
HLAVA VI 

DRUŽSTVO

Díl 1 

Obecná ustanovení o družstvu 

Oddíl 1 

Základní ustanovení 

§ 552 

(1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů 
nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. 

(2) Družstvo má nejméně 3 členy. 

(3) Firma obsahuje označení „družstvo“. 

§ 553 

Stanovy družstva obsahují také 

a) firmu družstva, 

b) předmět podnikání nebo činnosti, 

c) výši základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu, 

d) způsob a lhůtu jejich splacení přistupujícím členem, 

e) způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování, 

f) počet členů představenstva a kontrolní komise a délku jejich funkčního období, 

g) podmínky vzniku členství v družstvu a 

h) práva a povinnosti člena družstva (dále jen „člen“) a družstva. 

§ 554 

(1) Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy je členská schůze schválila, ledaže plyne z usnesení členské schůze, 
že nabývají účinnosti později. 

(2) Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo družstva vyhotoví úplné znění stanov bez 
zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutečnosti dozví. 

Oddíl 2 

Založení družstva 

§ 555 

(1) Ustavující schůze družstva (dále jen „ustavující schůze“) vedle přijetí stanov zvolí členy orgánů družstva a schválí 
způsob splnění základního členského vkladu, popřípadě i vstupního vkladu. 

(2) Návrh stanov vypracuje svolavatel, jímž je fyzická osoba písemně k tomu pověřená zájemci o založení družstva. 

(3) Svolavatel svolá zájemce o založení družstva vhodným způsobem k ustavující schůzi. 

§ 556 

(1) Ustavující schůze se může zúčastnit osoba, která podala přihlášku do zakládaného družstva k rukám svolavatele 
a nevzala ji zpět do zahájení ustavující schůze, popřípadě i jiné osoby, ledaže těmto osobám ustavující schůze účast zakáže. 

(2) V případě, že se ustavující schůze účastní zmocněnec, nesmí zastupovat více než 1 osobu, která podala 
přihlášku. 

§ 557 



(1) Ustavující schůzi zahájí svolavatel nebo jím pověřená osoba. Sdělí ustavující schůzi počet přítomných podle listiny 
přítomných, jejíž správnost a úplnost před zahájením ověřil porovnáním s přihláškami, a seznámí ustavující schůzi s jednáními, 
která svolavatel již učinil. Dále navrhne ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího. 

(2) Před dalším jednáním schválí ustavující schůze na návrh svolavatele nebo osoby jím pověřené přijetí přihlášek 
jednotlivých zájemců o založení družstva s tím, že pouze osoby, jejichž přihlášky byly schváleny, jsou oprávněny účastnit se 
jednání ustavující schůze. 

(3) Ustavující schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době hlasování. 

§ 558 

(1) Osoba, která podala přihlášku do družstva, ji může vzít zpět do zahájení ustavující schůze; ustanovení § 559 tím 
není dotčeno. 

(2) Každá osoba, která je oprávněna zúčastnit se ustavující schůze podle § 557 odst. 2, má na ustavující schůzi 1 
hlas. O stanovách se hlasuje vždy veřejně. 

§ 559 

(1) Zakladatelem družstva je osoba, která podala přihlášku do zakládaného družstva nejpozději do zahájení ustavující 
schůze, nevzala ji zpět, její přihláška byla podle § 557 odst. 2 schválena a splnila podmínky pro členství a jeho vznik, s výjimkou 
splnění vkladové povinnosti, popřípadě vzniku pracovního poměru. 

(2) Osoba, která nehlasovala pro přijetí stanov, může vzít zpět svoji přihlášku ihned po oznámení výsledků hlasování, 
jinak se ke zpětvzetí přihlášky nepřihlíží; v takovém případě se nestane zakladatelem. Zpětvzetí přihlášky se uvede ve veřejné 
listině, kterou se osvědčuje průběh ustavující schůze. 

(3) Po schválení stanov schvaluje ustavující schůze seznam zakladatelů, tvořící přílohu veřejné listiny podle § 560. 

§ 560 

(1) Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou, která musí obsahovat 
schválený text stanov a jejíž přílohou je seznam zakladatelů a písemné prohlášení zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti k 
základnímu členskému vkladu, není-li takové prohlášení zakladatelů již osvědčeno ve veřejné listině o osvědčení průběhu 
ustavující schůze. 

(2) Nemůže-li se zakladatel z vážných důvodů účastnit ustavující schůze, může osvědčení o převzetí vkladové 
povinnosti podle odstavce 1 učiněné ve formě veřejné listiny, nebo písemné prohlášení o převzetí této povinnosti ve formě 
veřejné listiny nebo s úředně ověřeným podpisem doručit statutárnímu orgánu založeného družstva do 15 dnů ode dne konání 
ustavující schůze. 

§ 561 

Zakladatel splní vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu nebo vstupnímu vkladu do 15 dnů ode dne 
konání ustavující schůze, která rozhodla o založení družstva, jinak se nestane členem. 

§ 562 

Informační deska 

(1) Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou 
pracovní dobu všem členům. 

(2) Určí-li tak stanovy, informační deska se zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek. 

Oddíl 3 

Vklady

§ 563 

(1) Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. 

(2) Určí-li tak stanovy, může se člen podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše 
dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá. 

(3) Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů. 

§ 564 

(1) Podmínkou vzniku členství je písemné prohlášení podle § 560 odst. 1 nebo odst. 2 a splnění vkladové povinnosti k 
základnímu členskému vkladu, nestanoví-li tento zákon, že ke vzniku členství je též potřeba vznik pracovního poměru. Stanovy 
mohou určit, že podmínkou vzniku členství je pouze splnění vkladové povinnosti ke vstupnímu vkladu ve výši určené stanovami; 
vstupní vklad je částí základního členského vkladu. 



(2) Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. 

(3) Vkladová povinnost v rozsahu rozdílu mezi základním členským vkladem a vstupním vkladem musí být splněna ve 
lhůtě určené ve stanovách, která nesmí být delší než 3 roky. 

§ 565 

Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to neplatí, jestliže došlo ke snížení základního 
členského vkladu. 

Zvýšení základního členského vkladu 

§ 566 

(1) Zvýšení základního členského vkladu doplatky členů je možné, určují-li tak stanovy. Základní členský vklad lze 
zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše. 

(2) Mezi přijetím rozhodnutí o změně stanov, kterým se umožní zvýšení základního členského vkladu doplatkem 
člena, a přijetím rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu musí uplynout lhůta alespoň 90 dnů. 

§ 567 

(1) Členská schůze může rozhodnout, že se základní členský vklad poměrně zvýší všem členům z vlastních zdrojů 
družstva. 

(2) Zvýšení základního členského vkladu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě 
které členská schůze o zvýšení rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. 

(3) Ke zvýšení základního členského vkladu nelze použít rezervní fond, pokud se podle jiného právního předpisu 
nebo stanov zřizuje, jiné fondy, které jsou vytvořeny k jiným účelům než ke zvýšení základního členského vkladu, ani vlastní 
zdroje, které jsou účelově vázány a jejichž účel není družstvo oprávněno měnit. 

(4) Zvýšení základního kapitálu nesmí být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi vlastním kapitálem a součtem dosavadního 
základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není družstvo oprávněno měnit. 

Snížení základního členského vkladu 

§ 568 

(1) Představenstvo zveřejní rozhodnutí členské schůze o snížení základního členského vkladu a jeho výši do 15 dnů 
ode dne jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. 

(2) Představenstvo zároveň se zveřejněním písemně vyzve všechny známé věřitele družstva, jejichž pohledávky vůči 
družstvu vznikly před přijetím usnesení členské schůze o snížení základního členského vkladu, aby přihlásili své pohledávky 
vůči družstvu ve lhůtě do 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení, ledaže jde o snížení základního členského vkladu za 
účelem úhrady ztráty. 

§ 569 

(1) Družstvo poskytne věřiteli, který včas přihlásí svou pohledávku vůči družstvu, přiměřené zajištění této pohledávky 
nebo ji uspokojí, ledaže se s věřitelem dohodne jinak. Uzavření dohody družstvo doloží při podání návrhu na zápis snížení 
základního členského vkladu do obchodního rejstříku. 

