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•' Částka C3. Vydána dne 30. srpna 1919.

títeah: (tis. 492 .) 492. líaíizeTií, aby proyedeii byl zákon ze dne 15. dubna 1919, č. 210 Sb. z. a n., o úpravě 
poměru družstev na Slovensku.

Cis, 492.

Náčinem vlády republiky Československé 
ae dbas 3#. ■jnÉgssa 1919,

afsy proTeden feyí zákon ze dne 15. dubna 1919, 
č. 210 Sb. z. a n., o úpravě poměrů družstev na 

Sfovensfea.

Podle § 13 zákona ze dne 15. dubna 1919, 
č. 210 Sb. z. a n., se nařizuje:

I. S e z -ffi a nr p r o, li lide k.
§ 1.

Aby bylo na to dohlíženo, zdali se vykonává 
každého roku prohlídka předepsaná § 7 zákona 
ze dne 15. dubna 1919, ě. 210 Sb. z. a n., založen 
a veden bud u každého -sborového, sondu, první 
stolice přehledný seznam, o všech družstvech za
psaných v jeho rejstříku (vzorec č. L).

Do seznamu zapsány brníte firmy všedi 
u soudu zapsaných družstev a buď uvedeno, 
které z nich náležejí k Osíreánému družstvu 
v Bratislavě nebo k některému svazu, jemuž byl 
úřad přiznal právo, provádět! přezkoumání (§ 11 
zák).

Zapsáno to bud podle zpráv Ostredného 
družstva v Bratislavě neb oznámení představen
stva svazu. Aby však bylo usnadněno založit! 
První seznam, vyzvete sborové soudy první sto
lice ihned družstva v jejich obvodu zřízená, aby 
do čtyř neděl oznámila, jak bude u nich jejich ob
chodní činnost přezkoumávána.

Všechny zrněny, které vzniknou tím, že se 
zavedou nebo zastaví přehlídky svazem neb 
Ustredným družstvem, buďte bez odkladu za
psaný do seznamu právě tak. jako když se nové 
družstvo zřídí nebo některé zanikne (přehlášením 
konkurs,uv skončením likvidace).

v Do seznamu náhlédno-uti může dovoleno býti 
každému za úředních hodin.

§ 2.
Při družstvech, iež se podrobí svazové re

visi, jakož i při těch, o jichž přehlídku se stará

Ostředné družstvo samo nebo soud, buď kromě 
toho zapsáno také vždy, kdy byla činnost každé
ho družstva a kterým revisorem přezkoumána.

Zapíše se to z úřední povirusosti, jakmile do
jde zpráva toho kterého revisera, že obchodní 
činnost družstva přezkoumal. Zpráva ta podána 
buď (§ 7 zák.) nejdéle do 14 dnů po tom, kdy pro
hlídku skončil.

Š 3.
Nedošlo-li by oznámení o některém druž

stvu, které založí některý svaz v Cechách, na 
Moravě aneb ve Slezsku a které se podrobí 
svazové revisi (§ 11 zák.), že přehlídka byla 
'vykonána, před koncem roku od účinnosti zá
kona, totiž do 23. dubna 1920 anebo budoucně 
do roka od poslední přehlídky, budiž to ihned 
oznámeno ministerstvu vnitra.

Toto ustanoví svazu přiměřenou Ihňtu, aby 
vykonal přehlídky a oznámil ji soudu.

Prošla-li by i tato Mria marně, soud bez- 
prodleně oznámí ta ministerstvu vnitra, které 
rozhodne, ,že se svazu odnítnáí právo zřizovati 
revisora.

§ 4.

Nebyla-li přezkoumána v téže lhůtě činnost 
některého družstva, které jest členem Ostred- 
nébo družstva v Bratislavě (§■ 7, odst. 2. zák.), 
soud vyzvi ihned Ústředně družstvo a kdyby 
nebylo v přiměřené lhůtě vyzvání vyhoveno, 
oznam to sborovému soudu první stolice v'Bra
tislavě, kterému Ústředně družstvo podléhá. 
Tento na oznámení, nebo je-li sám soudem do- 
hlédacím, použije donacovácích prostředků, aby 
revise byla vykonána.

§ 5.

Jestliže soud z ohlášek družstev oznamují
cích, že vystupují z některého svazu oprávně
ného ku konání přehlídky, se doví, že svaz 
snad nebude již s to, aby rozvíjel účinnou pů
sobnost, oznámí to úřadu v § 3 naznačenému.
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II. jak se ustanov n je r e v i s o r 
soude m.

