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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 podni-
kání.

(2) Družstvo má nejméně 3 členy.
(3) Firma obsahuje označení „družstvo“.

§ 553
Stanovy družstva obsahují také 

a) fi rmu družstva,
b) předmět podnikání nebo činnosti,
c) výši základního členského vkladu, popřípadě vstupní-

ho vkladu,
d) způsob a lhůtu jejich splacení přistupujícím členem,
e) způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozho-

dování,
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 sku-
tečnosti, představenstvo družstva vyhotoví úplné znění 
stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z čle-
nů 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 fyzic-
ká 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 svola-
vatele a nevzala ji zpět do zahájení ustavující schůze, po-

případě i jiné osoby, ledaže těmto osobám ustavující schů-
ze účast zakáže.

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

§ 557
(1) Ustavující schůzi zahájí svolavatel nebo jím pově-

řená osoba. Sdělí ustavující schůzi počet přítomných pod-
le listiny přítomných, jejíž správnost a úplnost před zahá-
jením ověřil porovnáním s přihláškami, a seznámí ustavu-
jící 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 při-
hlášek jednotlivých zájemců o založení družstva s tím, že 
pouze osoby, jejichž přihlášky byly schváleny, jsou opráv-
něny 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 usta-
vující 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 při-

hlášku do zakládaného družstva nejpozději do zahájení 
ustavující schůze, nevzala ji zpět, její přihláška byla pod-
le § 557 odst. 2 schválena a splnila podmínky pro členství 
a jeho vznik, s výjimkou splnění vkladové povinnosti, po-
případě vzniku pracovního poměru.

(2) Osoba, která nehlasovala pro přijetí stanov, může 
vzít zpět svoji přihlášku ihned po oznámení výsledků hla-
sování, jinak se ke zpětvzetí přihlášky nepřihlíží; v tako-
vém 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 obsaho-
vat schválený text stanov a jejíž přílohou je seznam zakla-
datelů a písemné prohlášení zakladatelů o převzetí vkla-
dové 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 účast-
nit ustavující schůze, může osvědčení o převzetí vkladové 
povinnosti podle odstavce 1 učiněné ve formě veřejné lis-
tiny, nebo písemné prohlášení o převzetí této povinnosti 