(2) Povinnost podle odstavce 1 neplatí, nezhorší-li se snížením základního členského vkladu dobytnost pohledávek 
za družstvem. 

(3) Má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytnost jeho pohledávek, a družstvo to popírá, rozhodne soud o přiměřeném 
zajištění podle § 571. 

§ 570 

Dohodne-li se družstvo se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek, není třeba dodržet lhůtu 
uvedenou v § 568 odst. 2; dohodu družstvo doloží při podání návrhu na zápis snížení základního členského vkladu do 
obchodního rejstříku. 

§ 571 

V případě, že se družstvo a věřitel na způsobu zajištění jeho pohledávky nedohodnou, rozhodne o přiměřeném 
zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky; rozhodnutí soudu družstvo doloží rejstříkovému soudu při podání návrhu 
na zápis snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku. 

§ 572 

Další členský vklad 



(1) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Smlouva 
obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho 
ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. 

(2) Není-li vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu, 
nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet ani jinak vypořádávat. 

Nepeněžitý vklad 

§ 573 

(1) Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu určený dohodou 
družstva a vkladatele, nebo pokud družstvo dosud nevzniklo, dohodou zakladatelů. 

(2) Nepeněžitý vklad nelze započíst na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn. 

(3) Nepeněžitý vklad schválí před jeho vložením členská schůze nebo ustavující schůze. 

§ 574 

Určí-li tak stanovy, může být nepeněžitým vkladem také provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo 
poskytování služby členem. 

Oddíl 4 

Práva a povinnosti členů 

Pododdíl 1 

Základní ustanovení 

§ 575 

(1) Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména 

a) volit a být volen do orgánů družstva, 

b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, 

c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem. 

(2) Člen je zejména povinen 

a) dodržovat stanovy, 

b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva. 

§ 576

(1) Jestliže stanovy nebo usnesení členské schůze určí, že se práva člena nebo některá z nich určují podle délky jeho 
členství v družstvu, počítá se délka členství každého člena od vzniku členství toho z jeho právních předchůdců, jehož členství 
vzniklo nejdříve. 

(2) Do délky členství podle odstavce 1 se započte i doba, po kterou byl člen nebo jeho právní předchůdce 
společníkem nebo členem obchodní korporace, která byla právním předchůdcem družstva. 

Pododdíl 2 

Vznik členství 

§ 577 

(1) Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami, a to 

a) při založení družstva dnem vzniku družstva, 

b) dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo 

c) převodem nebo přechodem družstevního podílu. 

(2) Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu 
družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. 

(3) O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán družstva určený stanovami, s výjimkou kontrolní 
komise. 



(4) Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou. 

§ 578 

Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. 

§ 579 

(1) Podmiňují-li stanovy vznik členství pracovním poměrem člena k družstvu, může se členem družstva stát pouze 
osoba způsobilá k uzavření pracovní smlouvy. 

(2) Členství v družstvu vzniká dnem vzniku pracovního poměru a končí dnem zániku pracovního poměru, je-li podle 
stanov podmínkou členství v družstvu pracovní poměr člena k družstvu; stanovy mohou určit, že členství nezaniká zánikem 
pracovního poměru. 

Seznam členů 

§ 580 

(1) Družstvo vede seznam členů. 

(2) Do seznamu členů se zapisují 

a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, 

b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a 

c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 

(3) Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, 
co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna 
prokázána. 

§ 581 

(1) Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého 
zápisu v seznamu členů. Stanovy mohou určit, že člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, 
uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. 

(2) Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za 
jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. 

§ 582 

(1) Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech členů nebo 
požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. 

(2) Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto 
nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen. 

§ 583 

Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do této 
části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné 
osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na 
kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů. 

Pododdíl 3 

Obsah členství 

§ 584 

Členská žaloba 

(1) Každý člen je oprávněn domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva nebo splnění jejich 
případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. 

(2) Člen nemá právo domáhat se náhrady újmy podle odstavce 1, bylo-li o ní rozhodnuto podle § 53 odst. 3. 

§ 585 

(1) Před uplatněním práva podle § 584 odst. 1 proti členovi představenstva informuje člen kontrolní komisi, byla-li 
zřízena; směřuje-li uplatnění práva proti členovi jiného orgánu družstva, informuje o této skutečnosti představenstvo. 



(2) Informovaný orgán uplatní právo na náhradu újmy bez zbytečného odkladu po doručení informace podle odstavce 
1, jinak může člen toto právo uplatnit podle § 584 odst. 1 za družstvo sám. 

§ 586 

Podíl člena na zisku 

(1) Stanovy mohou určit, že člen nebo někteří členové mají za podmínek určených ve stanovách právo na podíl na 
zisku. 

(2) Neurčují-li stanovy způsob určení podílu člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy, určí se v poměru jeho 
splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu ke splacenému základnímu kapitálu družstva; u člena, jehož členství v 
rozhodném roce trvalo jen část účetního období, se podíl na zisku poměrně zkrátí. 

Pododdíl 4 

Povinnost člena přispět na úhradu ztráty družstva 

§ 587 

Určí-li tak stanovy, může členská schůze uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen 
„uhrazovací povinnost“). 

§ 588 

(1) Uhrazovací povinnost se ve stanovách pro jednotlivé členy určí ve stejné výši a nesmí být vyšší, než kolik 
představuje trojnásobek základního členského vkladu. 

(2) Pro všechny členy představenstva a kontrolní komise nebo pro některé z nich může být uhrazovací povinnost 
určena až do výše desetinásobku základního členského vkladu, pokud byla tato možnost upravena ve stanovách ke dni vzniku 
jejich členství v představenstvu nebo v kontrolní komisi. 

§ 589 

Uhrazovací povinnost lze ukládat i opakovaně. Dosáhne-li celková výše uhrazovací povinnosti člena za trvání jeho 
členství v družstvu limitu stanoveného podle § 588, nelze již tomuto členovi další uhrazovací povinnost uložit. 

§ 590 

Uhrazovací povinnost lze uložit i jen těm členům družstva, kteří ztrátu družstva způsobili nebo se na jejím vzniku 
podstatným způsobem podíleli. 

§ 591 

Úprava uhrazovací povinnosti ve stanovách nebo její změna je účinná až pro účetní období, které následuje po 
účetním období, ve kterém byla uhrazovací povinnost ve stanovách upravena nebo tato úprava změněna. 

§ 592 

Osoba, která byla členem družstva pouze po určitou část účetního období, ve kterém vznikla ztráta družstva, plní 
pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období. 

§ 593 

Uhrazovací povinnost lze uložit, jestliže 

a) ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, 

b) členská schůze projednala řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, 

c) k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minulých let a rezervní a jiné fondy, jsou-li zřízeny, které lze podle stanov k 
úhradě ztráty použít, a 

d) rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti členů bylo přijato do 1 roku ode dne skončení účetního období, v němž 
ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla. 

§ 594 

(1) Uhrazovací povinnost nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva. 

(2) Rozdíl mezi částkou, v jaké člen splnil uhrazovací povinnost, a částkou, která měla být zaplacena podle odstavce 
1, se vrátí do 3 měsíců ode dne, kdy byla tato skutečnost zjištěna. 

Pododdíl 5 

Družstevní podíl 



§ 595 

(1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. 

(2) Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. 

§ 596 

Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu podle jiného právního předpisu. 

§ 597 

Stanovy mohou vyloučit, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví. 

§ 598 

Převod a přechod družstevního podílu není přípustný, je-li podle stanov podmínkou členství pracovní poměr člena k 
družstvu; to neplatí, je-li nabyvatel nebo dědic družstevního podílu již zaměstnancem družstva nebo se jím stane. 

Převod družstevního podílu 

§ 599 

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona nebo stanov může stát 
členem družstva. 

§ 600 

Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena, pokud to stanovy nezakazují, a na osobu, která není 
členem, pokud to stanovy připouštějí. Stanovy mohou převod podmínit souhlasem představenstva. Souhlas představenstva s 
převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat. 

§ 601 

(1) Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. 

(2) Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu 
družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení 
převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy. 