§ 6.

Sborový soud první stolice (sedrie) zřídí 
z úřední povinnosti revisora pro družstva, která 
nejsou členy Ostredného družstva v Bratislavě 
a jejichž přehlídka nebyla jemu svěřena nebo 
která se nepodrobila svazové přehlídce.

§ 7.

Soudní revisoři budte vybíráni ze seznamu, 
který bude založen prozatím od ministerstva 
pro správu Slovenska a od něho veden. Až 
provedena bude organisace tabulí na Slovensku,' 
povede jej pro svůj obvod ta která tabule.

V seznamu uvedeny buďté kromě revisorova 
bydliště jeho způsobilosti ku přehlídce určitých 
druhů družstev a jeho znalost řečí.

§ 8.

Do seznamu budte zapsáni také reyisoři 
revisních svazů činných v obvodu toho kterého 
soudu druhé stolice (tabule). Podle potřeby 
buďte zapsáni také jiní odborní znalci. Zdali a 
kolik jich má býti zapsáno, posoudí soudní tabule 
(ministerstvo § 7) podle toho, kolik jest družstev 
v jejím obvodě, kolik jest ustanovených svazo
vých revisorů, kolik mají práce a kde své by
dliště a podle toho, vyžadují-li se zvláštní vědo
mosti v tom kterém oboru družstev a jaké zna
losti řečí mají.

Revisor nemá míti příliš mnoho družstev ani 
zase příliš málo příležitosti, konati revisní práce. 
Nesmí býti o tom pochybnosti, že jest zevrubně 
odborně způsobilý a také budiž toho dbáno, aby 
byly v seznamu osoby z různých krajů téže ta
bule, aby se nezvyšovaly výlohy dalekou cestou.

§ 9.

Aby mohli býti zapsáni do seznamu revisoři 
zřízení od svazů neb od. Ostredného družstva 
v Bratislavě, buďte ihned oznámeni předsed
nictvu tabule (ministerstvu § 7), jakmile byli 
ustanoveni. Také buď oznámeno, byl-li některý 
sproštěn od svazu neb Ostredného družstva 
svého úřadu. -Súdná tabule (ministerstvo § 7) 
rozhodne podle uvážení, mají-li býti proto ze 
seznamu vymazáni.

§ 10.

Mají-li býti do seznamu zapsáni ještě jiní 
odborní znalci, ministerstvo (súdná tabule § 7) vy
zve obchodní komory svého obvodu, aby podaly 
návrhy. Při tom jim oznámí, kolik osob mají 
nayrhnouti a v kterých místech budou přehlídky 
konány. Těmito návrhy vázány však' nejsou.

mohouce)sh i jnak, prostřednictvím.'županů a pod;, 
opatřili návrhy o způsobilých osobách.

§ 11.
Do seznamu mohou navržené osoby za

psány býti, přivolí-li k tomu. Když byly po
prvé za revisory ustanoveny, slíbí rukou dáním 
u sborového soudu první stolice (sedrie), v jehož 
obvodě bydlí, dříve než svou činnost zahájí, že 
budou svědomitě konati jim svěřené přehlídky 
a přesně pluiti povinnosti jim uložené. O tom, 
že vykonal slib, vydá se revisorů úřední vy
svědčení.

§ 12.
Zřizuje-li se revisoť pro přehlídku určitého 

jednotlivého družstva, buď k tomu přihlíženo, 
jakého jest druhu, kde má sídlo a jakou má jed
nací řeč. Revisora a družstvu buď dodáno po 
stejnopisu usnesení. Toto jest revisorů spolu 
legitimací.

Byl-li by ustanovený revisor sám členem 
družstva, jehož činnost má přezkoumati, nebo 
byl-li b3r spřízněn nebo sešvakřen s některým 
členem jeho představenstva tak, že by mohly 
proto vzniknouti pochybnosti o jeho nepředpo- 
jatosti, oznam to bez odkladu úřadu ho usta
novivšímu, aby byl zřízen nový revisor.

III. Jak se přehlídka koná.
§ 13.

Kromě zvláštních poukazů daných mu od 
svazu Ostredného družstva neb od soudu ho 
ustanovivšího pro ten který případ dbej revisor, 
přezkoumávaje činnost družstva, těchto pravidel.

