bývalým členem a družstvem, je sice vhodný, nicméně jeho absence nepochybně 

nezpůsobí neplatnost této dohody, když způsob vypořádání se bude řídit úpravou 

vypořádacího podílu dle stanov a ust. § 233 až 234 Obch.zák. Přitom jsem přesvědčen, 

že dohoda obsahující takovéto vypořádání pro bývalého člena výhodnější nežli dle 

stanov, uzavřena být nemůže, resp. v tom rozsahu, v jakém by vypořádání bylo pro 

člena výhodnější, by byla neplatná.  

Je třeba poznamenat, že tato dohoda, pokud nebude obsahovat příslušné 

ujednání, nepovede v případě družstva, kde členství je podmíněno pracovním vztahem, 

k zániku tohoto pracovního vztahu.154  

 

Zákon o obchodních korporacích v ust. § 611 stanoví pro dohodu o zániku 

členství obligatorní písemnou formu. Obsahové náležitosti této dohody rovněž 

nevymezuje. Je zjevné, že bude muset splňovat obecné náležitosti právních jednání 

podle nového občanského zákoníku. K platnosti této dohody tedy bude zapotřebí dle 

ust. § 561 NOZ podpis jednajících osob, přičemž písemná forma dohody bude 

zachována i tehdy nebudou-li podpisy účastníků na téže listině.  

 

5.1.2. VYSTOUPENÍ  
 

Jednostranným právním úkonem člena, s nímž je zánik členství spojen, je jeho 

písemné oznámení o vystoupení. Tento úkon musí být doručen představenstvu družstva 

a členství zaniká teprve uplynutím „výpovědní lhůty“ určené stanovami, nejpozději 

však uplynutím šesti měsíců ode dne tohoto oznámení. Stanovy při tomto způsobu 

zániku členství tedy nemohou platně upravit výpovědní lhůtu delší šesti měsíců. 

Vhodné by však bylo upřesnění obsažené v nich zpřesňující počátek této lhůty. 

Oznámení totiž dle dikce zákona má být doručeno představenstvu, člen tak může 

oznámení doručit osobně či prostřednictvím držitele poštovní licence. V praxi však 

mohou vznikat spory, zda má oznámení doručovat do sídla družstva či k rukám 

                                                
153 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práv, 1. vydání, Praha, C.H. Beck, 
2009, str. 147. 
154 shodně Římalová, O., in Římalová, O.,  Holejšovský, J. Družstva, Vydání druhé, Praha: C.H. Beck 
2004,  str. 192. 
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představenstva, tedy zda má zásilku adresovat jednotlivým jeho členům, či kterémukoli 

z nich. Přitom pro doručování takovéhoto hmotněprávního úkonu nelze ani analogicky 

použít procení úpravu doručování.  

Co se písemného doručování týká, bude zapotřebí aplikovat obecnou úpravu ust. 

§  45 odst. 1 Obč.zák., podle kterého projev vůle dojde (nepřítomnému) adresátovi 

tehdy, pokud se ocitne ve sféře jeho dispozice. Tedy kdy objektivně nabyl možnost 

seznámit se s jeho obsahem. K tomu postačí i objektivní možnost na základě oznámení 

pošty vyzvednout si uloženou zásilku. Přitom hmotněprávní účinky takového oznámení 

nastanou i tehdy, pokud adresát i přes toto oznámení zásilku nevyzvedne.155  

Tento způsob zániku členství je pak ryzím projevem principu dobrovolnosti, kdy 

člen může z družstva vystoupit kdykoli, a to i v případě, kdy na majetek družstva byl 

prohlášen konkurs či kdy je družstvo v likvidaci156, a bez uvedení jakýchkoli důvodů. 

Sporná je přitom případná revokace vystoupení, pokud nebyla družstvu doručena 

nejpozději spolu s oznámením o vystoupení, či pokud s ní družstvo nevyslovilo souhlas. 

Speciální úpravu vystoupení obsahuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev. Člen, který nesouhlasí s vnitrostátní fúzí družstva, se 

zahraniční fúzí, s rozdělením družstva či se změnou právní formy družstva,157 jestliže se 

členské schůze neúčastnil či v případě své účasti nehlasoval pro schválení těchto 

přeměn, jakož i každý člen, jestliže o schválení přeměny rozhodlo shromáždění 

delegátů, má právo z družstva vystoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy členská schůze o 

přeměně rozhodla (§ 175 zákona o přeměnách).158 Oznámení o tomto vystoupení musí 

mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem člena. Jeho členství zaniká dnem 

zápisu fúze (rozdělení, změny právní formy) do obchodního zákoníku. Zákon explicitně 

stanoví, že vystoupení nelze odvolat (§ 176 odst. 2). 

 

Zákon o obchodních korporacích předepisuje v ust. §  611 oznámení o 

vystoupení člena obligatorní písemnou formu. Určení délky výpovědní doby svěřuje 

stanovám, přičemž tato nesmí přesáhnout šest měsíců. Pokud však stanovy délku 

                                                
155 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 28Cdo 2622/2006. 
156 Shodně Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, str. 91 an. 
157 Vyjma změny právní formy družstva bytového, ke které je dle ust. § 384 zákona o přeměnách 
zapotřebí souhlas všech členů družstva.  
158 Pro rozdělení ve spojení s ust. § 328 odst. 1 zákona o přeměnách, pro změnu právní formy ve spojení 
s ust. § 383 zákona o přeměnách.  
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výpovědní doby vůbec neurčují, má možnost člen v oznámení sám okamžik zániku 

členství určit, a to v rozmezí ode dne následujícího po doručení oznámení až do jednoho 

roku od doručení. S odkazem na ust. § 573 NOZ platí vyvratitelná právní domněnka 

doručení, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 

pracovní den po odeslání.  

Otázkou je, k jakému okamžiku skončí členství toho, kdo v oznámení žádný 

okamžik, ke kterému se „odhlašuje“ neuvedl. V takovém případě bude zapotřebí pro 

určení této lhůty aplikovat ust. § 1998 a § 1999 NOZ o výpovědi.  

Speciální ust. § 613 ZOK upravuje vystoupení toho člena, který nesouhlasí se 

změnou stanov. Takový člen, pokud na členské schůzi pro změnu stanov 

nehlasoval,159může z družstva vystoupit, pokud do 30 dnů od přijetí takového usnesení 

doručí družstvu písemné oznámení o vystoupení, v něž jako důvod výslovně uvede svůj 

nesouhlas. Jeho členství pak zaniká dle § 613 odst. 1 lit.d) uplynutím toho kalendářního 

měsíce, v jehož průběhu bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu. Za splnění 

obdobných podmínek a s totožnými účinky může vystoupit kterýkoli člen pro nesouhlas 

se změnou stanov, pokud o této bylo rozhodnuta na shromáždění delegátů.  Významné 

v této souvislosti je i to, že změna stanov není pro takto vystupujícího člena účinná. 

Inspiračním zdrojem pro toto specielní vystoupení zjevně bylo Nařízení o SCE, a to 

článek 15. Přitom jde dle mého názoru i reflexi skutečnosti, že dle ust. § 650 odst. 2 

ZOK á contrario při rozhodování členské schůze o změně stanov nemusí platit, že každý 

člen má jeden hlas. Jde tedy zjevně o ochranu minoritního člena.   

 

5.1.3.  VYLOUČENÍ  
 

Úprava institutu vyloučení není tak zcela zrcadlovým obrazem vystoupení. 

Zatímco člen není ve své volnosti s ohledem na princip dobrovolnosti členství prakticky 

nikterak omezen, vyloučení pro svou sankční povahu je upraveno kogentními normami 

obsahujícími řadu kumulativních podmínek, reflektujících skutečnost, že se jedná o 

zásah do členských poměrů vpravdě ultima ratio. 

Postupně se pokusím objasnit čtyři okruhy problematiky tohoto institutu:  

1. právní povahu vyloučení,  

                                                
159 A tajné hlasování ust. § 613 odst. 2 ZOK věta druhá za středníkem výslovně zakazuje.  
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2. důvody a podmínky vyloučení,   

3. obranu vylučovaného člena  a 

4. okamžik účinků vyloučení. 

Vyloučení je právním úkonem družstva, kterým družstvo jednající příslušným 

orgánem projevuje svou vůli ukončit členství s takovým členem, na jehož straně jsou 

dány  kvalifikované důvody.160 Nejvyšší soud však ve svých rozhodnutích hovoří o 

vyloučení jako o procesu,161  a dokonce ani písemné oznámení o vyloučení za právní 

úkon nepovažuje, když dle jeho názoru se jedná o „pouhé sdělení o rozhodnutí 

představenstva (jakožto jiné právní skutečnosti), s nímž zákon (ve spojení s dalšími 

skutečnostmi) zánik členství v družstvu spojuje.”162  

S takovými závěry o procesní povaze vyloučení se nemohu ztotožnit, když mám 

za to, že vyloučení je ryze hmotněprávním úkonem družstva a zákon stanoví důvody, 

kdy je družstvo oprávněno takový úkon učinit, a současně i podmínky pro jeho perfekci. 

To, že jde o právní úkon, lze zdůvodnit i tím, že družstvo není povinno – ačkoli by 

v daném případě byly splněny všechny podmínky – člena vyloučit.  

Družstvo o vyloučení může rozhodnout jen ze striktně daných důvodů, a to: 

a) pokud člen opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti,  

b) z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách, nebo 

c) byl-li člen, který je fyzickou osobou, pravomocně odsouzen pro úmyslný 

trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva.  

Co se prvého z uvedených důvodů týká, pak porušovanými členskými 

povinnostmi je zapotřebí rozumět nejen povinnosti dané zákonem a stanovami, ale i 

povinnosti vyplývající z usnesení členské schůze. Takovým porušením může být 

kupříkladu prodlení člena se splněním jeho vkladové povinnosti, či prodlení se 

splněním uhrazovací povinností dle ust. § 222 odst. 2 Obch.zák. Toto porušení však 

musí být opakované, případně trvající (v případě prodlení), a to i přes výstrahu. 

Nezbytnou podmínkou je v tomto případě písemná výstraha, v níž musí být skutkově 

vymezeno ono porušování členských povinností a musí obsahovat upozornění na 

                                                
160 Shodně Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, str. 92 an.,  
161 Rozhodnutí NS ČR ze dne 26.1.2005, sp.zn.: 29Odo 428/2004.  
162 Usnesení NS ČR ze dne 27.1.2009, sp.zn.: 29Cdo 2693/2008. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bopjqw42lll5rwyzloon2hm2k7ozpwi4tvpjzxi5tv&conversationId=657517
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možnost vyloučení. Byť tyto obsahové náležitosti zákon neurčuje, lze je dovodit z účelu 

normy.163   

Jinými důležitými důvody je třeba rozumět takové důvody uvedené explicitně ve 

stanovách, které jsou důležité zejména z hlediska činnosti družstva a jeho fungování. 

Nemůže přitom jít o porušení členských povinností.164 Za takové – z hlediska činnosti 

družstva důležité důvody – lze považovat situace, kdy na straně člena došlo k pozbytí 

předpokladů členství (kdy například člen odbytového družstva soukromě hospodařících 

rolníků pozastavil své podnikání, či kdy člen družstva spravujícího nemovitosti svých 

členů svou nemovitost zcizil). Soudní praxe165 dovodila, že takovým důvodem může být 

i důvod, pro který je podle občanského zákoníku možné vypovědět nájem bytu, je-li 

tento důvod důležitý, a to bez ohledu na to, zda k výpovědi z nájmu je v daném případě 

zapotřebí přivolení soudu. Vždy však musí jít o situace stanovami předvídané. Pokud o 

této možnosti výpovědi stanovy mlčí, nelze z tohoto důvodu členství vypovědět. Zákon 

v tomto případě nepožaduje předchozí výstrahu či upozornění na možnost vyloučení.  

Co se třetího důvodu týká, je nezbytné, aby odsuzující rozsudek nabyl právní 

moci, nepostačí tedy pouhé zahájení trestního stíhání. Tento důvod nebude naplněn ani 

tehdy, pokud by trestní stíhání člena skončilo některým z rozhodnutí při odklonu (např. 

podmínečné zastavení trestního stíhání či narovnání). Tento důvod nebude naplněn ani 

tehdy, bude-li za úmyslný trestný čin proti družstvu nebo jeho členovi odsouzen za 

podmínek zákona č. 418/2011 Sb. člen, který je právnickou osobou.  

Zákon pro žádný z těchto důvodů nestanoví lhůtu, v níž může být člen vyloučen. 