Přechod družstevního podílu 

§ 602 

Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena za podmínek stanovených tímto zákonem nebo stanovami, 
ledaže přechod stanovy vylučují. Přechod družstevního podílu nelze vyloučit v bytovém družstvu v případě, že členovi svědčí 
právo nájmu nebo právo na uzavření nájemní smlouvy. 

§ 603 

(1) Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. 

(2) Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva. 

(3) Podá-li dědic výpověď podle odstavce 1, platí, že se členem družstva nestal. 

§ 604 

(1) Nevyloučí-li stanovy dědění družstevního podílu, ale podmíní-li vznik členství v družstvu souhlasem 
představenstva, nestane se dědic členem, dokud není souhlas s jeho žádostí udělen. 

(2) Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí 
dědictví. 

(3) Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu požádal, platí, že 
se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. 

§ 605 

(1) Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, 
pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem 
právnické osoby souhlasilo. 

(2) Má-li právnická osoba více právních nástupců, může dojít k přechodu rozděleného družstevního podílu na více 



než jednoho právního nástupce. Schválí-li představenstvo přechod družstevního podílu na více než jednoho právního nástupce, 
platí, že tím schválilo i rozdělení družstevního podílu. 

§ 606 

Splynutí družstevních podílů 

Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný 
družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní 
podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. 

§ 607 

Rozdělení družstevního podílu 

Dovolují-li to stanovy, lze družstevní podíl rozdělit se souhlasem představenstva. Rozdělit družstevní podíl nelze, 
pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v 
družstvu pod výši základního členského vkladu. 

Finanční asistence 

§ 608 

Neurčí-li stanovy další podmínky, může družstvo poskytnout finanční asistenci, jestliže 

a) finanční asistence je poskytnuta za spravedlivých podmínek, 

b) představenstvo vypracuje písemnou zprávu, ve které 
1. poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní včetně uvedení výhod a rizik z toho pro družstvo plynoucích, 
2. uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, a 
3. zdůvodní, proč poskytnutí finanční asistence není v konfliktu se zájmem družstva. 

§ 609 

(1) Zprávu podle § 608 písm. b) uloží družstvo do sbírky listin bez zbytečného odkladu poté, co poskytnutí finanční 
asistence schválí členská schůze. Zpráva musí být k nahlédnutí členům družstva v sídle družstva od svolání členské schůze a 
musí být na této členské schůzi všem členům volně dostupná. 

(2) Při poskytování finanční asistence se odstavec 1 a § 608 nevztahují na banky a finanční instituce, pokud je 
poskytována v obvyklých mezích jejich hlavní činnosti a pokud nezpůsobí snížení jejich vlastního kapitálu pod upsaný základní 
kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi družstevníky. 

Pododdíl 6 

Zánik členství 

Způsoby zániku členství 

§ 610 

Členství v družstvu zaniká 

a) dohodou, 

b) vystoupením člena, 

c) vyloučením člena, 

d) převodem družstevního podílu, 

e) přechodem družstevního podílu, 

f) smrtí člena družstva, 

g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, 

h) prohlášením konkursu na majetek člena, 

i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, 

j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská 
práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo 
právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění 
vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní 
moci rozhodnutí o tomto návrhu, 



k) zánikem pracovního poměru podle § 579 odst. 2, neurčí-li stanovy jinak, nebo 

l) zánikem družstva bez právního nástupce. 

§ 611 

Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu. 

§ 612 

(1) Stanovy mohou určit výpovědní dobu pro vystoupení z družstva, která nesmí být delší než 6 měsíců; k rozhodnutí 
členské schůze, které je s tím v rozporu, se nepřihlíží. 

(2) Neurčují-li stanovy výpovědní dobu, může vystupující člen určit v oznámení o vystoupení jako den zániku členství 
v družstvu jiný den, než je den doručení oznámení o vystoupení. Mezi dnem doručení oznámení o vystoupení a dnem zániku 
členství určeným v oznámení o vystoupení nesmí uplynout doba delší než 1 rok. 

§ 613 

(1) Vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, 

a) změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi členem a družstvem se řídí dosavadními stanovami, 

b) uvede důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení z důvodu nesouhlasu se změnou stanov, 

c) doručí oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, 
jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží, a 

d) členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu. 

(2) Postupem podle odstavce 1 může vystoupit z družstva každý člen, který na členské schůzi nehlasoval pro změnu 
stanov; tajné hlasování se zakazuje. 

(3) Bylo-li o změně stanov, se kterou člen družstva nesouhlasí, rozhodnuto na shromáždění delegátů, může vystoupit 
z družstva každý člen, a to do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o této změně, nejdéle však do 3 měsíců. 

Vyloučení člena z družstva 

§ 614 

Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, 
přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. 

§ 615 

(1) Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. 

(2) O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený stanovami. 

(3) Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s 
porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne 
přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. 

§ 616 

Ustanovení § 615 se nepoužije, jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve 
stanovách měly následky, které nelze odstranit. 

§ 617 

(1) O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán určený stanovami. 

(2) 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. 

(3) Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného člena 
podle § 618. 

§ 618 

(1) Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne 
doručení oznámení o vyloučení; to platí i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze; k námitkám podaným v rozporu s 
tím se nepřihlíží. 

(2) Jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, postupuje se podle § 620 až 622. 



§ 619 

Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované 
osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. 

§ 620 

(1) Proti rozhodnutí členské schůze 

a) o zamítnutí námitek, nebo 

b) o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, 
může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o 
vyloučení za neplatné. 

(2) Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení 
družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. 

§ 621 

Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení 
rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v 
seznamu členů. 

§ 622 

(1) Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje orgán družstva, který je 
oprávněn rozhodovat o vyloučení člena. 

(2) Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do 1 
měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží; to neplatí, 
pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. 

(3) Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena 
z družstva. 

(4) Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti 
rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo. 

Oddíl 5 

Vypořádací podíl 

§ 623 

(1) Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo 
členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni 
tohoto účetního období. 

(2) Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle odstavce 1 násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení 
rezervního fondu, je-li podle jiného právního předpisu nebo stanov zřízen, a to v rozsahu, v jakém podle jiného právního 
předpisu nebo stanov nelze rezervní fond rozdělit mezi členy družstva, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni 
účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z 
vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší. 

§ 624 

Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle § 623. 

§ 625 

Ustanovení § 623 a 624 se použijí, jestliže stanovy neurčí něco jiného; stanovy nemohou určit lhůtu pro vyplacení 
vypořádacího podílu delší než 2 roky ode dne zániku členství. 

§ 626 

Neurčí-li stanovy jinak, je vypořádací podíl vyloučeného člena splatný ve lhůtě 1 roku poté, kdy byla nebo mohla být 
zjištěna jeho výše podle § 623, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti 
rozhodnutí o vyloučení skončeno. 

§ 627 

(1) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje; to neplatí, jestliže byl konkurs 
zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. 

(2) Insolvenční správce vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu vyplacený 



vypořádací podíl úpadce družstvu. 

§ 628 

(1) Jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu, členství 
povinného v družstvu se obnovuje. 

(2) Ten, kdo přijal vyplacený vypořádací podíl povinného, vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o 
zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce vyplacený vypořádací podíl povinného družstvu. 

Oddíl 6 

Orgány družstva 

Pododdíl 1 

Obecná ustanovení 

§ 629 

Orgány družstva jsou 

a) členská schůze, 

b) představenstvo, 

c) kontrolní komise a 

d) jiné orgány zřízené stanovami. 

§ 630 

Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. 

§ 631 

Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas. 

§ 632 

Funkční období nesmí být delší než 5 let. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně; to 
platí i pro delegáty. 

§ 633 

Nepřihlíží se k ujednáním stanov, usnesením orgánů družstva a ujednáním smluv, kterými se členovi družstva 
přiznávají hlasy v rozporu s tímto zákonem. 

§ 634 

(1) O průběhu jednání každého orgánu družstva pořídí ten, kdo jednání orgánu družstva svolal, zápis, který obsahuje 
alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. 

(2) Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další 
podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. 

Pododdíl 2 

Členská schůze 

§ 635 

Úvodní ustanovení 

(1) Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný právní 
předpis. 