Zkoumat! má, jak jest zařízen a veden obchod 
družstva ve všech odvětvích správy. Má neto
liko zkoumali, jak se účtuje, vedou-li se řádně 
obchodní knihy, sestavují-li se řádně roční účty 
a potí., nýbrž se také přesvědčiti o tom, vyho- 
vuje-li družstvo svým založením a veškerou 
svou činností ustanovením zákonů o družstvech 
(zák. čl. XXXVII z roku 1875 a XXIII z roku 1893 
a zákon z 15. dubna 1919, č. 210 Sb. z. a n.) a 
účelům jejich.

Náleží mu proto zjistiti, zda zachovávají 
jednak orgány družstevní zákonné předpisy a 
ustanovení stanov, jednak zdali hospodaření 
jejich poskytuje záruku, že zdárně působí.

V těchto mezích má nejen zjistiti vady a 
podati o shledaných zprávu, nýbrž i přezkou- 
mávaie čhunost poučiti orgány družstva, upo- 
zorniti je na jejich povinnosti, jakož i na shle
dané vady a poklesky, udělovati rady, aby bylo 
dosaženo účelného postupu a je-li třeba, je po
učiti, jak mohou zamezili hrozící nebezpečenství.

Jde-ii o vady, jež mohou býti beze všeho 
odstraněny, revisor naléhej, ‘ aby bez odkladu



G93

byly odstraněny. V revisní zprávě buď pak 
udáno, pokud bylo vadám již odpomoženo.

§ 14.

Dříve, než koná přehlídku, zjednej si re- 
visor nahlédnuv do rejstříku družstev nebo jinak 
vědomost o stanovách, o funkcionářích spole
čenstva atd., ačli mu to není již dobře známo. 
Tím nabude spolu jistoty, jak jest ustanoveno 
družstvo, jaký má účel a bylo-li vyhověno před
pisům o přihlášce do rejstříku družstev 
(firemního).

Kromě, toho bude z pravidla nezbytno na- 
hlédnouti dříve, než se vykoná přehlídka, do 
spisů o předcházejících revisích a po případě do 
jiných spisů svazu, jehož revisi jest družstvo 
podrobeno.

§ 15.

Revise vykoná se v sídle družstva. Druž
stvu oznámí revisor dříve, že a kdy bude pře
hlídka konána, leda by se doporučoval opak 
toho. Představenstvo (správa) družstevní 
oznámí to bez odkladu dozorčí radě, je-li zří
zena, aby se mohla účastniti přehlídky; revi- 
soru buď vykázáno, že byla dozorčí rada o tom 
vyrozuměna.

Vykoná-li revisor přehlídku neoznámiv to 
dříve, má prve, než počne s prací, vyzvali 
správu, aby vyrozuměla o tom dozorčí radu; vy
konav první úvodní úkony revisní zastaví revisi, 
až přijdou členové dozorčí rady neb až by se 
mohli dostaviti.

K žádosti funkcionářů vykaž se svou legi
timační listinou.

§ 16.

Pokud toho vyžaduje přehlídka, má revisor 
právo vstoupili do obchodních a provozovaeích 
místností, náhilédnouti do knih, dopisů a spisů a 
prozkoumati stav pokladny, jakož i hotovost, cen
né papíry, dlužní úpisy a zboží. Může požadovati 
zpráv a vysvětlivek, které se mu zdají potřebný
mi, od orgánů a pověřenců družstva, aby si zjed
nal pokud mqžno úplný a správný přehled o ho
spodaření.

Jestli by se mu dělaly obtíže při revisi, buďte 
především členům správy družstva připomenuty 
trestné následky toho, uvedené v § 8, č. 1. zákona 
ze dne 15. dubna 1919, č. 210 Sb. z. a n., a zůsta- 
lo-li by to marným, buď to oznámeno sborovému 
soudu a správnímu úřadu ku potrestání dle od
stavce 3., § 9 uvedeného zákona.

§ 17.

Pokladniční stav buď zjištěn za přítomnosti 
alespoň jednoho funkcionáře společenstva (druž
stva), pokud možno funkcionáře pověřeného sprá- 
VfOU pokladny.

Jsou-li knihy vadně vedeny, jest oprávněn re
visor, vedle zapsaných položek zapsati, co podle 
jeho mínění jest správné. Zápisy původní nesmějí 
však se státi nečitelnými a mimo to použij revisor 
inkoustu jiné barvy ke svým zápisům, než jakým 
jsou psány původní a buď přiměřeným způsobem 
naznačeno, že tyto zápisy on vykonal.