O vyloučení člena rozhoduje představenstvo, pokud tuto pravomoc stanovy 

nesvěřily jinému orgánu. Toto rozhodnutí musí být vylučovanému členovi písemně 

oznámeno tak, aby z něho byl patrný jednoznačný projev vůle. Proti tomuto rozhodnutí 

může vylučovaný člen podat odvolání k členské schůzi, a to v prekluzivní lhůtě tří 

měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí o vyloučení dozvěděl nebo mohl dozvědět. Protože 

není vyloučeno, že o vyloučení bude rozhodovat namísto představenstva členská 

schůze, upraví-li tak stanovy, vzniká otázka, zda i v takovém případě má člen právo se 

k ní odvolat. Podle Dvořáka166 má člen právo odvolat se k členské schůzi vždy, když 

                                                
163 Srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21.12.2010, sp.zn. 29Cdo 4002/2009. 
164 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.1.2003, sp.zn. 32Odo 666/2002. 
165 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.12.2009, sp.zn.: 29Cdo 489/2009, Soudní rozhledy 6/2010, str. 
228 an. 
166 Dvořák, T., Družstevní právo,  3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, str. 93. 
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toto právo vyplývá z kogentního ustanovení § 237 odst. 4 Obch.zák. Logické 

zdůvodnění tohoto názoru vychází pak i z toho, že rozhodnutí o odvolání bude členskou 

schůzí přijímáno s určitým časovým odstupem a nelze ani vyloučit, že při onom 

opětovném rozhodování bude členská schůze jinak složena a členové budou mít odlišný 

názor. Podnětný je v této souvislosti návrh popsaný Římalovou,167 spočívající v tom, že 

členská schůze by v tomto případě k přijetí usnesení potřebovala kvalifikovanou 

většinu, či by jí alespoň před rozhodnutím musela být předložena podrobnější zpráva o 

případu a stanovisko vylučovaného člena. Naopak podle Pekárka168 člen takovou 

možnost nemá, aniž by však racionálně bylo argumentováno z jakého důvodu. Uvedení 

autoři se zabývali v této souvislosti tím, zda člen má právo se k členské schůzi odvolat..  

Soudní praxe169 přitom dovodila, že „rozhoduje-li o vyloučení člena z družstva přímo 

členská schůze, nemá vyloučený člen povinnost před podáním návrhu na prohlášení 

usnesení členské schůze o jeho vyloučení za neplatné soudem odvolat se proti 

rozhodnutí o vyloučení ke členské schůzi, neurčují-li mu takovou povinnost stanovy.” 

Tedy vylučovaný člen může v takovém případě bez dalšího podat k soudu žalobu dle § 

234 odst. 5, odst. 6 Obch.zák.  

Podá-li člen odvolání k členské schůzi v prekluzivní lhůtě, členská schůze může 

buď rozhodnutí o vyloučení bez dalšího zrušit či odvolání zamítnout.  

V případě zamítavého rozhodnutí poskytuje zákon členu právo napadnout v 

prekluzivní lhůtě tří měsíců ode dne konání členské schůze170 u soudu rozhodnutí 

členské schůze. Tato žaloba bude podle ust. § 231 odst. 5 Obch.zák. úspěšná, pokud 

bude prokázáno, že rozhodnutí o vyloučení je v rozporu s právními předpisy nebo 

stanovami družstva (například družstvo neprokáže doručení předchozí výstrahy tam, 

kde byla nezbytná).  

Podle ust. § 231 odst. 6 Obch.zák. je však členovi umožněno domáhat se 

vyslovení neplatnosti rozhodnutí členské schůze i tehdy, je-li důvodem návrhu tvrzení, 

že napadené rozhodnutí členská schůze nepřijala, neboť o něm nehlasovala, nebo že 

                                                
167 in Římalová, O.,  Holejšovský, J. Družstva, Vydání druhé, Praha: C.H. Beck 2004,  str. 195. 
168 in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.:Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2010, str. 850. 
169 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.4.2009, sp.zn.: 7Cmo 341/2009. Právní rozhledy 17/2009 
str. 632 an. 
170 Pokud však členská schůze nebyla řádně svolána, počíná prekluzivní lhůta dnem, kdy se mohl o jejím 
konání dozvědět. Nejpozději však prekluzivní lhůta končí uplynutím jednoho roku od konání členské 
schůze.  
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obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá tomu, které schůze přijala. Jde tedy o 

rozšířenou ochranu pro případy, kdy by představenstvo manipulovalo s členskou schůzí, 

resp. se zápisy z jejího jednání. Lhůta pro podání této žaloby je totožná. Oběma 

žalobami lze přitom napadat pouze rozhodnutí členské schůze, nikoli však rozhodnutí 

představenstva či jiného orgánu družstva.  

S podáním žaloby není spojen odkladný účinek. Pokud soud rozhodne, že 

rozhodnutí členské schůze o vyloučení je neplatné, hledí se na člena, jako by k jeho 

vyloučení nikdy nedošlo. Neplatnost usnesení členské schůze o vyloučení lze přitom 

vyslovit pouze v tomto návrhovém řízení, které je vztahu speciality k ust. § 242 

Obch.zák. Soud předzkoumává přitom napadené usnesení nejen z hlediska jeho souladu 

s právními předpisy a stanovami, ale i po stránce věcné.171 

Družstvo může své rozhodnutí o vyloučení revokovat, a to opět rozhodnutím 

členské schůze, pokud s tím vylučovaný člen souhlasí. V takovém případě budou 

důvody pro vyloučení konzumovány, a z týchž důvodů již nebude moci družstvo člena 

opětovně vyloučit.172   

Nejspornější otázkou zůstává okamžik, ke kterému členství tímto způsobem 

zaniká. Jak bylo shora podáno, chápe Nejvyšší soud vyloučení jako proces. Tomuto 

pojetí do jisté míry odpovídá i nevhodná terminologie obchodního zákoníku, kdy 

“odvolání” člena proti rozhodnutí koresponduje s ryze procením termínem. Nejvyšší 

soud pak dospívá k závěru, že “rozhodnutí o vyloučení je jinou právní skutečností” a 

oznámení o něm pak nepřiznává povahu právního úkonu. Takto pojatý proces chápe 

jako obligatorně dvoufázový, kdy členství rozhodnutím o vyloučením nekončí (to je v 

jeho pojetí pouze prvým zákonem předvídaným krokem) a končí teprve rozhodnutím 

členské schůze o vyloučení, nebo marným uplynutím lhůty k odvolání.  

Teorie chápe oproti tomu vyloučení jako právní úkon. Liší se v tom, k jakému 

okamžiku je tento úkon účinný a jak pojímat “odvolání” člena proti rozhodnutí. Podle 

Pekárka173 odvolání nemá odkladný účinek a členství doručením oznámení o vyloučení 

zanikne. Pokud by později členská schůze rozhodla jinak (Pekárek uvádí, že by 

rozhodnutí o vyloučení prohlásila za neplatné, což je zjevně absurdní, neboť k takové 

                                                
171 Dvořák, T., Neplatnost usnesení členské schůze družstva, Právní rozhledy, 2002, č.2, str. 68 an. 
172 Shodně Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, str. 95.  
173 in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol, Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2010, str. 850. 
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deklaraci odvolání nevede174), bude mít toto její zrušující rozhodnutí účinek ex tunc a 

na vyloučení bude třeba pohlížet, jako by členství nikdy nezaniklo. Naopak Dvořák175 

komparací s prvoreplikovou judikaturou shledává, že takový právní úkon se stává 

perfektním teprve marným uplynutím lhůty pro odvolání anebo zamítnutím odvolání 

členskou shůzí, když považuje tedy uplynutí této lhůty nebo zamítnutí námitek za 

zákonnou odkládací podmínku účinnosti právního úkonu dle § 36 odst. 2 obč.zák. 

Obdobně Pelikánová176 připouští možnost považovat rozhodnutí o vyloučení za právní 

úkon podmíněně odkládací aleternatvivní podmínkou, kdy buď bude podáno odvolání a 

rozhodnutí bude potvrzeno, nebo nebude podáno odvolání a úkon se stane účinným 

marným uplynutím odvolací lhůty.  

 

Zákon o obchodních korporacích institut vyloučení významně modifikuje. 

Zejména v ust. § 614 pozměňuje důvody vyloučení tak, že napříště jimi budou:  

a) porušení členských povinností závažným způsobem nebo opakovaně,  

b) pozbytí podmínek pro členství na straně člena,  

c) jiné důležité důvody uvedené ve stanovách. 

Je tedy zjevné, že mezi důvody již neřadí pravomocné odsouzení člena177                

a naopak výslovně umožňuje vyloučit takového člena, který přestal splňovat podmínky 

pro členství, i kdyby stanovy tento důvod jako jiný důležitý důvod neuváděly. 

Pozměněná je i formulace prvého důvodu  - porušení členských povinností – kdy dle 

povahy věci půjde o dvě skupiny případů, a to závažného porušení nebo porušení 

opakovaného.  

Před rozhodnutím o vyloučení je zapotřebí aby členovi byla udělena písemná 

výstraha, ve které bude uveden důvod jejího udělení, výzva k tomu, aby s porušováním 

přestal a následky porušení odstranil v přiměřené, nejméně třicetidenní, lhůtě, a konečně 

i poučení o možnosti vyloučení. Výstrahy není zapotřebí, pokud následky porušení 

členských povinností nebo jiných důležitých důvodů nelze odstranit. Z ust. § 616 ZOK 

                                                
174 V souvislosti s tím nelze analogicky neodkázat na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.2.2011, sp.zn: 
29Cdo 4056/2009, podle kterého „Není v působnosti členské schůze, aby posuzovala platnost právních 
úkonů (právních skutečností), na jejichž základě mělo dojít k nabytí členských práv a povinností 
v družstvu. O této právní otázce může rozhodnout jedině soud.“ 
175 Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, str. 94. 
176 Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 2. díl, 2. vydání, Praha: Linde, 2001, str. 1193. 
177 To platí jen pro obecnou úpravu vyloučení, jinak je tomu ovšem u specielní úpravy bytových družstev 
dle § 734 odst. 1 lit.b) ZOK. 
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tedy lze dovodit, že v případě vylučovacího důvodu pro pozbytí podmínek pro členství, 

bude zapotřebí výstrahu vždy udělit, a to i v případech kdy bude zjevné, že takový člen 

nebude schopen zjednat nápravu.  

Výrazným pozitivem nové úpravy je omezení dané ust. § 617 odst. 2 ZOK, 

podle kterého o vyloučení nelze rozhodnout později, než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy 

se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, 

kdy důvod vyloučení nastal. Takové lhůty ve stávající úpravě citelně chybí. 

O vyloučení rozhoduje představenstvo, nebo jiný orgán určený stanovami. 

Protože rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a zákon stanoví, že musí 

obsahovat poučení o právu podat proti němu námitky, je postaveno najisto, že toto 

rozhodnutí je právním úkonem družstva. Protože jde o úkon hmotněprávní, obranou 

jsou námitky k členské schůzi, které je možné podat do 30-ti dnů ode dne doručení 

oznámení o vyloučení. Zde se však domnívám, že pojem „doručení oznámení“ je 

zavádějící, neboť striktně by implikoval, že vedle (či namísto) písemného rozhodnutí 

bude členovi ještě doručováno oznámení o něm. Pokud se nedoručovalo samo 

rozhodnutí, ale jen „oznámení,“ není namístě, aby obligatorní náležitostí rozhodnutí, 

které se tedy nedoručuje, bylo poučení o námitkách dle § 618 ZOK, přičemž oznámení 

by takové poučení obsahovat zjevně nemuselo.  

Námitky podané k členské schůzi musí být odůvodněné a podané ve lhůtě. 

Zákon přitom v ust. § 618 odst. 1 umožňuje podání námitek i tehdy, pokud o vyloučení 

rozhodla namísto představenstva členská schůze. V ust. § 618 odst. 2 však stanoví, že 

v takovém případě se postupuje dle § 620 až § 622. Z toho lze vyvodit, že i v případě, 

kdy podle stanov o vyloučení rozhodla členská schůze, člen může podat k ní 

odůvodněné námitky. K podání žaloby v takovém případě však není zapotřebí „vyčerpat 

všechny opravné prostředky“ a vylučovaný člen se může i bez těchto námitek obrátit 

přímo na soud.  Tomu nasvědčuje i ust. § 620 odst. 1 ZOK.  

Členská schůze může námitky zamítnout, nebo rozhodnutí o vyloučení zrušit. 

Podle ust. § 660 odst. 1 lit. b) ZOK vylučovaný člen nemůže na členské schůzi 

vykonávat hlasovací právo, pokud tato rozhoduje o jeho námitkách proti vyloučení.  Má 

však právo se této schůze zúčastnit a požádá-li o slovo před hlasováním o námitkách, 

umožní se mu vyjádřit svou obranu. Má toto právo i v případě konání každé jednotlivé 

dílčí členské schůze (§ 667 ZOK), které mají být svolávány tak, aby každé z nich mohl 
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zúčastnit, jakož i v případě, kdy působnost členské schůze plní dle stanov shromáždění 

delegátů (§ 683 ZOK). 

Proti rozhodnutí o zamítnutí námitek nebo proti rozhodnutí o vyloučení, pokud o 

vyloučení rozhodovala dle stanov členská schůze, může člen podat ve lhůtě 3 měsíců 

ode dne doručení takového rozhodnutí k soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o 

vyloučení za neplatné. Významným pozitivem této úpravy je, že ust. § 620 odst. 2 

přiznává žalobě odkladný účinek, kdy do pravomocného skončení soudního řízení 

zakazuje družstvu vůči členovi uplatnit práva plynoucí ze zániku členství. Nedostatkem 

naopak je, že nepřevzala právo člena touto žalobou se bránit manipulaci či pochybení 

členské schůze, resp. zápisu, tak jak umožňuje stávající ust. § 231 odst. 6 Obch.zák.178 

Zákon v ust. § 619 staví najisto okamžik zániku členství. To tedy zaniká 

marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě 

doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. Nepovažuji v této souvislosti 

za důvodnou kritiku Helešice,179 dle něhož by vyloučení mělo být „platné“ až poté, kdy 

marně uplyne i lhůta pro podání návrhu soudu. Jednak zde jde o účinnost nikoli platnost 

vyloučení, ale s ohledem na ust. § 620 odst. 2 ZOK jsou práva člena jak po dobu lhůty 

pro podání žaloby, tak i – v případě, že žaloba bude podána – do doby pravomocného 

skončení řízení o ní, dostatečně stabilizována.  