(2) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí 
být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být 
na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na 
členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. 

Svolání členské schůze 

§ 636 



(1) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na 
internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se 
považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské 
schůze. 

(2) Pozvánka obsahuje alespoň 

a) firmu a sídlo družstva, 

b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly 
možnost člena se jí zúčastnit, 

c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, 

d) program členské schůze a 

e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k 
pozvánce. 

§ 637 

Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze 
též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 

§ 638 

(1) Představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za každé účetní 
období. 

(2) Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po 
skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. 

§ 639 

(1) Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. 

(2) Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že 

a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního 
kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo 

b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, a navrhne členské schůzi přijetí 
potřebných opatření k nápravě. 

(3) Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů 
družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, neurčují-li stanovy nižší počet oprávněných členů nebo nižší počet 
potřebných hlasů anebo nižší počet oprávněných členů i potřebných hlasů. 

§ 640 

Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3, nebo v důležitém zájmu družstva může členskou 
schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat 
představenstvo podle tohoto zákona nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla. 

§ 641 

(1) Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3 
představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem 
podle § 640. 

(2) Jestliže tak tyto osoby nebo orgán podle § 640 neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské 
schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná 
všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali. 

§ 642 

Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3 
usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi; to neplatí, pokud kontrolní komise nebo 
osoby podle § 639 odst. 3 vzaly svoji žádost zpět. 

§ 643 

Doplnění programu členské schůze 

(1) Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na 



program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva 
přítomné na svolané členské schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla 
předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána v souladu s odstavcem 2. 

(2) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se 
souhlasem všech členů družstva. 

Schopnost členské schůze se usnášet 

§ 644 

(1) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, 
nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. 

(2) Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům 
členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle § 660 až 662. 

§ 645 

Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy vyšší počet 
hlasů. 

§ 646 

Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v § 650 odst. 2, je členská schůze 
schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami 
přítomných členů. 

Náhradní členská schůze 

§ 647 

Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále 
potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně 
svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. 

§ 648 

(1) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, ledaže stanovy určí něco 
jiného. 

(2) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské 
schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. 

Rozhodování členské schůze 

§ 649 

Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. 

§ 650 

(1) Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, ledaže stanovy určí, že má hlasů více. 

(2) Každý člen má 1 hlas, rozhoduje-li členská schůze o 

a) schválení poskytnutí finanční asistence, 

b) uhrazovací povinnosti, 

c) zrušení družstva s likvidací, 

d) přeměně družstva, 

e) vydání dluhopisů. 

§ 651 

Požádá-li likvidátor na členské schůzi o slovo, udělí se mu vždy před zahájením hlasování. 

Rozhodování per rollam 

§ 652 

(1) Připouští-li stanovy družstva rozhodování per rollam, zašle družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské 
schůze všem členům návrh rozhodnutí. 



(2) Rozhodování per rollam nelze použít při rozhodování delegátů. 

§ 653 

Návrh rozhodnutí obsahuje 

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, 

b) lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu 
členovi, 

c) podklady potřebné pro jeho přijetí a 

d) další údaje, určí-li tak stanovy. 

§ 654 

(1) Nedoručí-li člen ve lhůtě podle § 653 písm. b) družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem 
nesouhlasí. 

(2) Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena 
formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká. 

(3) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva. 

§ 655 

Výsledek rozhodování podle § 652 až 654, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem 
stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. 

Působnost členské schůze 

§ 656 

Členská schůze 

a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, 

b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný právní předpis stanoví, že jednoho 
nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva, 

c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je 
oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat, 

d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, 

e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59, 

f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, 

g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, 

h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, 

i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, 

j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, 

k) rozhoduje o použití rezervního fondu, 

l) rozhoduje o vydání dluhopisů, 

m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury 
závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva, 

n) rozhoduje o přeměně družstva, 

o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, 

p) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li stanovy, že ji členská schůze neschvaluje, 

q) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,

r) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, 



s) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, 

t) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 

§ 657 

Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které tento zákon ani stanovy 
do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva 
nebo kontrolní komise družstva. 

§ 658 

Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti 
rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na 
členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské 
schůzi. 

§ 659 

(1) Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání členské schůze. Každý 
člen má právo na vydání kopie zápisu; určí-li tak stanovy, uhradí družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím 
pořízením. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. 

(2) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o 

a) změnu stanov, 

b) zrušení družstva s likvidací, 

c) přeměnu družstva, 

d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní 
struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva. 

§ 660 

Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo, 

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu, 

b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva, 

c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva, 

d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu. 

§ 661 

Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 660 se vztahuje i na osoby, které jednají ve shodě s tím, kdo nemůže 
vykonávat hlasovací právo. 

§ 662 

Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak tento zákon nebo jiný 
právní předpis. 

§ 663 

Neplatnost usnesení členské schůze 

(1) Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti 
usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s 
právními předpisy nebo stanovami. Bylo-li rozhodnuto mimo členskou schůzi, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců 
ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí podle § 652 až 655. 

(2) Nebylo-li právo podle odstavce 1 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti 
vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. 

(3) Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů družstva se mohou osoby podle odstavce 1 dovolávat pouze tehdy, byla-li 
tato rozhodnutí činěna v působnosti členské schůze; odstavce 1 a 2 se použijí přiměřeně. 

(4) Ustanovení odstavce 1 věty druhé platí obdobně pro rozhodování na dílčích členských schůzích s tím, že lhůta pro 
uplatnění práva podat návrh běží ode dne konání poslední dílčí členské schůze. 

(5) Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy. 



Dílčí členské schůze 

§ 664 

(1) Stanovy mohou určit, že se členská schůze bude konat formou dílčích členských schůzí. V takovém případě 
stanovy určí 

a) pravidla pro zařazení všech členů družstva do jednotlivých dílčích členských schůzí, 

b) období, v němž se jednotlivé dílčí členské schůze konají. Mezi konáním prvé a poslední dílčí členské schůze nesmí uplynout 
doba delší než 40 dnů, jinak platí, že žádné usnesení nebylo přijato. 

(2) Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro dílčí členské schůze, jejich svolání, působnost, přijímání usnesení a 
neplatnost usnesení obdobně ustanovení tohoto zákona o členské schůzi. 

§ 665 

(1) Program všech dílčích členských schůzí musí být stejný. Doplnění programu podle § 643 není přípustné. 

(2) Schopnost členské schůze se usnášet se zjišťuje z celkového součtu hlasů všech členů přítomných na všech 
dílčích členských schůzích. 

(3) Přijetí usnesení se zjišťuje z celkového součtu všech hlasů odevzdaných na všech dílčích členských schůzích 
dohromady. 

§ 666 

Je-li potřebné osvědčení o přijetí rozhodnutí členské schůze veřejnou listinou, musí být přijetí rozhodnutí na každé 
dílčí členské schůzi osvědčeno veřejnou listinou. 

§ 667 

(1) Má-li být na dílčích členských schůzích rozhodováno o záležitosti, která se přímo dotýká oprávněných zájmů člena 
družstva, zejména má-li být rozhodováno o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, pozve se tento člen na každou 
dílčí členskou schůzi písemnou pozvánkou a má právo zúčastnit se dílčí členské schůze v části, která se ho dotýká. 

(2) Požádá-li člen o slovo před hlasováním členů v záležitosti, která se ho týká, umožní se mu vyjádřit se, zejména se 
mu umožní obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení. 

(3) Jednotlivé dílčí členské schůze podle odstavce 1 se svolají tak, aby měl dotčený člen reálnou možnost se 
zúčastnit každé z nich. 

§ 668 

Výsledky jednání a všechna přijatá usnesení dílčích členských schůzí v úplném znění bez zbytečného odkladu 
uveřejní představenstvo oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání poslední dílčí členské schůze na 
informační desce družstva. 

Shromáždění delegátů 

§ 669 

(1) Stanovy mohou určit, že působnost členské schůze plní zcela nebo zčásti shromáždění delegátů; v takovém 
případě stanovy určí 

a) působnost shromáždění delegátů a 

b) pravidla pro zařazení všech členů družstva do jednotlivých volebních obvodů delegátů (dále jen „volební obvod“). 

