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Pojem „družstva“
• (Právnické osoby (korporace (obchodní korporace
(družstevní korporace (družstva)))))
• Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob,
které je založeno za účelem vzájemné podpory svých
členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.
(§ 552/1 ZOK)
• Družstvo bytové (podtyp - §§ 727-757)
• Družstvo sociální (podtyp - §§ 758-773)
• Družstvo úvěrové/spořitelní (Z 87/1995 Sb., o
spořitelních a úvěrních družstvech)

Základní struktura
§ 629 (Základní struktura orgánů)
• Orgány družstva jsou
• a) členská schůze,
• b) představenstvo,
• c) kontrolní komise a
• d) jiné orgány zřízené stanovami.
§ 630 [Družstevní demokracie]
• Členem orgánu družstva může být jen člen družstva.
§ 631 (Základní pravidlo pro hlasování, u Č.S. někdy jinak …)
• Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas.
§ 632 (K funkčnímu období – upravují stanovy, max.5 let)
• Funkční období nesmí být delší než 5 let. Funkční období členů voleného
orgánu končí všem jeho členům stejně; to platí i pro delegáty.
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§ 633 (Nicotná ustanovení stanov – zejm. u dříve vzniklých družstev)
• Nepřihlíží se k ujednáním stanov, usnesením orgánů družstva a
ujednáním smluv, kterými se členovi družstva přiznávají hlasy v rozporu s
tímto zákonem.
§ 634 (Zápis o jednání jakéhokoliv orgánu družstva)
• (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.

Členská schůze – nejvyšší orgán družstva
§ 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 - pozvánka
§ 636 [Kdo a jak – pozvánka na internetové stránce a písemně členům]
• (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 [Požadavky na pozvánku ke schůzi o změnu stanov]
• 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.
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§ 638 [Schůze „řádná“ – kdy a jak často]
• (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 [Mimořádné schůze – představenstvo musí svolat]
• (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 (Svolání jednotlivým členem představenstva)
• 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 (Příkaz svolat individuálně – vazba na péči a odpovědnost)
• (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 (Náhradní schůze za nekonanou mimořádnou – specialita vůči § 647)
• 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. – vazba na § 639/3: 10% členů|1/5 hlasů
• (2) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské
schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
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Usnášení schopnost členské schůze, rozhodování
§ 644 (Obecná usnášení schopnost)
• (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. Speciality dále
• (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 (Přijímání rozhodnutí = usnesení na ČS)
• Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li
tento zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů.
§ 646 (Rozhodnutí v kvalifikovaných věcech 2/3 a 2/3)
• 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 č.s.
§ 647 [Obecně k náhradní č.s. – trvá-li důvod]
• 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. – speciální úprava je v § 642 ZOK
§ 648 [Usnášeníschopnost a doplnění programu náhradní č.s.]
• (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, jsouli přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.

Rozhodování členské schůze
§ 649
• Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva.
§ 650 (Hlasy. Kvalifikovaná a potenciálně riziková rozhodnutí)
• Obecné pravidlo:(1) Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1
hlas, ledaže stanovy určí, že má hlasů více.
• Potenc.riziková rozhodnutí: (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(Právo likvidátora na projevy, komentáře a návrhy na č.s.)
• Požádá-li likvidátor na členské schůzi o slovo, udělí se mu vždy před
zahájením hlasování.
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Rozhodování per rollam
§ 652 [Rozhodování per rollam – volitelné, ale připuštěné]
• (1) Připouští-li stanovy družstva rozhodování per rollam, zašle družstvo nebo
osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí.
• Nelze použít u deledátů – ochrana členů družstva: (2) Rozhodování per
rollam nelze použít při rozhodování delegátů.
§ 653 [Technické provedení]
• 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.
•

… per rollam
§ 654 [Nevyjádření se ve lhůtě je NESOUHLAS (fikce)]
• (1) Nedoručí-li člen ve lhůtě podle § 653 písm. b) družstvu souhlas s návrhem
usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
• Lze i u NZ (např. změna stanov). Forma přísnější než u SRO dle ZOK: (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 [Vyhlášení rozhodnutí]
• 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 - obligatorní
§ 656 [Obligatorní působnost č.s.]
• 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,
•
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… působnost členské schůze - obligatorní
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 656 [Působnost členské schůze]
Členská schůze
…
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.

Atrahovaná působnost č.s.
§ 657 (Atrahovaná působnost členské schůze. Ale jen „přiměřeně“)
• 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 (Ochrana členů – omezení atrahování a rozhodnutí v atrahované věci)
• 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.

Zápis z členské schůze. Notářský zápis
§ 659 (Zápis z členské schůze)
• (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.
• Notářský zápis: (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.
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Sistace hlasovacího práva
§ 660 (Sistace hlasovacího práva člena družstva)
• 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 (i pro osoby jednající s ním ve shodě)
• Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 660 se vztahuje i na osoby,
které jednají ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo.
§ 662 (Zákaz jiných omezení či vyloučení hlas.pr.stanovami)
• Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen
tehdy, stanoví-li tak tento zákon nebo jiný právní předpis.

Neplatnost usnesení člen.schůze
§ 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.

Institut dílčích schůzí (Č.s. formou dílč.sch)
Dílčí členské schůze
§ 664 [Dílčí schůze nahrazující č.s. – volitelně podle stanov]
• (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.
•
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Ochrany. Notářské zápisy.
§ 665 [Ochrana členů – omezující pravidla. Stejný program]
• (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 [Notářský zápis z každé dílčí schůze]
• Je-li potřebné osvědčení o přijetí rozhodnutí členské schůze veřejnou
listinou, musí být přijetí rozhodnutí na každé dílčí členské schůzi
osvědčeno veřejnou listinou.