Zákon upravuje revokaci, ke které může dojít prakticky kdykoli, a to i v době, 

kdy probíhá u soudu řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení. Matoucí v této úpravě je 

požadavek, aby o revokaci rozhodoval orgán družstva, který je oprávněn rozhodovat o 

vyloučení, neboť mám za to, že o zrušení rozhodnutí o vyloučení může vždy platně 

rozhodnout členská schůze, která si ostatně takové rozhodnutí může dle § 657 ZOK 

atrahovat. S revokací musí vylučovaný člen písemně souhlasit, a to ve lhůtě 1 měsíce 

ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o revokaci doručeno. Takový písemný souhlas není 

třeba, pokud takový člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal; 

pod tento případ lze za pomoci logického výkladu (a minori ad maius) zcela 

nepochybně podřadit takového člena, který podal odůvodněné námitky, jakož i toho 

                                                
178 Shodně Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1. vydání, Praha: 
C.H.Beck, 2009, str. 155. 
179 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, str. 154. 
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člena, který se žalobou dle § 620 odst. 1 domáhá vyslovení neplatnosti rozhodnutí o 

zrušení.  

Výslovně pak ust. § 622 odst. 4 ZOK deklaruje, jaké účinky má revokace, 

rozhodnutí členské schůze, kterým bude vyhověno námitkám, či rozhodnutí soudu, 

kterým bude vyhověno žalobě.180 Ve všech těchto případech bude platit, že členství 

v družstvu nezaniklo. Jde tedy o nevyvratitelnou právní domněnku.  

Kvitovat lze v této nové úpravě i upřesnění doručování, když dle § 621 ZOK je 

zapotřebí rozhodnutí představenstva o vyloučení, jakož i rozhodnutí členské schůze o 

zamítnutí námitek vylučovanému členu doručit doporučeným dopisem do vlastních 

rukou na adresu uvedenou v seznamu členů. Mám za to, že takto by členovi měla být 

doručována rovněž výstraha.  

Speciální úprava výpovědi členství, resp. společného členství, v bytovém 

družstvu v ust. § 734 ZOK doplňuje další dva důvody vyloučení člena (společných 

členů), a to: 

a) hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu,  

b) pravomocné odsouzení nájemce pro úmyslný trestný čin spáchaný na 

družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti 

cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.  

Z dikce ust. § 734 odst. 1, zejména při porovnání s ust. § 733 odst. 2, vyplývá, že 

z těchto důvodů lze vyloučit toliko bydlícího člena.  

 Svou povahou je vyloučení blízký i institut zrušení členství v sociálním 

družstvu dle § 764 odst. 1 ZOK. Fyzická osoba může totiž být členem sociálního 

družstva jen tehdy, pokud:  

a) vykonává pro družstvo práci na základě pracovního poměru,  

b) vykonává pro družstvo práci bez nároku na odměnu mimo rámec pracovního poměru 

na základě dobrovolnosti, nebo 

c) jsou-li jí poskytovány služby v rámci obecně prospěšné činnosti sociálního družstva.  

Přestane-li člen pro sociální družstvo vykonávat práci ad a) nebo b) po dobu delší než 

90 dnů, může představenstvo rozhodnout, že mu zaniká posledním dnem této lhůty 

                                                
180 Jako nevhodná se jeví formulace: „rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti 
rozhodnutí  o vyloučení jsou důvodné.“  Nelze přece vyloučit, že ačkoli námitky budou odůvodněny, 
členská schůze jim vyhoví, avšak ze zcela jiných důvodů. A především soud v řízení o návrhu vysloví 
neplatnost rozhodnutí členské schůze, nikoli to zda námitky podané členské schůzi byly či nebyly 
důvodnými.  
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členství v sociálním družstvu. V důsledku takového rozhodnutí tedy členství zaniká, a to 

dokonce zpětně. Proti takovému rozhodnutí se člen může „odvolat“181 k členské schůzi, 

a to v prekluzivní lhůtě 1 měsíce od doručení rozhodnutí. Přitom rozhodnutí členské 

schůze zákon deklaruje jako konečné.  

Z důvodové zprávy lze seznat, že účelem této úpravy je po vzoru zahraničních 

úprav (zejména Itálie) zřídit úzkou osobní vazbu mezi členem a sociálním družstvem, 

kdy není žádoucí, aby členy takových družstev byly formální členové. Naopak cílem je 

nižší členská základna se skutečným zájmem o podstatu věci.182  

 

5.1.4. ZÁNIK PRACOVNÍHO VZTAHU  
 

Podle ust. § 227 odst. 3 Obch.zák. je-li dle stanov podmínkou členství pracovní 

vztah člena k družstvu, zaniká členství dnem zániku pracovního vztahu člena 

k družstvu. Stanovy však mohou takový zánik vyloučit. Pracovní vztah člena k družstvu 

skončí některým ze způsobů upravených v zákoníku práce, kdy vyjma skončení 

pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, půjde vždy o právní úkon člena nebo 

družstva.  K zániku členství však dochází aniž by bylo zapotřebí v tomto směru 

jakéhokoli úkonu člena nebo družstva, ten je v tomto případě jen důsledkem odpadnutí 

podmínky nezbytné pro vznik a existenci členství.183 

S tím ovšem nesouhlasí Dvořák,184 podle kterého ust. § 231 odst. 1 Obch.zák. o 

způsobech zániku členství je kogentní a nelze se proto od něj odchýlit ve stanovách. 

Tento názor považuji přitom za zjevně mylný. O tom, že ust. § 231 odst. 1 Obch.zák. je 

normou kogentní, nepochybuji. Mám však za to, že výčet způsobů zániku členství 

uvedené v této normě zjevně není taxativní. Pokud by tomu tak bylo, pak zřejmě 

k zániku členství nedošlo v případě smrti člena – fyzické osoby, nebo zániku člena – 

právnické osoby. Dispozitivní úprava zániku členství, jak je podána v ust. § 227 odst. 3 

povede dle mého názoru k zániku členství v důsledku zániku pracovního vztahu, pokud 

stanovy takový zánik členství nevyloučí. Nejde tedy o Dvořákem zřejmě míněné 

rozšiřování způsobů zániku členství stanovami, které by zjevně nebylo přípustné, ale 
                                                
181 Není zcela zřejmé, proč zákon i zde nepoužívá hmotně-právní termín „námitky.“ 
182 http/www.justice.cz//cz/zákon-o-obchodnich-korporacich/navrh-zákona, html 
183 Shodně Římalová, O., Římalová, O.,  Holejšovský, J. Družstva, Vydání druhé, Praha: C.H. Beck 2004,  
str. 208 
184 Dvořák, T.,  Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, str. 85 
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naopak o možnost úpravou ve stanovách zákonem stanovený následek vyloučit, 

případně modifikovat. 

 

Zákon o obchodních korporacích v ust. § 579 odst. 2, pro případ, kdy 

podmínkou členství je pracovní poměr člena k družstvu, stanoví, že členství končí dnem 

zániku pracovního poměru. Stanovy však mohou určit, že členství takto nezaniká. Tento 

způsob zániku nadto uvádí i ve výčtu způsobů zániku členství (§ 610 ZOK).  

 

5.1.5. PROHLÁŠENÍ KONKURSU NA MAJETEK ČLENA  
 

Podle insolvenčního zákona185 je konkurs jen jedním ze způsobů řešení úpadku 

dlužníka. Spočívá dle ust. § 244 InsZ v tom, že na podkladě rozhodnutí o jeho 

prohlášení jsou zjištěné pohledávky uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové 

podstaty, kdy neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon 

nestanoví jinak. 

 Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o jeho 

prohlášení v insolvenčním rejstříku (§ 245 odst. 1 InsZ) a prohlášením konkursu 

přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i 

výkon práv a povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou 

(§ 246 odst. 1 InsZ). Nakládání s majetkovou podstatou se přitom výslovně dle ust. § 

228 lit. d) InsZ rozumí i výkon členských práv a povinností člena družstva. Do 

majetkové podstaty dlužníka přitom náleží podle ust. § 206 odst. 1 lit. j) InsZ i členský 

podíl, a to jako jiná majetková hodnota penězi ocenitelná.  

Prohlášením konkursu na majetek člena (lhostejno zda se jedná o fyzickou či 

právnickou osobu) jeho členství ex lege zaniká. Družstvo je povinno vypořádací podíl 

vyplatit do majetkové podstaty, její součástí tedy není členský podíl, který by správce 

zpeněžil, nýbrž pohledávka vůči družstvu z titulu vypořádacího podílu. Pokud by 

družstvo vypořádací podíl vyplatilo nikoli správci, ale dlužníkovi, své povinnosti se 

takovým plnění nezprostí, leda z liberačních důvodů uvedených v ust. § 249 odst. 2 

InsZ.  

                                                
185 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. 



 

 - 84 -   

Protože insolvenční zákon nepřevzal ze zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a 

vyrovnání, koncepci účinků prohlášení konkursu analogickou ust. § 14 odst. 1 lit. g) 

ZKV, podle kterého nesplatné pohledávky úpadce považovaly v konkursu za splatné, 

bude vypořádací podíl splatný ve lhůtě určené stanovami, neurčí-li jinak, ve lhůtě dle 

ust. § 223 odst. 4 Obch.zák.  

Tento přísný způsob zániku členství, který ex lege není spojen ani s právní mocí 

usnesení o prohlášení konkursu, je zmírněn ust. § 231 odst. 2 Obch.zák., podle kterého 

se členství obnovuje, pokud byl konkurs na majetek člena zrušen z jiných důvodů než 

po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.  

Členství dlužníka se tedy obnoví v případech, kdy bude konkurs zrušen podle ust. § 308 

odst. 1 lit. a) a lit b) InsZ, tedy zjistí-li se, že ani dodatečně nebyl osvědčen úpadek 

dlužníka,186 nebo zjistí-li se, že zde není žádný přihlášený věřitel a současně všechny 

pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené naroveň jsou 

uspokojeny. Dále půjde o případ zrušení konkursu dle ust. § 308 odst. 2 InsZ, tedy na 

návrh dlužníka, pokud s tímto souhlasí všichni přihlášení věřitelé a insolvenční správce. 

Konečně půjde zcela nepochybně i o situaci, kdy v důsledku podaného odvolání dojde 

buď ke změně rozhodnutí o způsobu řešení úpadku či dokonce k zamítnutí věřitelského 

insolvenčního návrhu, když k takovému řešení lze dospět metodou logického výkladu 

za pomoci argumentu a minori ad maius.  

Pokud však družstvo v mezidobí vypořádací podíl vyplatilo, musí jej do dvou 

měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. Z gramatického výkladu tohoto 

ustanovení je přitom zjevné, že nahradit jej musí onen člen, jehož členství má být 

obnoveno187, a to bez ohledu na to, zda mu tato částka bude správcem vrácena, neboť 

nelze vyloučit, že již byla použita kupříkladu na zaplacení pohledávek za podstatou. 

Nejasné je, od kterého okamžiku počíná běžet ona dvouměsíční lhůta, zda od zveřejnění 

usnesení o zrušení konkursu v insolvenčním rejstříku či od právní moci tohoto 

rozhodnutí. Přikláním se k výkladu, že tato lhůta počíná až právní mocí usnesení o 

zrušení konkursu, kdy teprve je toto zrušení postaveno najisto. Konečně sporné je, zda 

zákonodárce slovem „nahrazen“ mínil vrácení totožné částky, kterou družstvo vyplatilo, 

                                                
186 Pokud však již nedošlo ke zpeněžení podstatné části dlužníkova majetku. 
187 Opačně Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, str. 96. 
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či zda člena stíhá povinnost zaplatit družstvu částku korespondující s výší vypořádacího 

podílu určenou ke dni nahrazení.188  

 

Zákon o obchodních korporacích tento způsob zániku upravuje obdobně. I zde 

je zánik spojen s prohlášením konkursu na majetek člena, a i zde se dle ust. § 627 odst. 

1 členství obnovuje, pokud byl konkurs zrušen z jiných důvodů než po splnění 

rozvrhového usnesení či z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. V ust. § 

627 odst. 2 však dochází k významnému zpřesnění oproti stávající úpravě, kdy se 

ukládá insolvenčnímu správci, aby do 30 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o 

zrušení konkursu vyplacený vypořádací podíl „úpadce“189 družstvu vrátil. K obnovení 

členství tedy není zapotřebí, oproti stávající úpravě, aby člen vyplacený vypořádací 

podíl družstvu nahradil. Členství se tedy obnoví i tehdy, pokud insolvenční správce 

bude v prodlení s vrácením vypořádacího podílu.  