(2) Jestliže stanovy působnost shromáždění delegátů nevymezí, platí, že shromáždění delegátů vykonává působnost 
členské schůze v plném rozsahu a členská schůze se nesvolává. 

§ 670 

(1) Shromáždění delegátů se zakazuje zřídit v družstvu, které má méně než 200 členů. 

(2) Uplynutím 90 dnů ode dne, kdy počet členů družstva klesl pod limit uvedený v odstavci 1, pozbývají ujednání 
stanov o shromáždění delegátů účinnosti a zaniká funkce všech delegátů. Nejbližší členská schůze svolaná po uplynutí lhůty 
podle věty první postupem podle § 636 a 640 uvede stanovy do souladu s tímto zákonem. 

(3) Odstavec 2 se nepoužije, pokud pokles počtu členů pod limit stanovený v odstavci 1 trval po dobu kratší než 90 
dnů. 

§ 671 

(1) Volební obvody vytváří a zrušuje představenstvo podle pravidel určených ve stanovách. 



(2) Každý člen družstva se zařazuje do některého z volebních obvodů. Nikdo nesmí být zařazen do více volebních 
obvodů. 

(3) Stanovy určí způsob zařazování členů do jednotlivých volebních obvodů. 

Vznik a zánik funkce delegáta 

§ 672 

(1) Za každý volební obvod se volí 1 delegát z řad členů zařazených do tohoto volebního obvodu. 

(2) Delegáta volí a odvolávají členové zařazení do příslušného volebního obvodu. Při volbě a odvolání delegáta má 
každý člen 1 hlas, ledaže stanovy určí, že má vyšší počet hlasů; právo volit delegáta má i člen družstva, který je v prodlení se 
splněním vkladové povinnosti. 

§ 673 

(1) Zánikem volebního obvodu zaniká funkce delegáta, který byl zvolen členy zařazenými do zaniklého volebního 
obvodu. 

(2) Pro volbu a odvolání delegáta se § 631 až 634 použijí obdobně. 

(3) Volby delegátů zajišťuje a organizuje představenstvo. 

§ 674 

(1) Delegát se volí na funkční období určené stanovami, které nesmí být delší než 5 let. 

(2) Neurčují-li stanovy délku funkčního období v souladu s tímto zákonem, je funkční období 5 let. 

(3) Funkce delegáta zaniká volbou nového delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho funkčního období. 

§ 675 

(1) Delegát může být kdykoliv ze své funkce odvolán. 

(2) Delegát může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Funkce delegáta zaniká doručením prohlášení do 
sídla družstva. 

§ 676 

Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek zánik funkce dosavadních 
delegátů ani konání nových voleb delegátů. 

§ 677 

Práva a povinnosti delegáta 

(1) Delegát vykonává svoji funkci osobně. 

(2) Delegát jedná v souladu se zájmy členů zařazených do volebního obvodu, v němž byl zvolen. 

(3) Delegát informuje členy o svolání shromáždění delegátů, navrženém programu shromáždění delegátů, vyžádá si 
jejich pokyny a jedná v souladu s většinovým názorem členů. 

(4) Delegát informuje členy o průběhu a přijatých usneseních každého shromáždění delegátů a poskytne jim k 
nahlédnutí veškeré s tím související podklady a informace. 

Seznam delegátů 

§ 678 

(1) Družstvo vede seznam delegátů. 

(2) Do seznamu delegátů se zapisuje jméno a bydliště delegáta, nebo jiná jím určená adresa pro doručování, den 
vzniku a den a důvod zániku jeho funkce. 

(3) Člen má právo do seznamu delegátů nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. 

§ 679 

(1) Delegát má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o své funkci a obsahu svého zápisu v 
seznamu členů. Stanovy mohou určit, že delegát, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí 
družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. 



(2) Údaje zapsané v seznamu delegátů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. 
Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem delegátů, kterých se údaje týkají. 

§ 680 

(1) Družstvo vydá každému svému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech 
delegátů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. 

(2) Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto 
nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas delegáta, kterého se zápis týká; podpis delegáta musí být úředně ověřen. 

§ 681 

Údaje v seznamu delegátů včetně všech jejich změn družstvo uchová po dobu 10 let ode dne zániku funkce osoby, 
jíž se údaje týkají. 

§ 682 

(1) Povinnost zúčastnit se shromáždění delegátů mají delegáti a náhradníci delegáta, pokud zastupují nepřítomné 
delegáty. 

(2) Právo zúčastnit se shromáždění delegátů mají dále členové představenstva a kontrolní komise, likvidátor a osoby, 
o nichž tak stanoví jiný právní předpis nebo určí stanovy. 

(3) Požádá-li některá z osob uvedených v odstavci 2 o slovo, udělí se jí před zahájením hlasování. 

§ 683 

(1) Jestliže má shromáždění delegátů rozhodnout o otázce, která se přímo dotýká oprávněných zájmů člena, zejména 
má-li být rozhodováno o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, pozve se tento člen na shromáždění delegátů 
písemnou pozvánkou zaslanou mu na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu členů; tento člen má právo zúčastnit se 
shromáždění delegátů v části, která se ho týká. 

(2) Požádá-li člen uvedený v odstavci 1 o slovo před hlasováním delegátů v záležitosti, která se ho týká, umožní se 
mu vyjádřit se, zejména se mu umožní obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení. 

§ 684 

Hlasovací právo 

(1) Právo hlasovat na shromáždění delegátů mají pouze delegáti a náhradníci těchto delegátů, zastupují-li 
nepřítomné delegáty. 

(2) Každý delegát má tolik hlasů, kolik hlasů při projednávání dané záležitosti mají členové zařazení do volebního 
obvodu, ve kterém byl zvolen, neurčí-li stanovy jinak. Při tomto postupu je rozhodný počet členů zařazených do volebního 
obvodu k sedmému dni předcházejícímu den, na který je svoláno shromáždění delegátů; k pozdějším změnám v počtu členů a 
jejich hlasů se nepřihlíží. 

Svolání shromáždění delegátů 

§ 685 

(1) Představenstvo svolá shromáždění delegátů, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo 10 % zvolených 
delegátů, jejichž výkon funkce ke dni doručení žádosti představenstvu nezanikl, neurčují-li stanovy nižší počet oprávněných 
delegátů. 

(2) Na žádost kontrolní komise nebo delegátů uvedených v odstavci 1 nebo v důležitém zájmu družstva může 
shromáždění delegátů svolat nejméně jedna třetina členů představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat 
představenstvo a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla. 

§ 686 

(1) Není-li shromáždění delegátů svoláno na žádost kontrolní komise nebo delegátů podle § 685 odst. 1 
představenstvem tak, aby se konalo do 30 dnů po doručení žádosti, musí je svolat osoby nebo orgán uvedené v § 685 odst. 2. 

(2) Jestliže tak osoby nebo orgán uvedené v § 685 odst. 2 neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání 
shromáždění delegátů představenstvem, může shromáždění delegátů svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu 
písemně zmocněná všemi delegáty, kteří o svolání shromáždění delegátů požádali. 

§ 687 

Není-li shromáždění delegátů svolané na žádost kontrolní komise nebo delegátů podle § 685 odst. 1 
usnášeníschopné, je ten, kdo je svolal, povinen svolat náhradní shromáždění delegátů; to neplatí, vzali-li kontrolní komise nebo 
delegáti uvedení v § 665 odst. 1 žádost zpět. 

Pozvánka na shromáždění delegátů 



§ 688 

(1) Příslušná osoba nebo orgán oznámí svolání shromáždění delegátů písemnou pozvánkou zaslanou všem 
delegátům na adresu bydliště delegáta, uvedenou v seznamu delegátů. 

(2) Pokud delegát písemně oznámil jinou doručovací adresu, zasílá se mu pozvánka na tuto doručovací adresu. 

(3) Pozvánka na shromáždění delegátů se dále uveřejní na informační desce družstva; stanovy mohou určit jiný 
vhodný způsob uveřejnění. 

