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Bytové družstvo TRIDOMUS
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Věc: Právní stanovisko k otázce práva člena družstva na informace a dokumenty týkající se
hospodaření družstva

Na základě Vaší objednávky Vám zasílám toto právní stanovisko k Vašim otázkám ohledně
práva člena družstva na informace a dokumenty družstva.

Ve svém právním posouzení této otázky vycházím z toho, že jste bytovým družstvem, které
má zřízeno kontrolní komisi a odpovídám na tento Váš dotaz:

Dobrý den, paní doktorko, na základě dnešní právní konzultace prosím o písemné stanovisko
ohledně práva členů bytového družstva na poskytování informací. Jedná se zejména o:
- seznamování se s dokumenty souvisejícími s přípravou a realizací investičních akcí (výběrová
řízení, projektová dokumentace, smlouvy..), rozsah seznamování se s těmito dokumenty a možnost
vytváření fotokopií,
- do jaké míry se vztahuje na členy BD smluvní ujednání o obchodním tajemství,
- účetní evidence,
- zápisy z jednání orgánů BD
- které informace nelze obecně členům BD poskytnout.

Podle mého názoru má člen právo nahlížet do všech dokumentů týkajících se hospodaření
družstva a důležitých pro rozhodnutí družstva, přestože toto právo není zákonem o obchodních
korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. dále jen "ZOK") v části věnované družstvu výslovně stanoveno.
V odůvodněných případech však lze poskytnutí konkrétního dokumentu či informace odmítnout,
zejména pokud již daný dokument byl členovi družstva poskytnut, je mu dostupný jiným způsobem
než nahlížením (např. z informační desky či webových stránek družstva nebo je-li informace
veřejně dostupná). Dalším důvodem odmítnutí by mohlo být to, že by tím mohlo dojít k porušení
povinností družstva daných závaznými právními předpisy, např. pokud by družstvo jejím
poskytnutím zasáhlo do práv konkrétní osoby na ochranu osobnosti nebo porušilo zákon o ochraně
osobních údajů nebo jde-li o utajovanou informaci podle zvláštních právních předpisů. U družstva
by se nejspíše jednalo především o ochranu osobních údajů dalších členů, což je však ve většině
případů řešitelné anonymizací dokumentů.

U družstev, která mají zřízenu kontrolní komisi by mělo platit, že kontrolní pravomoc vůči
družstvu a jeho orgánům vykonávají členové přednostně prostřednictvím této kontrolní komise. To
platí zejména v případě rozsáhlých požadavků zatěžujících družstvo či jeho orgány (ať již finančně
nebo časově), jejichž cílem není budoucí rozhodování o výkonu členských práv, ale kontrola
činnosti jednotlivých orgánů družstva. Pokud by však kontrolní komise byla k odůvodněným
podnětům členů nečinná, je podle mého názoru pravděpodobné, že by člen mohl být úspěšný i s
přímou žalobou o zpřístupnění konkrétních dokumentů či poskytnutí určitých informací, bude-li
moci odůvodnit svůj oprávněný zájem na jejich poskytnutí.



Obchodní tajemství podle mého názoru nespadá mezi důvody, pro které by družstvo mohlo
poskytnutí informací či podkladů odmítnout.

Svůj názor opírám o skutečnost, že zákon o obchodních korporacích neobsahuje konečný
výčet práv člena družstva, a nelze tedy dovozovat, že člen nemá jiná práva než tímto zákonem
výslovně uvedená nebo zakotvená ve stanovách družstva. Je třeba respektovat rovněž obecné
principy a zásady, na nichž právní úprava stojí.

Základní principy vztahu mezi korporací a jejími členy jsou obsaženy v občanském
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen "NOZ"). Ustanovení § 212 odst. 1 NOZ mimo jiné stanoví,
že korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho
členská práva i oprávněné zájmy. Ve stejném ustanovení je upravena rovněž tzv. povinnost loajality
člena korporace.

Zatímco u společnosti s ručením omezeným (a dalších společností jako je v.o.s. či a.s.) je
právo jednotlivého společníka na informace a nahlížení do dokumentů podrobněji upraveno, u
družstva výslovná úprava chybí. Právní úpravu práva společníka na informace nelze bez dalšího
analogicky vztáhnout na postavení člena v bytovém družstvu, neboť nejde o obdobné subjekty ani
v principech jejich právní úpravy ani v účelu své existence, avšak nelze dovodit, že by člen
bytového družstva neměl právo na přístup k jiným informacím než zákonem a stanovami výslovně
uvedeným. Ze shora zmíněného principu šetření práv a oprávněných zájmů člena korporace, lze
dovodit, že člen má právo na přístup k těm podkladům a informacím, u nichž lze dovodit jeho
oprávněný zájem, není-li tento zájem v rozporu s oprávněnými zájmy korporace. Riziko
neoprávněného nakládání se získanými informacemi není důvodem členovi takové informace
odepřít, neboť nakládání s informacemi v rozporu se zájmy korporace je řešeno zákonem ve
zmíněném institutu loajality člena korporace.

Podle § 575 ZOK má člen právo se v souladu se zákonem a stanovami účastnit jednání a
rozhodování družstva. Není-li zvolen do orgánů družstva, vykonává toto právo především
hlasováním na členské schůzi. Aby výkon tohoto práva měl smysl, je třeba, aby měl člen přístup ke
všem podkladům pro přijetí konkrétního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že členská schůze si může
vyhradit k rozhodnutí jakoukoli otázku, nejedná se jen o přístup k informacím, které by se týkaly
konkrétního programu nejbližší členské schůze.