 

5.1.6. ZAMÍTNUTÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU 
 

Tento způsob zániku členství se dle recentní úpravy dané ust. § 144 InsZ v praxi 

týká výhradně člena, který je právnickou osobou – a to obchodní společnosti, která byla 

zrušena soudem,190 pokud jménem této společnosti podá insolvenční návrh likvidátor 

jmenovaný soudem ze seznamu insolvenčních správců, který spolu s insolvenčním 

návrhem předložil soudu zprávu o tom, že prověřil možnosti uplatnit v rámci insolvence 

neplatnost či neúčinnost dlužníkových právních úkonů a dále předložil seznam majetku 

dlužníka, z něhož je zřejmé, že tento nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení. Podmínkou pro takové rozhodnutí insolvenčního soudu je, aby soud vyzval 

věřitele dlužníka vyhláškou ke sdělení údajů o majetku dlužníka a o jeho případně 

neplatných či odporovatelných úkonech, a to bez odezvy.  Všechny tyto podmínky musí 

být splněny kumulativně.  

Z uvedeného je zřejmé, že důvody pro takovéto rozhodnutí jsou mnohem užší 

nežli tomu bylo v ust. § 12a odst. 4 ZKV. I důsledky tohoto rozhodnutí jsou odlišné, 
                                                
188 Srovnej Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, str. 96. 
189 Ačkoli autoři zákona o obchodních korporacích v důvodové zprávě opakovaně zdůrazňují snahu o 
terminologickou čistotu, uvádí zde termín „úpadce,“ s nímž insolvenční zákon nepracuje.  
190 Z důvodů dle ust. § 68 odst. 6 Obch.zák. na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní 
zájem.  
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neboť již samo toto rozhodnutí je dle ust. § 144 odst. 2 InsZ podkladem pro výmaz 

dlužníka z obchodního rejstříku, zatímco dle dřívější úpravy vstupoval úpadce dnem 

účinků takového rozhodnutí do likvidace. Důvodem této odlišnosti je zřejmě skutečnost, 

že již bylo v řízení prokázáno, že dlužníku nezbývá majetek ke zlikvidování.191   

Členství v tomto případě zaniká až právní mocí usnesení dle § 144 odst. 1 InsZ, 

kdy oproti předchozímu způsobu zániku zákon neobsahuje ustanovení o jeho obnovení 

pro případ, kdy by toto usnesení bylo na podkladě odvolání změněno.  

Zákon o obchodních korporacích obsahuje úpravu prakticky totožnou.  

 

 

5.1.7. VÝKON ROZHODNUTÍ POSTIŽENÍM ČLENSKÉHO PODÍLU  
 

Tento sankční způsob zániku členství je spojen s právní mocí usnesení, kterým 

byl nařízen výkon rozhodnutí podle ust. § 320 o.s.ř., případně s právní mocí exekučního 

příkazu dle § 178 odst. 5 lit. d) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Jak pro soudní 

výkon rozhodnutí, tak i pro daňovou exekuci, je významné ust. § 320a o.s.ř.,192 podle 

kterého zaniká-li nařízením tohoto způsobu výkonu účast povinného v družstvu, 

postihuje výkon rozhodnutí jeho pohledávku z práva na vypořádací podíl či z práva na 

podíl na likvidačním zůstatku.  

V případě soudního výkonu rozhodnutí soud v usnesení o nařízení výkonu 

postižením jiných majetkových práv zakáže povinnému, aby s postiženým členským 

podílem nakládal, zejména jej převedl či zatížil, aby se svou pohledávkou z práva na 

vypořádací podíl nakládal (inhibitorium)  a družstvu zakáže, by od okamžiku, kdy mu 

bylo toto usnesení doručeno, vyplatit vypořádací podíl či podíl na likvidačním zůstatku 

povinnému, provést oproti této výplatě započtení či jinak s pohledávkou povinného 

nakládat (arrestatorium).  

Není tedy umožněno, aby členský podíl byl soudem prodán, ale s ohledem na 

zánik členství spojený s právní mocí usnesení o nařízení výkonu, dochází vlastně 

k přikázání pohledávky za družstvem jako poddlužníkem. Tu je družstvo podle ust.             
                                                
191 Shodně Kotoučová, J., in Kotoučová, J. a kol.,  Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), Komentář, 1. vydání, Praha: C.H.Beck,  str. 304. 
192 Neboť daňový řád zakotvuje v ust. §   177 odst. 1 subsidiaritu občanského soudního řádu pro daňovou 
exekuci.  Naopak správní řád na vlastní úpravu exekuce na peněžité plnění rezignuje, když dle ust. § 106 
odst. 3 spr.ř. odkazuje na postup pro správu daní.  
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§ 314a odst. 2 o.s.ř. povinno, jakmile se stane splatnou, vyplatit oprávněném, a to 

pochopitelně toliko do výše, pro kterou je ve smyslu ust. § 312 odst. 2 o.s.ř. výkonem 

rozhodnutí postižena.  

Ovšem účinky nařízení tohoto výkonu rozhodnutí nejsou nevratné, neboť 

v případě pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí (nebo daňové exekuce)                  

se členství s účinky ex tunc obnovuje, a to bez ohledu na důvod, pro který byl výkon 

rozhodnutí zastaven. Může tedy jít o kterýkoli z důvodů pro zastavení výkonu 

rozhodnutí dle § 268 o.s.ř., či z důvodů pro zastavení daňové exekuce dle ust. § 181 

odst. 2 daňového řádu. Pokud již družstvo vypořádací podíl vyplatilo, je i zde nezbytné, 

aby člen do dvou měsíců od právní moci usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí 

vyplacený podíl družstvu nahradil.  

 

Zákon o obchodních korporacích obsahuje úpravu tohoto způsobu zániku 

členství specifickou. Dle ust. § 610 lit. j) členství zaniká doručením vyrozumění                 

o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí, a teprve pro případ, kdy 

nejsou členská práva a povinnosti převoditelná, spojuje zánik členství s právní mocí 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí jejich postižením. Nová právní úprava tak pro 

futuro počítá s možností, že by – zejména v případě podílu v bytovém družstvu – mohl 

být tento podíl prodán zřejmě analogicky jak se provádí výkon rozhodnutí prodejem 

nemovitostí. Pokud by tento způsob výkonu rozhodnutí byl opakovaně neúspěšný, 

zanikne účast povinného člena doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě 

družstvu.  

Pokud členská práva a povinnosti nebudou převoditelná, nastoupí v rámci 

výkonu rozhodnutí jejich postižení způsobem obdobným stávající právní úpravě. Zánik 

členství v takovém případě bude spojen s právní mocí usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí, resp. s právní mocí exekučního příkazu v daňové exekuci.  

Obnovení členství v případě zastavení výkonu rozhodnutí upravuje ust. § 628 

ZOK. Výslovně přitom stanoví, že vyplacený vypořádací podíl vrátí družstvu v takovém 

případě do 30 dnů od právní moci usnesení o zastavení ten, kdo jej přijal.  
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5.1.8. EXEKUCE POSTIŽENÍM ČLENSKÉHO PODÍLU 
 

O zániku členství spojeného s vydáním exekučního příkazu dle ust. § 63 zákona 

č. 120/2001 Sb., e.ř., platí mutatis mutandis to, co o předchozím způsobu zániku, když 

subsidiarita občanského soudního řádu je výslovně zakotvena ust. § 65 e.ř. 

V souvislosti s exekucí je třeba si přitom uvědomit, že exekuční soud nařídí 

exekuci obecně, tedy bez určení způsobu jejího provedení, a provedením pověří 

soudního exekutora. Teprve ten podle ust. § 58 odst. 3 e.ř. určí způsob jejího pověření, a 

to vydáním příslušného exekučního příkazu. Zatímco proti usnesení o nařízení exekuce 

je přípustné odvolání, proti exekučnímu příkazu není podle § 47 odst. 3 e.ř. přípustný 

opravný prostředek. Jeho účinky jsou proto zcela závislé na právní moci usnesení o 

nařízení exekuce. V praxi exekutor nevyčkává na právní moc usnesení o svém pověření 

a příslušnými exekučními příkazy zajišťuje majetek povinného, přičemž by měl 

respektovat princip proporcionality dle § 58 odst. 1 e.ř. 

Z gramatického výkladu ust. § 231 odst. 1 Obch.zák. by se zdálo, že takový 

příkaz má být vydán až po právní moci usnesení o nařízení exekuce. Rozhodným 

okamžikem je přitom datum jeho vydání, nikoli doručení družstvu. Protože podle ust. § 

8 odst. 2 ve spojení s ust. § 10 zákona č. 119/2001 Sb., o stavení pravidel pro případy 

souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, je pro pořadí pohledávek ze souběžných 

výkonů, resp. exekucí, rozhodný den, kdy družstvu byl doručen exekuční příkaz, nelze 

vyloučit, že exekutor členský podíl postihne ještě před právní mocí usnesení o nařízení 

exekuce. Ustanovení obchodního zákoníku o tomto způsobu zániku by mělo být 

vykládáno tak, že členství zanikne vydáním takového exekučního příkazu, nejdříve však 

právní mocí usnesení o nařízení exekuce.  

 

I zákon o obchodních korporacích obsahuje úpravu pro tento způsob zániku 

členství obdobnou, jako pro zánik v důsledku postižení družstevního podílu výkonem 

rozhodnutí. Ovšem s určitou časovou odchylkou, kdy okamžik zániku dle § 610 lit.j) 

stanoví, že členství zanikne právní mocí exekučního příkazu k postižení „členských 

práv a povinností“ po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti 
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podle zvláštního právního předpisu.193 Pokud by v této patnáctidenní lhůtě byl podán 

návrh na zastavení exekuce, zanikne členství teprve právní mocí rozhodnutí o zamítnutí 

takového návrhu.  

Tato konstrukce je poměrně složitá a nepochybně povede k řadě výkladových 

obtíží ohledně dne, kdy došlo k zániku členství. Přitom družstvo je povinno dle § 580 

odst. 2 lit. a) do seznamu členů zapsat i údaj o dni a způsobu zániku členství. To však 

bez součinnosti exekutora zjevně nebude schopno, neboť výzvu k dobrovolném splnění 

vymáhané povinnosti exekutor družstvu nedoručuje. Bude na exekutorovi, aby družstvo 

vyrozuměl o uplynutí lhůt a postavil okamžik zániku členství najisto.  
 

5.1.9. ZÁNIK DRUŽSTVA 
 

Družstvo zaniká ke dni zápisu výmazu z obchodního rejstříku.194Zániku družstva 

buď předchází jeho likvidace, nebo družstvo zaniká bez likvidace.  

Zaniká-li družstvo bez likvidace, zaniká buď s právním nástupcem, a to 

v důsledku některé z přeměn dle zákona č. 125/2008 Sb,195  nebo v případech úpadku 

družstva, kdy konkurs byl zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo z důvodu, že 

majetek dlužníka je zcela nepostačující, pokud družstvo nemá žádný majetek.  

Při zániku družstva s právním nástupcem, přechází na tohoto i členství členů 

zaniklého družstva. Jejich členský poměr k zaniklému družstvu končí ke dni výmazu 

tohoto družstva z obchodního rejstříku; pokud však ze zrušeného družstva podle § 175 

zákona č. 125/2008 Sb., vystoupili, jejich členství zaniká dnem zápisu přeměny do 

obchodního rejstříku avšak nevzniká jim členství v právním nástupci. Vůči němu mají 

nárok na vypořádací podíl.  

Při zániku družstva ve shora uvedených úpadkových případech bude po právní 

moci uvedených rozhodnutí insolvenčního soudu, pokud bude splněna podmínka, že 

takové družstvo nemá žádný majetek, proveden bez předchozí likvidace zápis výmazu 

                                                
193 Tedy výzvu dle ust. § 46 odst. 5 e.ř., jíž poučí povinného, že splní-li do 15-ti dnů vymáhaný nárok a 
uhradí zálohu na snížené náklady exekuce, zanikne generální inhibitorium a právní mocí příkazu k úhradě 
nákladů exekuce bude exekuce provedena.  
194 V případě, kdy je družstvo zúčastněno na přeshraniční fúzi, zaniká dnem zápisu do obchodního 
rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku (§ 68 odst. 1 Obch.zák.) 
195 Kdy však zrušení družstva s převodem jmění na člena není podle § 337 odst. 2 zákona o přeměnách , 
dovoleno. 
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družstva z obchodního rejstříku, který vedle členství zanikne i nárok na vypořádací 

podíl, neboť tento není z čeho uspokojit. 

Pokud zaniká družstvo s likvidací, předchází jeho zániku zrušení, případně 

prohlášení družstva za neplatné dle § 68a Obch.zák. Družstvo se zrušuje nejen z důvodů 

ke dni uvedenému v ust. § 68 odst. 3 Obch.zák., ale může kupříkladu být zrušeno                

i podle ust. § 16 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob              

a řízení proti nim, tedy právní mocí rozhodnutí soudu, kterým byl trest zrušení 

právnické osoby uložen. Práva členů se v rámci likvidace uspokojují  podílem na 

likvidačním zůstatku. Členství v družstvu zanikne spolu se zánikem družstva.  

 

Zákon o obchodních korporacích v ust. § 610 lit. j) spojuje zánik členství 

pouze se zánikem družstva bez právního nástupce. Družstvo s ohledem na ust. § 185 

zákona č. 89/2012 Sb. zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. I tento zápis má 

konstitutivní povahu.  