§ 689 

(1) Pozvánka obsahuje alespoň 

a) firmu a sídlo družstva, 

b) místo a dobu zahájení shromáždění delegátů; místo a doba shromáždění delegátů musí být určeny tak, aby co nejméně 
omezovaly možnost delegáta se jej zúčastnit, 

c) označení, zda se svolává shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění delegátů, a 

d) program shromáždění delegátů. 

(2) K pozvánce se přikládají veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů. 

(3) Družstvo je povinno informovat své členy o možnosti seznámit se se všemi podklady k jednotlivým záležitostem 
programu shromáždění delegátů. 

§ 690 

Doplnění programu shromáždění delegátů 

(1) Na žádost orgánu nebo delegátů oprávněných požadovat svolání shromáždění delegátů zařadí představenstvo 
jimi určenou záležitost do programu jednání shromáždění delegátů. Jestliže je tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, 
informuje o tom představenstvo delegáty přítomné na svolaném shromáždění delegátů. Povinnost svolat nové shromáždění 
delegátů tím není dotčena. 

(2) Program shromáždění delegátů nelze po odeslání pozvánek delegátům měnit. 

§ 691 

(1) Pro posouzení schopnosti shromáždění delegátů se usnášet a stanovení počtu hlasů potřebných k přijetí 
usnesení se počítají pouze hlasy delegátů, jejichž výkon funkce ke dni konání shromáždění delegátů trvá. 

(2) Na schopnost shromáždění delegátů se usnášet nemá vliv skutečnost, že v jednom nebo více volebních 
obvodech není ke dni konání shromáždění delegátů zvolen delegát; to neplatí, jestliže představenstvo vědělo, že v jednom 
nebo více volebních obvodech není zvolen žádný delegát a členy zařazené do těchto obvodů o této skutečnosti neinformovalo. 

§ 692 

Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů majících dohromady 
nejméně nadpoloviční většinu hlasů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy přítomnost delegátů majících vyšší počet hlasů. 

§ 693 

Shromáždění delegátů se usnáší většinou hlasů přítomných delegátů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy vyšší 
počet potřebných hlasů. 

§ 694 

Jestliže má být přijato usnesení shromáždění delegátů o některé ze záležitostí uvedených v § 650 odst. 2, je 
shromáždění delegátů schopno se usnášet, pokud jsou přítomni delegáti, kteří zastupují alespoň dvě třetiny členů družstva, a 
usnesení musí být přijato delegáty, kteří zastupují alespoň dvě třetiny členů zastoupených na shromáždění. 

Náhradní shromáždění delegátů 

§ 695 

Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá ten, kdo svolal původní shromáždění delegátů, je-li to stále 
potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní shromáždění delegátů se stejným programem, a to stejným způsobem jako 
původní shromáždění delegátů a samostatnou pozvánkou. 

§ 696 

Náhradní shromáždění delegátů je schopné se usnášet, je-li přítomno alespoň 10 % všech zvolených delegátů, 



nejméně však 5 delegátů. 

Jednání shromáždění delegátů 

§ 697 

Každý člen má právo na vydání kopie zápisu o průběhu shromáždění delegátů, všech jeho příloh a podkladů 
poskytnutých delegátům; určí-li tak stanovy, uhradí družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením. 

§ 698 

Výsledky jednání a všechna přijatá usnesení v úplném znění bez zbytečného odkladu uveřejní představenstvo 
oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění delegátů na informační desce družstva. 

Náhradník delegáta 

§ 699 

Stanovy mohou určit, že se kromě delegáta volí též náhradník delegáta. Za každého delegáta může být zvolen pouze 
1 náhradník delegáta. 

§ 700 

(1) Při výkonu funkce má náhradník delegáta stejná práva a povinnosti jako delegát. Pokud se nemůže delegát 
zúčastnit shromáždění delegátů, může se jej zúčastnit a hlasovat na něm jeho náhradník. Ustanovení tohoto zákona o 
delegátech se použijí pro náhradníky delegátů obdobně. 

(2) Delegát, který se nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, informuje svého náhradníka o svolání shromáždění 
delegátů. 

(3) Určí-li tak stanovy, musí být náhradník delegáta informován nezávisle na delegátovi o svolání shromáždění 
delegátů. 

§ 701 

Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník stává delegátem na zbytek funkčního období, na které byl delegát, 
jehož funkce zanikla, zvolen. 

Neplatnost usnesení shromáždění delegátů 

§ 702 

(1) Každý člen, likvidátor nebo člen představenstva nebo kontrolní komise se může dovolávat neplatnosti usnesení 
shromáždění delegátů podle ustanovení občanského zákoníku upravujících neplatnost usnesení členské schůze spolku pro 
rozpor s právními předpisy nebo stanovami. 

(2) Nebylo-li právo podle odstavce 1 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti 
vyhověno, nelze platnost usnesení shromáždění delegátů již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. 

(3) Důvodem neplatnosti usnesení delegátů je i jeho rozpor s dobrými mravy. 

§ 703 

Usnesení shromáždění delegátů není neplatné jen z toho důvodu, že 

a) zařazení členů do volebních obvodů bylo provedeno v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami družstva, 

b) v jednom nebo více volebních obvodech není ke dni konání shromáždění delegátů zvolen delegát ani jeho náhradník, 

c) se náhradník delegáta nemohl zúčastnit shromáždění delegátů proto, že ho delegát, který se shromáždění delegátů 
nezúčastnil, o jeho svolání neinformoval, nebo 

d) delegát jedná v rozporu s usneseními členů zařazených do volebního obvodu, za který byl zvolen. 

§ 704 

Pro shromáždění delegátů se § 44 odst. 1, § 637 až 639, § 656, 657 a 659 použijí obdobně. 

Pododdíl 3 

Představenstvo

§ 705 

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. 



§ 706 

(1) Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. 

(2) Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. 

§ 707 

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu 
se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. 

§ 708 

(1) Představenstvo má 3 členy, ledaže stanovy určí vyšší počet členů. 

(2) Představenstvo volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů, ledaže stanovy určí, že jsou 
voleni členskou schůzí. 

(3) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, ledaže stanovy určí vyšší počet potřebných hlasů. 

§ 709 

Zápis o jednání představenstva 

(1) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a 
zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. 

(2) V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi 
hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. 

(3) Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. 

§ 710 

Zákaz konkurence člena představenstva 

(1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani 
zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. 

(2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti 
nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou 
pouze jiná družstva. 

(3) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle 
zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 

(4) Stanovy nebo usnesení členské schůze mohou určit další omezení. 

§ 711 

(1) Člen představenstva informuje předem družstvo o okolnostech podle § 710. 

(2) Pokud byli zakladatelé při založení družstva nebo členská schůze v okamžiku zvolení člena představenstva 
členem představenstva na některou z okolností podle § 710 výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a člen představenstva 
na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, 
vyslovil-li některý ze zakladatelů nebo členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na 
okolnosti podle § 710 upozorněn. 

§ 712 

(1) Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí členské 
schůze plyne něco jiného. 

(2) Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem 
představenstva její právní nástupce. 

(3) Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, bez právního nástupce, použijí se § 713 a 714 
obdobně. 

§ 713 

V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí 
nejbližší členská schůze nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného ve větě první představenstvo schopné 
plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude 
řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci. 



§ 714 

Stanovy mohou určit, že představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do 
příští členské schůze. Stanovy mohou také určit volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva 
podle stanoveného pořadí. 

Pododdíl 4 

Kontrolní komise 

§ 715 

(1) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv 
informace a doklady o hospodaření družstva. 

(2) Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva. 

§ 716 

(1) Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě 
ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. 

(2) Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. 

§ 717 

Představenstvo, jiné orgány družstva a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny 
skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů. 

§ 718 

(1) Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu 
družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo 
jiného orgánu družstva zřízeného stanovami její předseda. 

(2) O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat. 

§ 719 

Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány 
proti členovi představenstva. 

§ 720 

(1) Kontrolní komise má 3 členy, ledaže stanovy určí vyšší počet členů. 

(2) Kontrolní komise volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů, ledaže stanovy určí, že 
jsou voleni členskou schůzí. 

(3) Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, ledaže stanovy určí vyšší počet potřebných hlasů. 

§ 721 

Zápis o jednání kontrolní komise 

(1) O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a 
zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. 