Právo „obhajoby“
§ 667 [Specialita: Účast jednoho člena na všech dílčích schůzích]
• Právo na „obhajobu“(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.
• Právo vyjádřit se: (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.
• Čas a místa: (3) Jednotlivé dílčí členské schůze podle odstavce 1 se svolají tak, aby
měl dotčený člen reálnou možnost se zúčastnit každé z nich.

§ 668 [Uveřejnění výsledku na informační desce družstva. Internetové
stránky nejsou povinné.]
• 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 deledátů (odklon od ČS)
§ 669 [Volitelně podle stanov pro „velká družstva“]
• (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 [jen pro velká družstva: 200 a více členů. Přechodné změny počtu členů]
• (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.
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Provedení shromáždění delegátů
§ 671 [Volební obvody]
• (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 [Aktivní a pasivní volební právo. Obecně rovné.]
• (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.

Technické provedení – podmínky pro shr.d.
§ 673 [Zánik obvodu = zánik mandátu(funkce delegáta)]
• (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 [Funkční období delegáta]
• (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 [Kdo volí, ten odvolává. Odvolatelnost delegáta]
• (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 [Toto není zánik volebního obvodu]
• Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek zánik
funkce dosavadních delegátů ani konání nových voleb delegátů.

Práva a povinnosti delegáta
§ 677 Práva a povinnosti delegáta
• Osobní výkon funkce:(1) Delegát vykonává svoji funkci osobně.
• V zájmu členů (dr.demokracie v užším pojetí). Princip košile
bližší než kabát je připuštěn. (2) Delegát jedná v souladu se zájmy
členů zařazených do volebního obvodu, v němž byl zvolen.
• Informační povinnost před:(3) Delegát informuje členy o svolání
shromáždění delegátů, navrženém programu shromáždění delegátů, vyžádá
si jejich pokyny a jedná v souladu s většinovým názorem členů.
• A také po shromáždění delegátů: (4) Delegát informuje členy o
průběhu a přijatých usneseních každého shromáždění delegátů a poskytne
jim k nahlédnutí veškeré s tím související podklady a informace.
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Seznam delegátů (novum ZOK)
§ 678 [Zavedení seznamu, právo člena nahlížet, opisy a výpisy]
• (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 [právo delegáta nahlížet, vydání potvrzení – možná nadbytečné]
• (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 [Opis pro člena, nahlédnutí každému – třetí osobě, pokud osvědčí
právní zájem]
• (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 [Archivace]
• Údaje v seznamu delegátů včetně všech jejich změn družstvo uchová po
dobu 10 let ode dne zániku funkce osoby, jíž se údaje týkají.

§ 682 [Povinnost účasti na shromáždění –delegát / náhradník]
• (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 [Ochrana – přímá účast dotčeného člena]
• (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.
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Hlasování na shromáždění delegátů
§ 684 Hlasovací právo
• (1) Právo hlasovat na shromáždění delegátů mají pouze delegáti a
náhradníci těchto delegátů, zastupují-li nepřítomné delegáty.
• Nově pojatá rovnost: (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 [Obligatorní svolání]
• (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 [Svolání jednotlivcem – členem orgánu]
• (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 [Náhradní shromáždění je povinné. Nebo není?]
• 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.
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Pozvánka na shromáždění delegátů
§ 688 [Způsob svolání – písemná pozvánka]
• (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 [Obsah pozvánky]
• (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 [Usnášeníschopnost – koho nebo co počítat?]
• (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 [Samotná usnášeníschopnost]
• 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.
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§ 693 [Rozhodování s.d. - obecně]
• Shromáždění delegátů se usnáší většinou hlasů přítomných delegátů,
nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy vyšší počet potřebných hlasů.
§ 694 [Rozhodování v kvalifikovaných věcech 2/3 ze 2/3]
• 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 [Povinně a jakým způsobem]
• 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 [Usnášeníschopnost náhradního s.d. – nižší, ale je]
• Náhradní shromáždění delegátů je schopné se usnášet, je-li přítomno
alespoň 10 % všech zvolených delegátů, nejméně však 5 delegátů.

Jednání shromáždění delegátů. Výsledky.
• § 697 [Rekodifikace]
• 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 [Rekodifikace]
• 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.
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Náhradník delegáta
§ 699 [Volitelně dle stanov]
• Stanovy mohou určit, že se kromě delegáta volí též náhradník delegáta. Za
každého delegáta může být zvolen pouze 1 náhradník delegáta.
§ 700 [Kdo to je]
• (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 [Nástup na zbytek funkčního období]
• 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 [Rekodifikace]
• (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 [Rekodifikace]
• 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 [Rekodifikace]
• Pro shromáždění delegátů se § 44 odst. 1, § 637 až 639, § 656, 657 a 659
použijí obdobně.
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Představenstvo
•
•
•
•
•
•

Představenstvo
§ 705 [Rekodifikace]
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.

Počet členů, hierarchie. Rozhodování představenstva.
• § 708 [Rekodifikace]
• (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.

Zápis. Minoritní názory.
• § 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.
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Zákaz konkurence
•
•
•

•
•
•
•
•

§ 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.

Zánik
funkce člena představenstva.
• § 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 (Volba nového člena, povolání soudem)
• 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 připustit kooptaci. Nebo také náhradníky.)
• 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.

Kontrolní komise
• 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 [Rekodifikace]
•

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.

•
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• § 717 [Rekodifikace]
• 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

• § 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.
•

• § 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.
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• § 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.

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.

Děkuji Vám za pozornost
A
Přeji
Příjemný den
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