 

5.1.10. SMRT ČLENA – FYZICKÉ OSOBY  
 

Členství v družstvu bez dalšího zaniká podle ust. § 232 odst. 1 Obch.zák. smrtí 

člena, který je fyzickou osobou. Dnem zániku členství je den úmrtí takového člena. 

Půjde přitom buď o den úmrtí, který bude uveden v úmrtním listu podle ust. § 31 lit. a) 

zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, případně o den uvedený ve výroku rozhodnutí 

soudu v řízení o prohlášení za mrtvého dle ust. § 195  o.s.ř., tedy rozsudku dle § 198 

o.s.ř. či rozsudku dle § 200 o.s.ř.  

O přechodu členství, jakožto následku tohoto zániku členství,  bylo již shora 

pojednáno v kapitole o vzniku členství.  

 

5.1.11. ZVLÁŠTNÍ DỦVODY ZÁNIKU ČLENSTVÍ PRÁVNICKÉ OSOBY 
 

Členství právnické osoby v družstvu podle ust. § 232 odst. 4 Obch.zák. nad 

rámec shora uvedených důvodů zaniká i v souvislosti s těmito třemi zákonnými důvody:  

a) vstupem člena  do likvidace,  

b) prohlášením konkursu na majetek člena, nebo 
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c) zánikem člena. 

Co se prvého z uvedených důvodů týká, pak okamžikem zániku členství je 

s ohledem na ust. § 70 odst. 2 Obch.zák. den, k němuž byl člen zrušen. Den zániku 

členství se tak bude shodovat s termínem uvedeným v ust. § 68 odst. 3 Obch.zák. 

Účelem takovéto úpravy je především zájem na tom, aby pro účely likvidace měla 

zrušená společnost k dispozici likvidní majetek, v daném případě vypořádací podíl.  

Druhý z uvedených důvodů je vlastně duplicitní s obecnou úpravou zániku členství 

prohlášením konkursu na majetek kteréhokoli člena.  

Třetí důvod, který je vlastně subsidiární k předchozím dvěma,  postihuje situace, 

kdy k zániku člena – právnické osoby dochází bez likvidace, neboť jinak členství již 

vstupem do likvidace zaniklo. Členství takového člena zaniká výmazem z obchodního, 

případně jiného rejstříku (§ 20a odst. 2 Obč.zák.). Pokud bude mít takový člen právního 

nástupce, přejdou na něho dle § 232 odst. 4 in fine Obch.zák. všechna dosavadní 

členská práva a povinnosti.  

  

Zákon o obchodních korporacích takto pojatou speciální úpravu zániku členství 

pro členy – právnické osoby, co se systematiky týká,  nepřejímá. Zánik členství spojený 

se vstupem člena do likvidace nepřejímá. Prohlášení konkursu na majetek člena je 

důvodem zániku členství nejen toho člena, který je právnickou osobou. Členství zaniká 

podle § 610 lit.g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva. O přechodu 

družstevního podílu již bylo dříve pojednáno v předchozí kapitole o vzniku členství. 

 

 

5.2. ZÁNIK ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU 
 

I v bytovém družstvu zaniká členství absolutně nebo relativně, a to všemi shora 

popsanými způsoby. Nadto zanikání i zvláštními způsoby dle zákona č. 72/1994 Sb. 

V této části se tedy budu věnovat specifikám zániku společného členství manželů, dále 

oněm zvláštním způsobům dle BytZák a konečné důsledkům zániku dle ust § 714 

Obč.zák. Konečně porovnám recentní úpravu se zákonem o obchodních korporacích. 
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5.2.1. SPECIFIKA SPOLEČNÉHO ČLENSTVÍ MANŽELỦ  
 

V prvé řadě je zapotřebí rozlišovat zánik společného členství a jeho transformaci 

na členství individuální od úplného zániku.  

Co se prvého případu týká, pak společné členství zaniká smrtí jednoho 

z manželů a ve shodě s ust. § 707 odst. 2 Obč.zák. zůstává výlučným členem pozůstalý 

manžel. V případě rozvodu manželství manželů společných členů se společné členství 

mění na individuální toho z manželů, podle výsledku jejich dohody,196 případně podle 

rozhodnutí soudu. Je zapotřebí totiž zdůraznit, že právní mocí rozsudku o rozvodu 

společné členství manželů nezaniká.197 Pokud by se však rozvedení manželé v zákonné 

lhůtě 3 let od rozvodu nedohodli ani nepodali žalobní návrh, platila by zákonná 

domněnka dle ust. § 150 odst. 4 Obč.zák., podle které by se stali podílovými solidárně 

zavázanými spoluvlastníky členského podílu. V takovém případě však družstvu zřejmě 

vznikne naléhavý právní zájem nezbytný pro podání žaloby dle § 80 lit. c) na určení, 

kdo z bývalých manželů je jeho individuálním členem.  

I za trvání manželství může ve výjimečným případech dojít k zániku společného 

jmění manželů, a to kupříkladu uložením trestu propadnutí majetku dle § 66 odst. 4 

Tr.Zák., aniž by zřejmě došlo k úplnému zániku členství.198  

K úplnému zániku členství pak dochází převodem členského podílu, 

vystoupením či dohodou, ke kterým je však zapotřebí vždy souhlasu obou manželů, 

vyloučením a dalšími způsoby zániku členství.  

Poměrně problematické je v této souvislosti vyloučení. Jednak tam, kde 

vyloučení musí předcházet písemná výstraha, bude zapotřebí, aby tato byla doručena 

oběma manželům, a dále aby jim oběma bylo doručeno rozhodnutí, když s ohledem na 

ust. § 703 odst. 2 in fine Obč.zák. jsou ze společného členství oprávněni i povinni 

společně a nerozdílně. Pochybnosti vzbuzuje zda tato solidarita se vztahuje  na všechny 

tři výpovědní důvody (tedy i  spáchání úmyslného trestného činu proti družstvu nebo 

                                                
196 A to včetně smlouvy dle § 24a odst. 1 lit. a) zákona o rodině. 
197 Shodně Dvořák, T., Společné jmění manželů a členský podíl v bytovém družstvu – některé otázky 
vzájemných vztahů, Obchodněprávní revue, 2010, č. 1, str. 11. 
198 Srov. Dvořák, T., Společné jmění manželů a členský podíl v bytovém družstvu – některé otázky 
vzájemných vztahů, Obchodněprávní revue, 2010, č. 1, str. 11. 
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jinému členu toliko jedním z manželů). V teorii o tom nepanuje shoda, když Dvořák199 

akcentuje především zákonem založenou solidaritu, oproti tomu Oehm200zastává 

stanovisko, že tuto solidaritu nelze extenzivně rozšiřovat i na deliktní jednání jen 

jednoho z manželů a že je zapotřebí druhému poskytnout ochranu tím, že v tomto 

případě dojde toliko k vyloučení onoho delikventa. Rozhodovací praxe201 se přiklonila 

k názoru Oehma, kdy zejména akcentuje individuální trestní odpovědnost pachatele. 

S tímto názorem se plně ztotožňuji.  

 Solidarita společných členů spočívá m.j. i v tom, že každý z nich může podat 

samostatně proti rozhodnutí o vyloučení „odvolání“ případně žalobu.    

 

5.2.2. ZÁNIK ČLENSTVÍ DLE BYTOVÉHO ZÁKONA 
 

Prvý zvláštní způsob zániku členství v družstvu zatíženém transformačními 

právy členů je zánik dle ust. § 24 odst. 9 BytZák., podle kterého převodem jednotky do 

vlastnictví člena (dle § 24 odst. 1-8 BytZák.) – tedy rozhodnutím o povolení vkladu 

vlastnického práva – zaniká členství nabyvatele této jednotky v družstvu. Tímto dnem 

rovněž vzniká jeho členství ve společenství vlastníků. Jeho členství dle recentní úpravy 

nezanikne, pokud i po převodu jednotky dosahuje jeho majetková účast v družstvu 

alespoň výše základního členského vkladu.202 Ovšem dle výslovného znění této normy 

nemá takový bývalý člen nárok na vrácení „členského podílu“ připadajícího na 

jednotku, případně základního členského vkladu, pokud byl zdrojem financování domu 

s převáděnými jednotkami. Odbornou kritiku vzbuzuje zejména způsob vypořádání, kdy 

dle Dvořáka zákon vytváří účelovou konstrukci, podle níž člen namísto vypořádacího 

podílu již obdržel bytovou jednotku.203 Tak tomu však není, když zákon co se 

vypořádacího podílu odkazuje na ust.  § 233 Obch.zák.  

Dalším specifickým způsobem zániku členství družstvu zatíženém 

transformačními právy je zánik v důsledku vyčlenění družstva, a to dle ust. § 29 odst. 2 
                                                
199 Dvořák, T., Bytové družstvo. Převody družstevních bytů a další aktuální otázky, Praha: C.H.Beck 
2009, str. 50 an. 
200 Novotný, M., Fiala, J., Horák, T., Oehm, J., Holejšovský, J. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 4. 
vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 292 an. 
201 Zde rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.1.2008, sp.zn. 29Odo 834/2006.  
202 Před účinností novely provedené zákonem č. 103/2000 Sb. k zániku členství nedošlo též tehdy, pokud 
člen do 30 dnů složil základní členský vklad. 
203 Dvořák, T., K některým otázkám právní úpravy bytových družstev, Bulletin advokacie, 2002, č. 2, str. 
47 an. 



 

 - 94 -   

BytZák.204, kdy dnem vzniku vyčleněného bytového družstva dochází ex lege 

k přechodu členství všech členů vyčleňované části někdejšího SBD nebo LBD. 

Problematické na této úpravě je zejména to, že rozhodnout o vyčlenění mohla 

dvoutřetinová většina nájemců nebo vlastníků bytů nebo nebytových prostor v budově 

nebo budovách ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, kteří byli členy družstva. 

Oehm205 dokonce připouští, že členem vyčleňovaného družstva se mohlo stát i samo 

takto transformované družstvo, pokud bylo vlastníkem jednotky v budově. Nesouhlasící 

minoritě přitom – zcela v rozporu s principem dobrovolnosti – zaniklo členství ve 

stávajícím družstvu a vzniklo členství ve vyčleňovaném družstvu, a to ke dni zápisu 

vyčleňovaného do obchodního rejstříku. Vedle toho jim vznikla povinnost k zaplacení 

základního členského vkladu ve vyčleňovaném družstvu. Protože součástí písemného 

rozhodnutí o vyčlenění muselo být rovněž rozhodnutí o vzniku nového družstva, 

vzniklo v novém družstvu ex lege i členství těch, kteří o to neprojevili sebemenší zájem. 

Lze souhlasit s Oehmem (viz předchozí citace), že tato konstrukce – nápadně podobná 

totalitním praktikám – je již protiústavní.  

 

5.2.3. DŮSLEDKY ZÁNIKU NA NÁJEM BYTU 
 

Podle ust. § 714 Obč.zák. zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne i 

její nájem, přičemž z bytu není povinna se vystěhovat do doby zajištění bytové náhrady 

případně přístřeší. Vrácení „členského podílu“ se pak může  domáhat teprve po 

vystěhování z bytu a ve lhůtě dle stanov.  

Pojem vrácení členského podílu je přitom zjevně nepřesný, z účelu této normy 

půjde nepochybně o podíl vypořádací, případně podíl na likvidačním zůstatku.  

Z logického výkladu této normy vyplývá, že se vztahuje pouze na případy 

absolutního zániku členství, neboť v důsledku zániku relativního buď již dědic 

členského podílu na nájemního poměru nastoupil a nemůže tedy dojít k zániku nájmu, 

nebo převodce již obdržel za převod členských práv úplatu a je nepředstavitelné, že by 

mohl uplatňovat nárok na vypořádací podíl. Shodný názor vyjádřil Nejvyšší správní 

soud v rozsudku ze dne 5.9.2008, sp.zn.: 6Ads 162/2007. Zcela mimo logiku věci 

                                                
204 Historicky prvou úpravou vyčlenění bylo ust. § 49 zákona č. 176/1990 Sb. 
205 Novotný, M., Fiala, J., Horák, T., Oehm, J., Holejšovský, J. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 4. 
vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, str. 367. 
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uvažoval o aplikaci tohoto ustanovení Nejvyšší soud, a to v již shora vzpomínaném 

rozhodnutí sp.zn.: 26Cdo 1531/2002. Rovněž dle rozsudku téhož soudu ze dne 

19.10.2005, sp.zn.: 29Odo 582/2005206 jsou s platně uzavřenou dohodou o převodu 

členských práv a povinností spojeny důsledky zániku členství spojeného se zánikem 

nájmu bytu dle ust. § 714 Obč.zák. 

Judikatura vztahující se k tomu ustanovení naopak správně dovodila, že tak 

nájem i společné členství (tedy bez transformace) zaniká v důsledku výkonu rozhodnutí 

nebo exekuce nařízené na majetek jedno z manželů, jakož i prohlášením konkursu na 

majetek jednoho z manželů.207  

 

5.2.4. ÚPRAVA V ZÁKONĚ O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 

 

Co se společného členství manželů týká, pak toto – přeměnou na individuální – 

zaniká dle ust. § 739 odst. 2 ZOK teprve vypořádáním společného jmění manželů nebo 

marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání.208 Ovšem na druhou stranu manželům 

nic nebrání za doby trvání manželství v rámci institutu smluveného režimu společného 

jmění přeměnit společné členství na členství individuální, a to aniž by tím byl dotčen 

společný nájem bytu (§ 746 ZOK),  ten zaniká ex lege pokud zanikne výlučné členství 

manžela. 