(2) V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se 
zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. 

(3) Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu. 

§ 722 

Zákaz konkurence člena kontrolní komise 

(1) Ustanovení § 710 odst. 1, 2 a 4 a § 711 se pro člena kontrolní komise použijí obdobně. Stanovy mohou určit, že 
pro členy kontrolní komise nebo některé z nich zákaz konkurence neplatí, nebo mohou zákaz konkurence jinak vymezit. 

(2) Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle 
zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 

§ 723 



(1) Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise. 

(2) Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise, s právním nástupcem, stává se členem kontrolní 
komise její právní nástupce. 

(3) Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise, bez právního nástupce, použijí se § 724 a 725 
obdobně. 

§ 724 

V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného členskou schůzí zvolí nejbližší členská schůze nového 
člena kontrolní komise. 

§ 725 

Stanovy mohou určit, že kontrolní komise, počet jejíchž členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do
příští členské schůze. Stanovy mohou také určit volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena kontrolní komise 
podle stanoveného pořadí. 

Pododdíl 5 

Orgány malého družstva 

§ 726 

(1) V družstvu, které má méně než 50 členů, mohou stanovy určit, že se představenstvo nezřizuje a statutárním 
orgánem je předseda družstva; ustanovení § 705 až 714 se použijí přiměřeně. 

(2) Kontrolní komise se v družstvu majícím méně než 50 členů nezřizuje, neurčují-li stanovy jinak. Není-li kontrolní
komise zřízena nebo neurčí-li stanovy jinak, vykonává její působnost členská schůze; každý člen družstva má vůči statutárnímu 
orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise. 

(3) Jestliže se počet členů zvýší nad limit uvedený v odstavci 1, je družstvo povinno změnit stanovy a jmenovat 
představenstvo a kontrolní komisi ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala, jinak může soud družstvo zrušit a 
nařídit jeho likvidaci; to neplatí, pokud v této lhůtě opět poklesne počet členů družstva pod limit stanovený v odstavci 1. 

Díl 2 

Bytové družstvo 

Základní ustanovení 

§ 727 

(1) Bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 

(2) Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. 

(3) Bytové družstvo může za podmínek stanovených tímto zákonem provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí 
uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má ve vztahu k činnosti podle odstavců 1 a 2 pouze doplňkový nebo 
vedlejší charakter. 

§ 728 

Firma obsahuje označení „bytové družstvo“. 

§ 729 

Družstevní byt a družstevní nebytový prostor 

(1) Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem (dále jen „družstevní byt“) se rozumí byt nebo 
nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo 
ve spoluvlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo 
jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem. 

(2) Družstevním bytem se rozumí i byt, na jehož pořízení v nemovitosti ve vlastnictví jiné osoby se člen bytového 
družstva, který je nájemcem tohoto bytu, nebo jeho právní předchůdce, podílel svým členským vkladem v družstevní bytové 
výstavbě podle dřívějších právních předpisů, a k němuž má bytové družstvo právo odpovídající věcnému břemenu zajišťující 
jeho členovi právo byt užívat za podmínek stanovených pro užívání družstevního bytu. Věta první se použije i v případě, že 
právo odpovídající věcnému břemenu přešlo na nájemce v důsledku zániku členství v bytovém družstvu. 

§ 730 

Bytové družstvo nemůže změnit předmět své činnosti a stát se jiným než bytovým družstvem, ledaže ani jediný jeho 
člen není nájemcem družstevního bytu ve vlastnictví tohoto bytového družstva, ani podle stanov žádnému členovi nevznikne po 
splnění všech podmínek právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 



§ 731 

(1) Stanovy bytového družstva kromě náležitostí podle § 553 obsahují také 

a) podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a 

b) podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu 
družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu. Tato práva a 
povinnosti se stávají dnem jejich vzniku právy a povinnostmi člena plynoucími z členství v bytovém družstvu. 

(2) Pro změnu úpravy náležitostí stanov uvedených podle odstavce 1 se vyžaduje souhlas všech členů družstva, kteří 
mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření 
smlouvy o nájmu družstevního bytu. 

§ 732 

Zvýšení základního členského vkladu v bytovém družstvu doplatkem člena 

Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena je v bytovém družstvu dovoleno jen tehdy, jestliže o tom 
rozhodla členská schůze a souhlasí s tím všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů; souhlas 
člena musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. 

Členství v bytovém družstvu 

§ 733 

(1) Stanovy mohou určit, že podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je převzetí nebo splnění vkladové 
povinnosti k dalšímu členskému vkladu, jejíž výše nebo způsob jejího určení je upraven ve stanovách; v takovém případě se 
uzavře smlouva podle § 572 odst. 2 s uchazečem o členství. 

(2) Právy a povinnostmi člena bytového družstva plynoucími z členství v tomto družstvu jsou také právo na uzavření 
smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami a práva a povinnosti z této smlouvy vzniklá. 

§ 734 

(1) Člena bytového družstva nebo společné členy bytového družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem 
družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze vyloučit z družstva, 

a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo 

b) byl-li nájemce pravomocně odsouzen 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. 

(2) Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu nepoužijí. 

(3) Zánikem členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebo 
nájem družstevního bytu. Zánikem členství zaniká právo bytového družstva na splnění vkladové povinnosti; právo na úroky z 
prodlení tím není dotčeno. To neplatí při převodu nebo přechodu družstevního podílu. 

§ 735 

(1) Stanovy mohou omezit nebo vyloučit členství právnické osoby v bytovém družstvu. 

(2) Jestliže stanovy omezí nebo vyloučí členství právnické osoby v bytovém družstvu, nemá tato změna za následek 
zánik členství právnické osoby, která se stala členem bytového družstva před touto změnou stanov. 

§ 736 

Převod družstevního podílu v bytovém družstvu 

(1) Převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem 
osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. 

(2) Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o 
nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu 
družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a 
dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření 
smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. 

§ 737 

Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu 

(1) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, 
včetně práv a povinností s tím spojených. 



(2) Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela; k tomu se přihlédne 
při vypořádání dědictví. 

§ 738 

Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu 

(1) Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu nemohou stanovy bytového družstva omezit ani vyloučit. 

(2) Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu je možné jen tehdy, je-li člen nájemcem nejméně dvou 
družstevních bytů; ustanovení § 601 se použije obdobně. K účinnosti rozdělení družstevního podílu dojde nejdříve splněním 
vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem rozděleného družstevního podílu. 

(3) Při rozdělení družstevního podílu a při převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením podle 
odstavce 2 se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu. 

Společné členství manželů v bytovém družstvu 

§ 739 

(1) Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění 
manželů. 

(2) Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho 
vypořádání podle občanského zákoníku. 

§ 740 

Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů 
má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů. 

Nájem družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru 

§ 741 

(1) Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro nájem družstevního bytu ustanovení občanského zákoníku upravující 
nájem bytu a nebytového prostoru. 

(2) Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu podle občanského zákoníku nebo stanov se 
vztahují také na členy, jejichž členství v bytovém družstvu vzniklo převodem družstevního podílu. 

§ 742 

Člen bytového družstva má zejména právo 

a) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou, na jehož pořízení se on nebo jeho právní předchůdce 
podílel dalším členským vkladem, pokud splňuje ostatní podmínky podle tohoto zákona a stanov, a 

b) na stanovení nájemného spojeného s užíváním družstevního bytu podle § 744. 

§ 743 

Bytové družstvo uzavře se členem, který splňuje všechny podmínky stanovené tímto zákonem a stanovami pro 
členství v bytovém družstvu a není vůči bytovému družstvu v prodlení s plněním svých povinností, smlouvu o nájmu 
družstevního bytu a umožní mu užívání družstevního bytu do 30 dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby, v níž se družstevní byt nachází, bytovému družstvu. 

§ 744 

Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené 
náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce 
domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto 
družstevních bytů. 

§ 745 

Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní 
smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. Je-li s družstevním podílem, který 
je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů. 

§ 746 

Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na 
společné nájemní právo. 



§ 747 

Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle 
občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od 
jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. 