Aby mohlo býti přezkoumáno, jsou-li správný 
jednotlivé účetní položky, může si revisor vyžá
dat! zprávy od věřitelů a dlužníků družstva, ačli 
jest toho v tom kterém případě třeba; při tom 
však musí vždy s největší opatrností postupovali 
a zvláště všeho se vyvarovati, čím by úvěr druž
stva mohl býti poškozen.

Aby byly zjištěny důležité okolnosti, může 
revisor prozkoumávaje činnost družstva sepsati 
kdykoliv protokol, který podepsán buď všemi pří
tomnými funkcionáři.

§ 18.'

Kromě otázek, které sepsány jsou ve vzorci 
vládou vydaném a které mají býti vodítkem revi- 
soru, má věnovati svou plnou pozornost také těm 
oborům věcného a formálního hospodaření, které 
jsou podle druhu a způsobu toho kterého družstva 
rozhodnými pro jeho působnost a vůbec přizpů- 
sobiti pokaždé přehlídku zvláštnostem případu.

IV. O podávání z p r á v.

§ 19.

Revisor sepíše o výsledku přehlídky zprávu, 
v níž buďte vylíčeny všechny pro posouzení, jak 
družstvo hospodaří, závažné skutečnosti, zodpo
věděna otázka, zdali byly zachovány zákonné 
předpisy a ustanovení stanov a uvedeny všechny 
shledané závažné vady.

Ve zprávě buď dále udáno, kdy bylo s pře
hlídkou počato: a kdy byla skončena.

Zpráva buď podána příslušnému sborovému 
soudu první stolice (§ 7 zákona z 15. dubna 1919, 
č. 210 Sb. z. a n.) a zároveň navrženo, aby od
straněny byly shledané vady a závady. Spolu 
buď opis zprávy zaslán Ostrednému družstvu 
v Bratislavě nebo svazu, jehož přehlídce družstvo 
podléhá.

Shledá-li přehližitel, že byly porušeny zákon
né předpisy neb ustanovení stanov, ustanov sám 
družstvu přiměřenou lhůtu, do které mají býti na
praveny; to uveď také ve zprávě.

§ 20.

Sborový soud první stolice jest zavázán, aby 
podle podané zprávy nařídil, čeho třeba, aby vady 
byly odstraněny a naléhal na to i domicovacími 
prostředky. Také učiň oznámení správnímu úřa
du, doví-li se o některé okolnosti uvedené v §§ Q> 
a 9 zákona.
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V. Náklady přehlídky.

§21.
Byl-li přehlížíte! ustanoven soudem, předlož 

se zprávou seznam nákladů za přehlídku požado
vaných; soud je vymůže, ustanoviv náklady ty, 
vyslechnuv představenstvo revidovaného druž
stva, od něho.

Bylo-li pověřeno 0 středné družstvo přezkou
máním (§i 7, odst. 2. zák.), súčtuje náklady ty 
Ostredné družstvo prostřednictvím sborového 
soudu první stolice, který je vymůže na revido
vaném družstvu a vyrovná Ostrednému družstvu.

Ciředně zřízení přehližitelé nesmějí si sami 
náklady ty vybrati, ani kdyby se o meh se sprá
vou družstva dohodli.

VI. Povinnost přehližitelova z a c h o- 
vati tajemství.

§ 22.
Každý přehližitel bez rozdílu, jak byl ustano

ven, jest povinen zachovati v tajnosti obchodní a

provozovaní poměry, o kterých se dověděl pře
zkoumávaje činnost družstva. I ve zprávě siní se 
o nich zmínili jen potud, pokud se jich týká ně
která výtka.

Kromě toho má povinnost zachovati v každé 
jiné příčině naproti jiným osobám mlčení o vý
sledku přehlídky a zejména z drž cti se všeliké 
zmínky, která by mohla poškodili úvěr družstva.

§ 23.

_ Toto nařízení nabývá působnosti vyhlášením.

Tusar v. r.
Dr, Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Habnnan v. r.

íf&uuJl v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r.. 
Stříbrný v. r.

&
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Vzorec číslo 2.

Otázky pro přehlídku družstev.

I. Všeobecné p o m ě r y . S t a n ó v y.
1. Od které doby trvá družstvo? Jest založeno 

podle obchodního zákona (z. čl. XXXVII. z 
r. 1875), či dle novely, zák. čl. XXIII. z r. 1898?

Jest ve firemním rejstříku řádně zapsáno 
(§ 223 obch. z.) a bylo také vyhlášeno (§ 223 
obch. z.)?