Pro případ vyloučení zákon výslovně stanoví, že rozhodnutí o vyloučení se 

doručuje každému z manželů zvlášť a každý z nich bez ohledu na stanovisko druhého 

může proti němu podat námitky (§ 740 ZOK). Ovšem o tom, že by se každému 

z manželů doručovala zvlášť i výstraha (§ 615 ZOK) zákonodárce neuvažoval.209 

Naopak dle speciálního ust. § 734 odst. 1 ZOK je postaveno najisto, že i společné členy 

lze vyloučit, pokud jeden z nich bude pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcům byt, nebo 

proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. Může přitom dojít k paradoxní 

situaci, kdy takový člen bude odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti svému 

                                                
206 In Právní rozhledy, 2006, č. 23, str. 865. 
207 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25.4.2007, sp.zn.: 29Odo 460/2005 (civ. R 11/2008). 
208 A to lhůty tříleté dle § 741 NOZ.   
209 Zřejmě inspirován Dvořákovým podivným názorem na to, že by to byla nadbytečná administrativní 
zátěž (Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006, v poznámce pod čarou na str. 
241). 
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manželovi, zejména v případě domácího násilí, a důsledkem jeho agrese bude to, že i 

poškozenému zanikne členství a nájem družstevního bytu. 

Vedle tohoto speciálního důvodu vyloučení upravuje ust. § 734 odst. 1 lit.a) 

ZOK ještě další, a to hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu. Zda v tomto 

případě bude družstvo povinno před rozhodnutím o vyloučení z tohoto důvodu udělit 

písemnou výstrahu, bude záležet s ohledem na ust. § 616 ZOK na tom, zda takovým 

porušením nastaly neodstranitelné následky, či nikoli.  

Zánikem členství v družstvu zaniká ex lege také právo na uzavření nájemní 

smlouvy nebo – pokud již byla uzavřena – nájem družstevního bytu (§ 734 odst. 3). 

 

5.3. ZÁNIK ČLENSTVÍ V DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNĚ  
 

Zákon o družstevních záložnách, jakožto lex specialis k obecné úpravě družstev 

v obchodním zákoníku, neobsahuje zvláštní úpravu zániku členství. Členství tak bude 

zanikat všemi způsoby dle obecné úpravy. Stanovám je svěřeno, aby obligatorně 

upravily vznik a zánik členství (§ 5 lit.c) a dobu pro zánik členství při vystoupení (§ 5 

lit. h). Co se tedy vystoupení (výpovědi) týká, je zjevně stanovám svěřeno tuto lhůtu 

upravit i jinak, nežli činí obecná úprava v ust. § 231 odst. 3 Obch.zák. Pro případ 

extrémně dlouhé výpovědní doby bude zapotřebí aplikovat ust. § 3 odst. 1 Obč.zák. a 

takové (kupříkladu desetileté) stanovení lhůty považovat za neplatné.  

O vyloučení rozhoduje členská schůze (§ 4 odst. 6), kdy k rozhodnutí je 

zapotřebí dosáhnout většiny počítané jak podle hlav, tak i současně většiny počítané 

podle počtu hlasů.210 Důvody vyloučení budou tedy totožné s důvody dle § 231 odst. 4 

Obch.zák., přičemž stanovy mohou určit důležité důvody pro vyloučení.  

Členství bude dále zanikat zánikem družstevní záložny, zánikem (smrtí) člena, 

postižením členských práv výkonem rozhodnutí nebo exekucí, jakož i v důsledku 

konkursu.  

 

 

 
                                                
210 Počet hlasů nemohou přitom upravit stanovy, nýbrž je dán ust. § 4 odst. 6 ZDrZál., podle kterého těm 
členům, kteří vložili další členský vklad, přísluší z každý celý násobek základního členského vkladu další 
jeden hlas. 
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5.4. ZÁNIK ČLENSTVÍ V SCE  
 

Právní úprava zániku členství dle článku 15 Nařízení o SCE výslovně počítá se 

subsidiárním použitím vnitrostátních norem členského státu, v němž má SCE sídlo. 

Současně však počítá i s podpůrnou úpravou stanov, z čehož nelze vyloučit, že stanovy 

mohou upravit i jiné způsoby zániku členství, nežli uvádí Nařízení či zákonodárce 

členského státu.211 V této souvislosti je třeba opětovně odkázat na čl. 8 nařízení (Právo, 

kterým se SCE řídí), dle kterého má úprava ve stanovách přednost před normami 

členského státu.  

Nařízení samo uvádí v čl. 15 odst. 1 výčet způsobů zániku, který však není 

taxativní (právě pro shora zmíněnou subsidiaritu), a v němž prakticky neuvádí žádný 

nový způsob zániku, který by tuzemská právní úprava neznala. Jen některé způsoby 

zániku blíže upravuje a tato jím provedená úprava je kogentní povahy a bude mít 

přednost před úpravou ve stanovách a v právu členského státu sídla SCE.  

Dle tohoto katalogu členství zaniká:  

a) vystoupením z SCE,  

b) vyloučením, pokud člen závažným způsobem poruší své povinnosti nebo jedná 

v rozporu se zájmy SCE,  

c) převodem všech podílů na jiného člena nebo fyzickou či právnickou osobu, 

která nabyla členství, pokud tak umožňují stanovy,  

d) zánikem člena, pokud nejde o fyzickou osobu,  

e) následkem úpadku,  

f) smrtí,  

g) v ostatních případech určených ve stanovách nebo v právních předpisech o 

družstvech členského státu, ve kterém má SCE své sídlo.  

V následujícím odstavci je blíže upraveno vystoupení menšinového člena, který 

na valné hromadě vyjádřil nesouhlas se změnou stanov,  pokud jí byly zavedeny nové 

povinnosti týkající se plateb nebo poskytování služeb, nebo podstatně rozšířeny 

stávající povinnosti členů, nebo prodloužena lhůta pro vystoupení z SCE na více než 5 

let. Takový člen může do dvou měsíců od rozhodnutí valné hromady oznámit své 

vystoupení a změna stanov vůči němu není účinná. V případě prvých dvou změn stanov 

                                                
211 Shodně Dvořák, T., Družstevní právo, 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 2006,   str. 302. 
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členství takto vystoupivšího člena končí ke konci současného účetního období, 

v případě třetím po uplynutí lhůty pro vystoupení před změnou stanov.  

Implicitně z tohoto ustanovení lze vyvodit, že Nařízení považuje za přípustnou 

výpovědní dobu i takovou, která přesahuje pět let, přičemž v případě změny stanov 

ohledně této lhůty, pokud ta nepřekročí pět let, bude taková změna i vůči 

nesouhlasícímu členu účinná. To v praxi neznamená nic jiného nežli flagrantní porušení 

principu dobrovolnosti členství. Dle Helešice212 se tato lhůta ocitla v textu zcela 

omylem, když měla být uvedena lhůta pětiměsíční.  

Je třeba poznamenat, že minoritní člen má speciální právo výpovědi i z jiných 

důvodů, například dle čl. 7 odst. 5 v případě nesouhlasu s rozhodnutím o přemístění 

sídla.  

Jinak co se postupů a podmínek práva na vystoupení týká, odkazuje čl. 16 odst. 

3 Nařízení na stanovy SCE.  

Důvody vyloučení uvedené v Nařízení jsou specifické oproti naší úpravě. 

V prvém případě postačí i jediné závažné porušení členských povinností, a to bez 

jakékoli výstrahy, v druhém případě – jednání v rozporu se zájmy SCE – se tímto 

vágním pojmem otvírá obrovský prostor pro případné šikanozní vylučování, kupříkladu 

i pro hlasování na valné hromadě. Pozitivem naopak je, že o vyloučení rozhoduje 

příslušný orgán teprve poté, co umožní členu se vyjádřit, a dále právo vylučovaného 

člena obrátit se s „odvoláním“ k valné hromadě. Nařízení však nepočítá s možností 

člena obrátit se na soud s návrhem na prohlášení neplatnosti rozhodnutí valné hromady 

o vyloučení.  

 Specifická je úprava zániku členství převodem všech obchodních podílů člena 

na jiného člena, nebo osobu, která nabyla členství. Nařízení tedy neumožňuje převod na 

extranea. Stanovy takový převod mohou úplně vyloučit, nepochybně jej mohou 

podmínit rozhodnutím některého z orgánů a případně dalšími podmínkami.  

 Spory může vyvolat zánik členství následkem úpadku, a to s ohledem na 

tuzemskou koncepci insolvenčního práva. Zatímco obchodní zákoník spojuje zánik 

členství toliko s  prohlášením konkursu, zde zřejmě bude možné za zánik považovat již 

                                                
212 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, str. 156. 
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rozhodnutí o zjištění úpadku (§ 136 InsZ) a členství tak zanikne i fyzické osobě, jejíž 

úpadek bude řešen oddlužením.  

V článku 16 pak nařízení obsahově upravuje vypořádací podíl člena, jehož 

členství zaniklo vystoupením nebo vyloučením. Z nadpisu tohoto článku (Finanční 

nároky…) dovozuje Helešic,213 že SCE se s bývalými členy nemůže vyrovnat in natura. 

Zde uvedený způsob výpočtu, který se použije i při částečné výplatě členského podílu, 

má povahu kogentní a stanován není svěřena možnost jej vlastní úpravou modifikovat. 

Mohou pouze určit lhůtu na  vyplacení podílu, která nesmí být delší tří let, kdy však 

SCE není povinna vyplatit podíl do šesti měsíců od schválení účetní rozvahy vydané po 

zániku členství.   

 

6. KOMPARACE SE ZAHRANIČNÍ ÚPRAVOU  
 

6.1. PRÁVNÍ ÚPRAVA DRUŽSTEV 
 

Vedle družstevní úpravy slovenské, která rovněž vychází ze zákona č. 513/1991 

Sb. (resp. Zb.) a kde družstvo je definováno i v recentním pojetí214 totožně jako u nás 

(„Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania 

alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.“), 

je systematika právní úpravy družstev, tedy její zařazení do obchodního kodexu zcela 

ojedinělá. A to i historicky, neboť takové začlenění družstev mezi obchodní společnosti 

obsahoval pouze Uherský obchodní zákoník z roku 1875.  

Na tomto místě  uvádím srovnání soustavy právní úpravy družstev v Rakousku, 

Německu a Francii, zejména pak s ohledem na systematiku úpravy družstevního práva   

a s tím, jak je v těchto právních řádech družstvo definováno. Obě tyto otázky spolu 

významně souvisejí, neboť i v těchto zemích bývá obchodní právo kodifikováno – a lze 

zde hovořit o obchodních zákonících, nicméně právní úprava družstev stojí mimo 

takovéto kodexy. Důvodem je především pojetí družstva v těchto právních řádech 

                                                
213 Helešic, F., Základy teorie evropského a českého družstevního práva, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 
2009, str. 157 
214 Ust. § 221 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb. ve znění účinném od 30.6.2011. 
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mnohem výrazněji souladnější s družstevními principy (zejména svépomocný 

charakter), kdy družstvo jako ryze podnikatelská forma je spíše výjimkou.  

Rakouská právní úprava družstev je v zásadě komplexní, kdy vychází ze 

zákona č. 70 ř.z. ze dne 9.dubna 1873, o výdělkových a hospodářských společenstvech, 

ve znění „revizního zákona“ z 10.června 1903, č. 133 ř.z. Zákon je rozdělen do pěti 

hlav, přičemž hlava prvá „Ustanovení všeobecná“ je členěna na čtyři oddíly upravující 

zřizování družstev a právní poměry členů, jejich orgány (představenstvo, dozorčí rada, 

valná hromada), zánik družstva a likvidaci.215 Hlava druhá upravuje právní režim 

družstva s neomezeným ručením a hlava třetí družstva s ručením omezeným. Hlava 

čtvrtá obsahuje trestní ustanovení a hlava pátá ustanovení závěrečná.  

Za družstvo dle tohoto zákona je považován spolek neuzavřeného počtu členů, 

jehož účelem je podpora výdělku nebo hospodářství svých členů, která má být 

realizována společným provozováním závodu nebo poskytováním úvěru. Tato definice, 

která rozlišuje „spolek“ a „závod“, je dále doplněna o demonstrativní výčet druhů 

takových družstev, a to: záložní a úvěrní družstva, družstva skladištní a pro nákup 

surovin, výrobní družstva, spotřební družstva, bytová družstva, kdy lze seznat jejich 

výrazně svépomocný charakter. 

Přitom rakouský zákon striktně rozlišuje družstva s ručením omezeným                   

a neomezeným, a to na rozdíl od jiných úprav, včetně německé.  

Ke zřízení družstva je zapotřebí přijmout firmu, vyhotovit stanovy a zapsat je do 

družstevního rejstříku. Zákon výslovně řeší solidární odpovědnost osob jednajících před 

provedením zápisu jménem představenstva. Rakouská úprava nestanoví výslovně, jak je 

tomu jinde, minimální počet zakladatelů, když vychází zjevně z pravidla tres faciunt 

collegium. 