Vypořádací podíl člena bytového družstva 

§ 748 

(1) Stanovy nesmí určit vypořádací podíl nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti 
člena v bytovém družstvu. 

(2) Neurčují-li stanovy způsob výpočtu vypořádacího podílu, je vypořádací podíl roven výši splněného členského 
vkladu. 

(3) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, ledaže stanovy určí něco jiného. 

§ 749 

(1) Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 3 měsíců 
ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím 3 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být 
zjištěna výše vypořádacího podílu podle § 623, a to tím dnem, který nastane později. U nebydlícího člena je vypořádací podíl 
splatný uplynutím 3 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle § 623. 

(2) Byl-li člen z bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta podle odstavce 1 až ode dne marného uplynutí lhůty pro 
podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo 
řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. 

Omezení hospodaření bytového družstva 

§ 750 

Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového 
družstva. 

§ 751 

(1) Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo 
pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové 
bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů, a všichni členové družstva, kteří mají podle platného znění 
stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 

(2) Souhlas podle odstavce 1 musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Udělený souhlas je závazný i 
pro právního nástupce osoby, která jej udělila. 

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže se jedná o převody družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů do 
vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci. 

§ 752 

(1) Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty, nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky 
jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů bytového družstva, 
kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů. 

(2) Souhlas podle odstavce 1 musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Udělený souhlas je závazný i 
pro právního nástupce osoby, která jej udělila. 

Samospráva bytového družstva 

§ 753 

Samospráva je organizační jednotkou bytového družstva, ve které se organizují členové bytového družstva zejména 
za účelem efektivního výkonu svých členských práv a povinností. 

§ 754 

Jestliže se bytové družstvo rozhodne zřídit si samosprávu nebo více samospráv, stanovy určí také 

a) okruh působnosti samosprávy, 

b) podrobnější pravidla organizace a činnosti samospráv, zejména zařazení členů do jednotlivých samospráv, a 

c) zda si členové zařazení do jednotlivých samospráv mohou jmenovat orgány bytového družstva, které zajišťují činnost 
samospráv, a pravomoc a působnost těchto orgánů. 



§ 755 

Členská schůze bytového družstva 

(1) Každý člen bytového družstva má při hlasování na členské schůzi 1 hlas; ustanovení § 650 odst. 1 se nepoužije. 
Jedná-li se o společné členy, mají dohromady 1 hlas. 

(2) Určí-li tak stanovy, členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, mohou mít na členské schůzi 
vyšší počet hlasů. 

Zrušení a zánik bytového družstva 

§ 756 

(1) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním 
zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. 

(2) Jestliže po uspokojení práv všech členů na podíl na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky, 
rozdělí se mezi členy rovným dílem, ledaže stanovy určí jinak. 

§ 757 

Soud může i bez návrhu bytové družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci také tehdy, pokud bytové družstvo 

a) porušuje závažným způsobem ustanovení tohoto zákona o hospodaření se svým majetkem, nebo 

b) provozuje činnost, která je v rozporu s § 727. 

Díl 3 

Sociální družstvo 

Základní ustanovení 

§ 758 

Sociálním družstvem je družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální 
soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním 
místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření 
pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje. 

§ 759 

Firma obsahuje označení „sociální družstvo“. 

§ 760 

(1) Sociální družstvo nesmí změnit předmět své činnosti v rozporu s § 758. 

(2) Sociálnímu družstvu se zakazuje přeměna na jiné než sociální družstvo. 

§ 761 

Pokud sociální družstvo vyvíjí obecně prospěšné činnosti pro znevýhodněné osoby pouze uspokojováním jejich 
bytových potřeb, musí být tyto osoby současně jeho členy. 

§ 762 

Stanovy sociálního družstva, kromě náležitostí podle § 553, obsahují také 

a) cíle a podmínky činnosti sociálního družstva v souladu s jeho sociálně začleňovací funkcí a podporou místního rozvoje a 

b) podrobnější podmínky nakládání se ziskem v souladu s účelem činnosti sociálního družstva. 

§ 763 

(1) Fyzická osoba může být členem sociálního družstva, jen 

a) vykonává-li pro sociální družstvo práci na základě pracovního poměru, 

b) vykonává-li pro sociální 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. 



(2) Převod a přechod družstevního podílu v sociálním družstvu se zakazuje. 

§ 764 

(1) Přestane-li člen uvedený v § 763 odst. 1 písm. a) a b) splňovat podmínku tam uvedenou po dobu delší než 90 
dnů, může představenstvo rozhodnout, že mu zaniká posledním dnem této lhůty členství v sociálním družstvu. Člen, o zániku 
jehož členství bylo rozhodnuto, může proti tomuto rozhodnutí podat do 1 měsíce ode dne jeho doručení odvolání k členské 
schůzi. Rozhodnutí členské schůze je konečné. 

(2) Sociální družstvo uzavře pro členy, kteří pro sociální družstvo vykonávají práci podle § 763 odst. 1 písm. b), 
úrazové pojištění a pojištění právní odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu této práce třetím osobám. 

Omezení hospodaření sociálního družstva 

§ 765 

Sociální družstvo nesmí 

a) emitovat dluhopisy, 

b) zajišťovat splnění povinností jiných osob, 

c) být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti nebo se přímo či nepřímo podílet na podnikání jiných osob, 
ledaže s tím členská schůze sociálního družstva vysloví předchozí souhlas, 

d) být stranou smlouvy o tichém společenství a 

e) převést, zastavit nebo propachtovat závod nebo pobočku nebo jejich část; to neplatí, je-li druhou smluvní stranou jiné sociální 
družstvo. 

§ 766 

(1) Sociální družstvo může, připouštějí-li to stanovy, rozdělit nejvýše 33 %svého disponibilního zisku mezi své členy. 

(2) K rozdělení části disponibilního zisku podle odstavce 1 lze přistoupit až poté, co z této části sociální družstvo 
doplní rezervní fond a ostatní fondy tvořené ze zisku, byly-li zřízeny. 

Vypořádací podíl v sociálním družstvu 

§ 767 

Vypořádací podíl je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Nedosáhne-li výše vlastního kapitálu 
družstva jeho základního kapitálu, vypořádací podíl se poměrně sníží. 

§ 768 

(1) Lhůta pro vyplacení vypořádacího podílu činí 1 rok ode dne zániku členství v sociálním družstvu, neurčují-li 
stanovy lhůtu kratší. 

(2) Zánikem členství zaniká i právo sociálního družstva na splnění vkladové povinnosti. 

Členská schůze sociálního družstva 

§ 769 

(1) Každý člen sociálního družstva má při hlasování na členské schůzi 1 hlas. 

(2) Stanovy mohou určit, že člen, který je fyzickou osobou, může mít až 10 % všech hlasů v sociálním družstvu a 
člen, který je právnickou osobou, může mít až 25 % všech hlasů v sociálním družstvu; ustanovení § 650 odst. 2 tím není 
dotčeno. 

(3) V sociálním družstvu uspokojujícím pouze bytové potřeby svých členů má každý člen vždy 1 hlas. 

§ 770 

(1) V sociálním družstvu se zakazuje rozhodovat na dílčích členských schůzích. 

(2) V sociálním družstvu se zakazuje zřídit shromáždění delegátů. 

Zrušení a zánik sociálního družstva 

§ 771 

(1) Podíl na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. 

(2) Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. 



(3) Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. 

§ 772 

(1) Likvidační zůstatek po uspokojení práv členů na výplatu podílu na likvidačním zůstatku připadne podle rozhodnutí 
členské schůze jinému sociálnímu družstvu, pokud s tím jeho členská schůze souhlasí. 

(2) Pokud není žádné sociální družstvo, které by likvidační zůstatek přijalo, připadne obci, v níž má zanikající sociální 
družstvo své sídlo. 

(3) Jiný způsob naložení s likvidačním zůstatkem není přípustný. 

§ 773 

Soud může i bez návrhu sociální družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci také, pokud sociální družstvo 

a) provozuje činnost, která je v rozporu s § 758, 

b) nakládá se ziskem v rozporu s § 766 a stanovami, nebo 

c) nesplňuje podmínku podle § 761 po dobu delší než 12 měsíců.