Obchodní tajemství je definováno v § 504 NOZ tak, že jde o veškeré konkurenčně
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti,
které souvisejí s obchodním závodem a jejichž vlastník ve smyslu zajišťuje ve svém zájmu
odpovídajícím způsobem jejich utajení. Porušení obchodního tajemství je jedním ze způsobů nekalé
soutěže podle § 2985 NOZ, spočívá v neoprávněném sdělení, zpřístupnění nebo využití obchodního
tajemství, které bylo jednajícímu svěřeno nebo o němž se dozvěděl jiným způsobem. Ten, jehož
obchodní tajemství bylo porušeno, se pak může domáhat odstranění závadného stavu a především
přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Ze shora uvedeného vyplývá, že obchodní tajemství je právem (věcí nehmotnou) související
s obchodním závodem, které požívá ochrany v rámci konkurenčních vztahů. Družstvo tedy vůči
svým členům nemůže argumentovat tím, že by určité informace či skutečnosti představovaly jeho
obchodní tajemství, mohlo by být maximálně povinno respektovat obchodní tajemství třetích osob
(např. smluvních partnerů). Ani toho se však podle mého názoru nelze dovolávat ze strany
právnické osoby vůči vlastním členům, neboť smluvní partner musí počítat s tím, že zpřístupněním
obchodního tajemství družstvu dojde k seznámení s tímto tajemstvím i ze strany fyzických osob,
které zastávají funkce v orgánech právnické osoby a nebo které jsou členy této právnické osoby. Z



povinnosti loajality členů, z povinnosti předcházet škodám apod. pak vyplývá i povinnost členů
respektovat zákonné a smluvní povinnosti družstva v této oblasti. Družstvo by nemělo smluvně
přebírat povinnost mlčenlivosti takovým způsobem, aby to bránilo členům nahlížet do dokumentů, s
nimiž by jinak byli oprávněni se seznámit. Pokud tak v odůvodněných případech učiní, mělo by
zajistit, aby použitá formulace smluvního závazku umožňovala zpřístupnit dokumenty osobám
(členům, jejich právním zástupcům, daňovým poradcům), které se předem zaváží obdobnou
povinností mlčenlivosti jako družstvo.

Veškeré volené orgány družstva odpovídají při výkonu své funkce členské schůzi, která je
tvořena všemi členy. Aby mohli členové na členské schůzi zodpovědně a informovaně rozhodovat o
důležitých otázkách družstva a o tom, koho pověří výkonem funkcí v orgánech družstva, potřebují
být seznámeni s tím, jak současní členové své funkce vykonávají, jaké smlouvy má družstvo
uzavřeno. Právo na přístup ke smlouvám uzavřeným družstvem a souvisejícím dokladům i na
přístup k interním dokumentům jako jsou zápisy z jednání orgánů družstva lze tedy odvozovat od
oprávněného zájmu členů na řádném hospodaření družstva a řádném plnění jeho povinností. K tomu
může přistupovat i zájem vyplývající z práva na nerušené užívání družstevního bytu. I ze
skutečnosti, že člen družtva může podat žalobu o náhradu škody proti členům orgánů družstva
dovozuji, že musí mít i právo na informace, bez nichž by takové právo nebylo možné vykonat.
Nespatřuji tedy žádný legitimní důvod, pro který by bylo možné členům právo na informace a
podklady v této oblasti upírat, nejedná-li se o některou z výjimek popsaných výše.

S právem nahlížet do dokumentů se podle obecných právních zásad i judikatury pojí i právo
pořizovat si fotokopie, pokud tak nahlížející činí nepoškozující reprodukční technikou. Například v
rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 703/2011 ze dne 8.3.2012 je citován názor
odvolacího soudu, že odepření možnosti pořízení kopií lze dokonce považovat za šikanózní,
neodpovídající současné běžné praxi ani co do formy, ani co do rozsahu. Lze-li tedy dovodit právo
člena do určitých dokumentů nahlédnout, nelze mu upírat právo pořizovat si vlastním digitálním
fotoaparátem či přenosným skenerem kopie takových dokumentů nebo pořídit si výpis z údajů v
něm obsažených. Pokud by však člen požadoval pořízení kopií za použití technických prostředků
družstva, lze za pořízení takových kopií požadovat náhradu nákladů, popř. jde-li o nepřiměřeně
rozsáhlé požadavky, které by bránily členům orgánů družstva plnit jejich ostatní povinnosti, lze
pořízení kopií družstvem i zcela odmítnout.

Pokud jde o organizaci nahlížení po technické stránce, pro nahlížení do dokumentů družstva
je samozřejmě možné stanovit konkrétní termíny (např. úřední hodiny) s tím, že členové mohou tyto
termíny využívat v pořadí dle zarezervované kapacity, přičemž lze omezit dobu nahlížení jednoho
člena v rámci jednoho dne apod. tak, aby bylo poskytování podkladů a informací pro družstvo
časově únosné a nepřiměřeným využíváním tohoto práva některým ze členů nebylo dotčeno
obdobné právo ostatních členů.

V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte obrátit.

S pozdravem

JUDr. Lucie Pražáková