Úprava družstev v Německu – obdobně jako ta rakouská – je komplexní               

a dlouhodobě stabilní, když vychází ze zákona o výdělkových (živnostenských)                   

a hospodářských společenstvech ze dne 20. května 1898 (RGBl. s 369, 810), který byl 

jen minimálně novelizován. Přitom jde o úpravu nejen komplexní, ale rovněž i dosti 

podrobnou. V deseti dílech je postupně upravována problematika zřízení družstva (prvý 

díl), právní poměry družstva a jeho členů (druhý díl), zastoupení a obchodní vedení            

(v díle třetím), kontrola a kontrolní svazy (4.), zánik členství v družstvu (5.), rozpuštění 
                                                
215 F.Helešic případně poznamenává, že tato hlava je jakýmsi kodexem uvnitř kodexu (Helešic, F., Právní 
úprava družstev ve vyspělé Evropě a u nás, str. 24) 
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a zrušení družstva (6.), konkursní řízení a ručení členů družstva (7.), „ručební částka“ 

(8.), trestní předpisy (9.) a závěrečná ustanovení v díle desátém, která m.j. ohledně 

družstevního rejstříku odkazují na normy obchodního zákona a zmocňují k vydání 

prováděcích předpisů. V této koncepci mají specifickou a jinde nevídanou úlohu 

„kontrolní svazy“ upravené v díle 4., a to zejména v souvislosti se vznikem družstva           

a jejich obligatorním „dobrozdáním,“ či v případě, kdy valná hromada družstva 

zřízeného na dobu určitou hodlá přijmout usnesení o pokračování existence družstva.216   

Německý družstevní zákon definuje družstvo jako společnost s neuzavřeným 

počtem členů, která směřuje k podpoře živnosti nebo hospodářství svých členů 

prostřednictvím společného obchodního podniku (družstva). Obdobně jako rakouský 

zákonodárce tedy rozlišuje „společnost členů“ a „podnik družstva,“ obdobně, a dokonce 

ve zvýšené míře, zdůrazňuje svépomocný charakter družstva – představovaný 

vymezeným účelem družstev, tedy zejména podpoře ekonomických aktivit členů, nikoli 

nahrazení této aktivity formou družstva. Nicméně ani to není vyloučeno. Z příkladů 

druhů družstev, jež slouží k doplnění definice, není vyloučeno, aby služeb a činností 

družstva mohli využívat i nečlenové. Zákon v tomto demonstrativním výčtu – zjevně 

z hlediska historického – na prvém místě uvádí družstev spořitelní a úvěrní, dále 

družstva zřízená pro obstarávání surovin, skladištní a odbytová družstva pro prodej 

výrobků zemědělců a živnostníků, výrobní a prodejní družstva, družstva nákupní 

(konzumní), zejména pro společný nákup hospodářských a životních potřeb ve velkém a 

jejich odbyt v malém, družstva pro společný nákup potřeb pro zemědělské                          

a živnostenské podniky a pro jejich používání na společný účet a bytová stavební 

družstva. I německá právní úprava obsahuje firemní povinnost, kdy obchodní firma 

musí být odvozena od předmětu činnosti družstva a obsahovat dodatek „zapsané 

družstvo.“ Obdobně jako v úpravě rakouské není přípustné, aby firma obsahovala jména 

členů nebo jiných osob.  

Družstvo může dle německé úpravy založit nejméně sedm uchazečů, přičemž se 

může jednat o osoby fyzické či právnické. Ačkoli zákon výslovně nerozlišuje založení            

a vznik, fakticky vzniká družstvo teprve zápisem do družstevního rejstříku. K zápisu, 

                                                
216 Před přijetím takového usnesení je zapotřebí, aby si družstvo vyžádalo „dobrozdání“ příslušného svazu 
o tom, zda je v zájmu členů družstva jeho pokračování. Negativní stanovisko svazu pak může družstvo 
přehlasovat tak, že usnesení o pokračování bude přijato na dvou zasedáních valné hromady, mezi nimiž 
musí být měsíční odstup. 
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který provádí rejstříkový soud, je zapotřebí jednak návrh stanov podepsaných všemi 

uchazeči, dále seznam uchazečů, jakož i opis listin o ustavení představenstva a dozorčí 

rady s úředně ověřenými podpisy členů těchto orgánů a doklad o rozsahu oprávnění 

členů představenstva k zastupování družstva. Rejstříkový soud na základě těchto listin 

zkoumá, zda družstvo bylo řádně zřízeno a přihlášeno k zápisu.  Zcela specifickým 

požadavkem pro zápis je pak „dobrozdání“ příslušného kontrolního svazu, na základě 

kterého rejstříkový soud zejména posuzuje, zda podle osobních a hospodářských 

poměrů, zejména majetkových, není obava z ohrožení postavení členů nebo věřitelů 

družstva. Po provedení zápisu publikuje rejstříkový soud výtah ze stanov družstva.  

Obě shora popsané úpravy družstev vykazují celou řadu shodných znaků. 

Především v systematice,  komplexnosti, ale i metodě právní regulace, tedy v celé řadě 

dispozitivních ustanovení. Právní úprava družstev ve Francii oproti tomu působí jako 

z jiného světa, resp. z jiné právní kultury. Dřívější komplexní družstevní zákon z roku 

1867 byl totiž po druhé světové válce zrušen a nahrazen celou řadou zákonů a vládních 

nařízení, jež řeší prakticky jen dílčí otázky. Symptomatické pro tuto roztříštěnou úpravu 

(která měla být toliko přechodná) je její dvoustupňovost, kdy jednotlivé vztahy jsou 

podrobněji upravovány vládními nařízeními. Zvlášť výrazné je to v případě stanov 

družstva, kdy na zákon o stanovách č. 47-1775 ze dne 11.9.1949 navazují další zákony 

a zejména vládní nařízení o vzorových stanovách určitého druhu družstev. Tento 

citovaný zákon o stanovách je prozatím nejdůležitějším přepisem francouzského 

družstevního práva, kdy vymezuje pojem družstva, upravuje obsah stanov, postavení            

a rozhodování valné hromady a z části též představenstva, jakož i režim členských 

podílů v družstvu. To vše za pomoci převážně kogentních norem. 

Dle tohoto zákona je družstvo společností, jejímž smyslem je snižovat ve 

prospěch členů a za přispění jejich společného úsilí výrobní cenu a případně prodejní 

cenu některých výrobků a služeb, dále též zlepšování tržní kvality výrobků dodávaných 

jejich členům nebo výrobků, které vyrábějí členové a dodávají spotřebitelům. Družstvo 

je tedy v této definici vymezeno toliko pomocí jeho cílů. V definici se neobjevují 

mezinárodně uznávané zásady jako dobrovolnost členství, neuzavřený počet členů. Jde 

přitom o vymezení velmi obecné, neboť právě vzpomínané zvláštní zákony upravující 

vztahy určitého druhu družstev tyto cíle konkretizují a stvrzují právní charakter družstev 

jakožto osob odlišných od občanských a obchodních společností a přiznávají jim právní 
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subjektivitu a způsobilost k právním úkonům, jak je tomu kupříkladu u zákona              

o zemědělských družstevních společnostech č. 72-516 z roku 1972.  

I dle francouzské úpravy stíhá družstvo firemní povinnost, kdy označení 

„družstvo“ mohou používat družstevní společnosti a jeho zneužití je sankcionováno 

prostředky trestního práva.  

Ke vzniku družstva je zapotřebí rozhodnutí uchazečů o jeho založení, přijetí 

stanov a volba orgánů a funkcionářů družstva. Zápis u rejstříkového soudu zajišťuje 

smírčí soudce z podnětu zakládaného družstva. Ovšem v případě zemědělských                  

a některých dalších družstev je ještě zapotřebí správního aktu – výnosu příslušeného 

ministra či prefekta.  

Protože zákon o stanovách výslovně stanoví, že služeb družstva mohou využívat 

toliko členové, existuje zde kategorie tzv. „přidruženého členství,“217 kdy stanovy 

mohou okruhu určitých osob (zejména bývalým členům či zaměstnancům), povoluje-li 

to zvláštní zákon, umožnit takové užívání.   

 

6.2. VZNIK ČLENSTVÍ 
 

Rakouský družstevní zákon umožňuje členství osob fyzických i právnických. 

Přitom nikterak neomezuje ani osoby nezletilé, kteří však k úkonům vedoucím ke 

vzniku členství potřebují souhlas zákonného zástupce. Stanovám je však svěřena 

možnost vázat členství na splnění určitých podmínek, zejména na kvalifikační 

předpoklady či stavovskou příslušnost. Pokud by uchazeč takovým podmínkám 

nevyhovoval, nebyl by vznik jeho členství platný.  

Zákon rozlišuje originární i derivativní vznik členství.  

Ke vzniku členství, ať již v družstvu zakládaném či již existujícím, je zapotřebí 

písemné přihlášky uchazeče, který je dále povinen upsat a složit členský podíl (podíly) 

ve výši, počtu a lhůtách určených stanovami.  

Člen může svůj podíl převést i na extranea, a to se souhlasem představenstva. 

Stanovy ovšem mohou takový převod podílů vyloučit.  

Členství v družstvu dále může vzniknout rozdělením stávajícího družstva, nebo 

naopak sloučením dvou nebo více družstev.  

                                                
217 Tedy v zásadě opak „investorského členství“ jak je známe z úpravy SCE. 
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Stanovy mohou připustit, aby se dědicové členských podílů staly členy družstva.   

Družstvo je povinno zapsat nového člena do seznamu, který je povinno vést.  

V něm eviduje vedle jména a příjmení stav člena, den vzniku a zániku jeho členství, 

počet jeho členských podílů a jejich splácení a výpověď jednoho či více podílů.  

Právní úprava německá je o mnoho preciznější, a to zejména v případě 

originárního vzniku členství. Připouští se členství osob fyzických i právnických. Ve 

stanovách je družstvo oprávněno upravit podmínky vzniku členství. Výslovně je 

pamatováno na podmínky bydliště uchazeče v určitém okrese, jakož i na kvalifikační 

předpoklady. Osobě nesplňující takové podmínky členství, pro rozpor se stanovami, 

platně nevznikne.  

Ke vniku členství v zakládaném družstvu vyžaduje vedle přihlášky i zápis 

uchazeče do sezanmu členů a jeho podpis na stanovách. Uchazeč se musí zavázat ke 

složení upsaného členského podílu. Jeho členství pak vzniká současně s registrací 

družstva. Uchazeč o členství v družstvu již existujícím je povinen v písemné přihlášce 

výslovně prohlásit, že se bezvýhradně podřizuje stanovám družstva, dále že složí platby 

na členský podíl, případně že při konkursu poskytne doplatek k uspokojení věřitelů, 

pokud tak stanovy daného družstva určují. Specifické v tomto případě je to, že ke 

vzniku členství nestačí akceptace přihlášky družstvem (resp. představenstvem), nýbrž 

teprve zápisem do seznamu členů rejstříkovým soudem. Tento zápis má tedy 

konstitutivní povahu. Rejstříkový soud přitom může zápis osoby do seznamu 

odmítnout, zejména pokud uchazeč nesplňuje podmínky pro členství obsažené ve 

stanovách. Jak uchazeč, tak i družstvo mohou proti takovému rozhodnutí rejstříkového 

soudu podat žalobu.  

Člen může svůj podíl převést na jiného člena či extranea, pokud takový převod 

splňuje podmínky obsažené ve stanovách, či pokud jej stanovy výslovně nevylučují.  

Smrtí člena přechází jeho členství dnem úmrí na dědice. Ovšem takto nabyté 

členství končí spolu s koncem obchodního roku, ve kterém byl přechod zapsán, pokud 

stanovy neurčují, že členství dědice nebude časově omezeno.  

V případě zániku člena, který je právnickou osobou, její členství končí s koncem 

obchodního roku, v jehož průběhu nabyl účinnosti její zánik. To platí i pro právního 

nástupce zaniklé právnické osoby.  
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Jak již bylo shora nastíněno, je francouzská družstevní úprava značně 

roztříštěná. Podle zákona o stanovách je stanovení podmínek vzniku a zániku členství 

svěřeno stanovám toho kterého družstva. Situace však není tak jednoduchá, neboť 

jednotlivé druhy družstev upravují zvláštní zákony a nařízení, včetně těch, jimiž se 

vydávají vzorové stanovy. Ty z povahy věci pak úpravu vzniku a zániku členství již 

obsahují. Naprosto pozoruhodné pak je určení okruhu osob, které se mohou stát členy 

daného druhu družstva, jak bývá upraveno v prováděcícho normách. Jde zpravidla vždy 

o osoby (fyzické či právnické) s určitým statusem úzce souvisejícím s činností družstva 

a s obvodem jeho působnosti.  

Unikátní je i již zmiňované „přidružené členství,“ kdy družstvo zpravidla nemá 

možnost jejich žádost o toto členství odmítnout. I tito přidružení partneři disponují hlasy 

na valné hromadě a mohou být účastni v orgánech družstva, ovšem s určitými limity.  

