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Právo člena na informace

  

Právní poměry obchodních společností a družstev (obchodních korporací) jsou upraveny v
zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění zákona č.
458/2016 Sb. (zákon o obchodních korporacích – dále jen „ZOK”). V případě družstva se pro
právo člena družstva na poskytování informací ze strany družstva a jeho orgánů použijí
ustanovení ZOK o družstvu.

  

Pokud je např. člen bytového družstva názoru, že by se v případě družstva mělo analogicky
použít pro právo člena družstva na informace ustanovení o jiném druhu obchodní korporace,
nelze takový názor akceptovat, protože v rámci právní úpravy družstva jsou v ZOK záležitosti
práva na informace samostatně upraveny.

  

Právo člena družstva na poskytování informací ze strany orgánů družstva se řídí ustanoveními
ZOK o družstvu a dále ustanoveními stanov družstva. 

  

Jde především o ustanovení ZOK (v rámci právní úpravy družstva), které se dotýkají práva
člena družstva na informace ze strany družstva, resp. ze strany jeho statutárního orgánu: 

  

V § 581 až § 583 ZOK jsou vymezena práva člena týkající se nahlížení do seznamu členů a na
vydání opisu seznamu členů, spolu se souvisejícími záležitostmi.

  

Při svolání shromáždění delegátů nebo členské schůze musí být podle § 636 odst. 2 ZOK v
pozvánce na členskou schůzi uvedeno také místo, kde se člen může seznámit s podklady k
jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. Podle
§ 637 ZOK, má-li dojít na shromáždění delegátů ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož
důsledkem je změna stanov, musí být v příloze k pozvánce uveden též návrh těchto změn nebo
návrh usnesení (jehož důsledkem by měla být změna stanov). 

  

Podle § 659 odst. 1 ZOK má každý člen družstva právo na vydání kopie zápisu z členské
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schůze, za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie.

  

Podle § 697 ZOK v případě konání shromáždění delegátů má každý člen právo na vydání kopie
zápisu a všech jeho příloh a podkladů poskytnutých delegátům. Kromě toho, podle § 698 ZOK
je povinno představenstvo družstva uveřejnit výsledky jednání a všechna přijatá usnesení
shromáždění bez zbytečného odkladu oznámením vyvěšeným na informační desce družstva
pod dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění delegátů.

  

Naproti tomu v případě zápisů z jednání představenstva nebo zápisů z kontrolní komise
nestanoví zákon povinnost družstva (či jeho volených orgánů) seznamovat (či seznámit např.
na jejich výzvu) členy družstva se zápisem z jednání těchto volených orgánů nebo s podklady
projednávanými těmito volenými orgány. Pouze každý člen tohoto voleného orgánu má na
základě výslovných ustanovení ZOK právo na vydání kopie zápisu o jednání a rozhodování
tohoto voleného orgánu: Podle § 709 odst. 3 ZOK má každý člen představenstva právo na
vydání kopie zápisu o jednání a rozhodnutí představenstva a stejně tak podle § 721 odst. 3
ZOK má každý člen kontrolní komise právo na vydání zápisu o jednání a rozhodnutí kontrolní
komise. 
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