 

6.3. ZÁNIK ČLENSTVÍ 
 

Německý družstevní zákon, pokud se týká zániku členství, je ze srovnávaných, 

včetně komparace s tuzemskou recentní i budoucí úpravou zjevně nejpreciznější. Vyjma 

zániku členství dohodou člena a družstva upravuje  způsoby zániku, které známe z naší 

právní úpravy, a to velmi detailně. Nadto upravuje i specifický způsob zániku členství,  

a to výpovědí věřitele. Členství zaniká pochopitelně i zánikem družstva.  

V celé této úpravě zániku členství je reflektován  na jedné straně princip 

dobrovolnosti členství, současně je moderován zájmy družstva a věřitelů. Tak je tomu 

zejména v úpravě zániku členství vystoupením, kdy obecně může člen své člentví 

písemně vypovědět, to však jen ke konci obchodního roku, přičemž výpověď musí 

doručit družstvu nejpozději tři měsíce předem. Stanovy však mohou tuto výpovědní 

dobu prodloužit, a to na až na pět let. Z tohoto pravidla však zákon sám stanoví řadu 

odchylek, kdy člen může členství vypovědět v preferenční výpovědní době, vždy však  

ke konci obchodního roku. Jde o případy, kdy členství je podmíněno bydlištěm člena 

v určitém okrese a člen se z tohoto okresu přestěhoval, dále případ, kdy člen nesouhlasil 

se zásadními změnami stanov218 včetně prodloužení výpovědní lhůty na více než dva 

                                                
218 Musí však nesouhlasit aktivně, tedy účastnit se valné hromady a na ní podat odpor. V případě jeho 
neúčasti z jiného  důvodu, nežli že na zasedání nebyl neprávem připuštěn, či zasedání nebyl řádně 
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roky. Zákon citlivě pamatuje i na výpověď takového člena, u kterého nelze pro jeho 

osobní či hospodářské důvody očekávat, že by mohl zůstat členem až do konce 

výpovědní doby dle stanov, a přiznává mu beneficium tříměsíční výpovědní doby. 

Namísto člena může členství vypovědět jeho věřitel, pokud se v posledních 

šesti měsících bezúspěšně snažil své vykonatelné pohledávky uspokojit exekucí, včetně 

obstavení majetku povinného člena v družstvu. Tyto skutečnosti je povinen spolu 

s výpovědí prokázat.  

Oproti tomu je vyloučení v zákoně spojeno pouze s důvodem konkurenčním, 

kdy se člen stal současně členem konkurenčního družstva, které vykonává totožnou 

činnost se stejnou místní působností. Jiné důvody vyloučení mohou upravit stanovy. 

Přitom platí, že po odeslání rozhodnutí o vyloučení nemá vylučovaný člen právo ani 

účastnit se činnosti v orgánech a dokonce jeho účast v představenstvu či dozorčí radě 

zaniká.  

Specificky je koncipován přechod členství, kdy úmrtím člena přechází členství 

na dědice (a může jich být více) s tím, že takto nabyté členství končí koncem 

obchodního roku ve kterém bylo zapsáno. Stanovy mohou určit případy, kdy členství 

dědice bude pokračovat i nadále. V případě mnohosti dědiců však mohou stanovit, že 

jejich členství zaniká, pokud v určité lhůtě se nedohodnou na tom, kdo z nich bude 

individuálním členem. V případě zániku člena, který je právnickou osobou, její členství 

zaniká teprve se skončením obchodního roku; ve stejné lhůtě zaniká i členství jejího 

právního nástupce.  

Ke všem těmto způsobům zániku je třeba podotknout, že je zapotřebí, aby zánik 

členství byl zapsán soudem, který vede seznam členů. Podnět k tomu zápisu je povinno 

učinit představenstvo a rozhodné skutečnosti prokázat, a to vždy před koncem 

obchodního roku.  

Rakouská úprava zániku členství více spoléhá na stanovy, který zejména pro 

případy vyloučení svěřuje prakticky zcela vlastní úpravu. Družstvo tak ve stanovách 

může nejen vymezit důvody vyloučení a lhůty, ale též orgán, který o vyloučení 

rozhoduje. Vystoupení může být vždy učiněno pouze ke konci obchodního roku a 

stanovy mohou zvolit delší nežli zákonnou čtyřtýdenní výpovědní lhůtu. Stanovám je 

                                                                                                                                          
svoláno, mu takové právo nepřináleží. (shodně Helešic, F., Právní úprava družstev ve vyspělé Evropě a u 
nás, Univerzita Karlova, 1997, str. 90) 
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rovněž svěřeno, zda členství přejde na dědice (resp. právního nástupce zaniklého člena 

– právnické osoby) či nikoli. Tato úprava se týká družstev s ručením omezeným.  

Z důvodů již shora naznačených, kdy francouzský zákon o stanovách nelze 

považovat za kodex družstevního práva, stanoví tento pouze dva způsoby zániku, a to 

vystoupení nebo vyloučení, když úpravu zcela svěřuje stanovám.  

Za inspirativní považuji zejména koncepci přechodu členství, jak je dána 

německou úpravou, když je postaveno najisto, že toto přechází smrtí člena na dědice, je 

však časově omezeno. Německá koncepce výpovědí a jejich různých lhůt by měla být 

předlohou zejména pro tuzemského zpracovatele stanov. Naopak výpověď věřitele, 

která je německou zvláštností, pokud by nebyla spojena se specifickou (zkrácenou) 

lhůtou splatnosti vypořádacího podílu, považuji za nadbytečnou. Přitom si však nelze 

nepovšimnout, že rakouská úprava spoléhá ve velké míře na stanovy a tento její postoj 

nejspíše odpovídá družstevním principům jako je samostatnost a soběstačnost.  
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7. DE LEGE FERENDA  
 

O nové právní úpravě družstev, která zjevně nabude účinnosti 1.1.2014, jsem se 

snažil pojednat prakticky v každé z předchozích částí této práce a po rovnat ji se 

stávající právní úpravou. Nebudu proto na tomto místě již dříve napsané opakovat. 

Pokusím se jen o krátké závěrečné zhodnocení. 

Úpravu družstev v novém zákoně o obchodních korporacím považují za 

významný kvalitativní krok správným směrem. Vnímám přitom dlouholeté teoretické 

výhrady na systematické zařazení do kodexu společného pro družstva i obchodní 

společnosti, nicméně se domnívá, že toto zařazení bylo provedeno k družstvům 

mnohem citlivěji nežli recentní úprava. Nadto nelze předpokládat, že by v dohledné 

době zákonodárce věc přehodnotil a rozhodl se pro samostatný družstevní kodex.  

Ztotožňuji se s pojetím „družstevního podílu“ a jeho dispozic s ním.  

Mám za to, že v případě této úpravy (včetně bytových družstev)  se zákonodárce 

snažil reflektovat většinu výkladových obtíží způsobených recentní roztříštěnou, 

nedomyšlenou a nedbalou úpravou. Významným pozitivem v případě bytových 

družstev je začlenění úpravy podmínek nájmu družstevního bytu do zákona o 

obchodních korporacích a sepětí nájmu (resp. práva nájmu) s družstevním podílem. 

Dílčí nedostatky k jednotlivým způsobům vzniku a zániku jsem již uvedl shora. 

Protože však tato úprava je spojena s rekodifikací základního kodexu soukromého 

práva, terve praxe prověří její  komplexnost a vyváženost. 
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8. ZÁVĚR  
 

V úvodu této práce jsem si vytkl za cíl prozkoumat, co možná komplexně 

problematiku vzniku a zániku členství v družstvu, a to  jak v právu recentním, tak 

v komparaci se zcela novou úpravou danou zákonem o obchodních korporacích, jakož i 

v komparaci s právní úpravou družstev zahraničních. Bylo přitom nezbytné poměřovat 

vždy  i  zjištěné výsledky družstevním principům.  Snažil jsem se přitom vždy za 

pomoci standardních interpretačních metod vyložit příslušné normy a zejména vymezit 

sporná místa a pokusit se nalézt pro futuro jejich řešení. 

Na základě mých zjištění se zdá být současné právní úprava neudržitelná.  

V prvé řadě je pro její pochopení zapotřebí překonat úskalí nevhodně zvolené 

systematiky, kdy ani úprava vniku a zániku členství (natož pak úprava družstevního 

práva) není ucelená a rozpadá se napříč nejen právem soukromým. Pro každého 

interpreta je tak nezbytné, aby si vždy zpočátku upřesnil konkurenci příslušných norem, 

tedy zejména která z nich je speciální a která obecná. To je nadto znesnadněno 

nepřesnou  a nejednotnou terminologií, kterou každý předpis jinak pojímá.  Přitom při 

jejím nepochopení (zejména pokud nejde o výklad teleologický) lze zcela snadno dospět 

k absurdním závěrům.  

Zcela kardinálním problémem je pak problematika derivativního vzniku členství 

v bytovém družstvu, kdy zejména judikatura stojící na ryze pozitivistických postulátech   

vyprázdnila smysl bytového družstevnictví. 

Jednotlivé způsoby vzniku a zániku členství v družstvu přitom nejsou odchylné 

od těch, které upravují v zahraničí. Ani úprava evropského družstva (vyjma speciální 

výpovědi člena nesouhlasícího se změnou stanov a vyjma člena investora) nám 

neotevřela oči do zcela nových prostorů.  Nicméně tuzemské odloučení práva 

k družstevnímu bytu od členství v bytovém družstvu je zřejmě naprostou raritou.  

V jiné rovině je velmi poučné srovnání s jakou ledabylostí k recentní úpravě 

družstevního práva přistupoval tehdejší zákonodárce, oproti tomu, jak zejména Nejvyšší 

soud  tyto mnohdy nahodilé a vnitřně rozporné normy vykládá, jako kdyby šlo o Písmo 

svaté.  

Družstva bývají v obecném povědomí vnímána jako pohrobci již minulých dob. 

To je základní omyl. Právě režimy oněch minulých dob byly hrobníky družstev. Je 
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otázkou, zda v současné době ovlivňované anonymním nadnárodním kapitálem se 

obnoví společenská poptávka  po subjektech stojících na  postulátech soběstačnosti a 

svépomoci , tak jak tomu bylo v dobách vzniku družstevní myšlenky. Tedy kdy na této 

bázi se mohly etablovat i takové osoby, které by samostatně v podmínkách neomezené 

kapitalistické soutěže neobstály.  

Mám za to,  že ve shora uvedeném textu jsem se v rámci svých možností zhostil 

zadaného úkolu a pokusil jsem se objasnit, jak členství v družstvu vzniká a zaniká.  

Díky této přijaté výzvě jsem měl možná unikátní možnost zkoumat materii, která není 

bezrozporná a zaujmout k ní vlastní názor.  

A to s pokorou k tomu, že na cestě za poznáním dané matérie jsem toliko 

v počátcích. 
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11. 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.  

 

Ondřej Mach 
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Establishment and termination of a membership in a cooperative 

society 
 

Membership in a cooperative society is a basic cooperative relationship due to 

the fact that a cooperative society is a corporation which cannot exist without personal 

substrate and which cannot have solely one member. The understanding of 

establishment and termination of a membership is hence essential for the mere existence 

of a cooperative society. 

The task of this thesis is to describe in detail the means of establishment and 

termination of a membership in a cooperative society. This thesis provides a 

comprehensive explanation of individual means, especially with respect to the terms 

and their legal consequences. My goal was to point out the problematic issues and 

describe how those issues are resolved in theory and how they are solved by legal 

practice. I also attempted to compare those issues with foreign regulation, especially 

with German and Austrian ones. It was necessary to compare the Czech regulation with 

international cooperative principles since the Czech understanding of a cooperative law 

is frequently challenged by misunderstanding of those principles. 

Apart from the general principles applicable to all cooperative societies, I was in 

detail describing housing cooperative associations and European cooperative society 

(SCE).  

This thesis was written during the re-codification of a Czech private law, which 

is mostly associated with a re-codification of a Czech Civil Code as well as with a law 

about business corporations. Both codes should become effective on January 1st, 2014. 

It was crucial to reflect this new codification in my thesis, thus I compared every 

individual mean of establishment and termination of a cooperative society with the new 

codification.  

With respect to the above mentioned, I decided to narrow down the scope of this 

thesis, leaving out certain issues like settlement amount or interest on liquidation 

balance, since the thesis would then become enormously large at the expense of 

preciseness and would become rather descriptive. 

In my opinion, the effective legal regulation of cooperative society is 

inconvenient and frequently conflicts the principles on which the cooperative society is 



 

   

founded. In comparison to the foreign regulation (except of French), the inclusion of 

cooperative society into the Czech Commercial Code is justly criticized. The inclusion 

implies that the cooperative association is set equal to business corporations. Also, the 

fragmentation of the regulation is frequently criticized, especially in the case of housing 

associations, where the regulation is enshrined in its essential part in the Civil Code, 

which so becomes the lex specialis. In case of membership interest transfer in housing 

cooperative association are the standards totally inadequate and thanks to the judicial 

practice completely opposite to the purpose of housing cooperatives. 

I personally approve the new legislation which consists of a completely new 

concept of cooperative share, and most of the glaring problems are removed. 

In the Czech society, the cooperative societies are (mostly wrongly) perceived as 

a residue of the totalitarian period, for nourishing their existence and development in 

addition to reasonable regulation will be absolutely crucial the legal practice.  

 

        Ondřej Mach 
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