2. Byla zřízena společenská smlouva zákonným 
způsobem? Byl vydán prospekt? Jest pode- 
psána smlouva členy, kteří se súčastnili jeho 
založení?

3. Obsahují stanovy, co ustanoveno jest v zá
koně (§ 225 obch. z., § 4 nov.)?

4. Vyhovůjí-li stanovy také v ostatních ustano
veních zákonu? Odchyluji se od zákonných 
předpisů toliko potud, pokud to dle něho jest 
připustilo? .

5. Jest tu původní vyhotovení stanov i s výmě
rem o zápisu do rejstříku?

6. Souhlasí stanovy, které byly rejstříkovému 
soudu předloženy se stejnopisy jsoucími na 
skladě?

7. Byly snad nastalé změny stanov provedeny 
zákonným způsobem a podle platných stanov 
a byly také přihlášeny k zápisu a vyhlášeny? 
Jsou tu výměry o zápisu?

8. Je-li ručení neobmezené či obmezené? (§. 225, 
č. 14. obch. z.); do jaké výše ručí členové 
družstva? (§ 231, odst. 2. obch. z., § 15 nov.)

9. Jaké jsou závodní podíly? Jak se tvoří? Mo
hou býti splaceny po částkách? Zachovávají 
se lhůty? (§ 225, č. 5. obch. z.) Byl při vstupu 
zaplacen alespoň jeden podíl (§ 10 nov.) a 
jsou další upsané řádně spláceny?

Znějí podíly na jméno a na hodnotu 100 K? 
(§. 11 nov.) Nejsou snižovány nebo zvyšo
vány?

10. Jest družstvo činno jen v mezích zákona a 
stanov? (§ 7 nov.)

11. Kolik členů mělo družstvo na konci posledního 
obchodního roku? Jest odůvodněno nápadné 
přibývání neb ubývání členů?

12. Jest snad družstvo v likvidaci? Pokračuje 
likvidip.ee podle předpisů? Byla učiněna ozná
mení pro to předepsaná?

II. Členství.
13. Jak se přijímají členové (l§i 234 obch. z., 

§§ 3 a 9 nov.). Zachovávají se ustanovení 
zákona ($ 9 nov.) a stanov (§ 225, č. 4. 
obch. z.)?

14. Jsou přihlášky správně sepsány a pode- 
psány? Uschovávají se pečlivě?

15. Jsou členové družstva zapsáni v seznamu?
16. Je podmíněno přijetí člena a další trvání 

členství tím, že bydlí v určitém okrese?
17. Obchoduje se i s nečleny (§ 4 nov.)?
18. Zachovávají se podmínky pro přijetí členů 

stanovené v zákoně (§ 8 nov.) a ve stano
vách (§ 225, č. 4. obch. z.)? Vyrozumívají 
se členové o přijetí?

19. Předkládá se pravidelně seznam členů a 
podílů soudu (§! 242 obch. z.)?

20. Zachovávají se předpisy o vystupování 
členů (§ 225, č. 4., § 235 obch. z.)?

21. Zachovává se zákonná (§ 235 obch. z., § 18 
nov.) nebo ve stanovách určená výpovědní 
lhůta?

22. Dávají se výpovědi písemně, potvrzuje se, 
že byla přijata, či dávají se také před obec
ním představenstvem (,v 13 nov.}?

23. Zjišťuje se správně doba vystoupení? Ne
vracejí se podíly dříve, než uplynula lhůta 
zákonem {§ 237 obch. z.) nebo stanovami 
určená delší?

24. Zapisuje se do seznamu, když byla dána 
výpověď a vystoupí členové ihned (§ 242 
obch. z., § 30 nov.)?.

25. Byli vyloučeni členové ■(§ 235. odst. 3. 
obch. z.)? Z jakých důvodů; byly zacho
vány zákonné předpisy a ustanovení stanov 
<§ 235 obch. z., § 19 nov.)?

III. Správa družstva. Předsta
venstvo.

26. Z kolika členů sestává správa (§ 225, č. 8., 
§§. 241, 182 obch. z., .§ 30 nov.)?

27. Volí se správa z© členů družstva?
28. Zastává správa svůj úřad bezplatně či bere 

odměnu a jakou '(§§' 241, 182 obch. z., 
§ 30 nov.)?

29. Na jak dlouho sc volí správa (§§ 241, 183 
obch. z„ § 31 nov.)? Volí se podle stanov 
a včas?

30. Ohlašují se členové správy ihned pokaždé 
do firemního rejstříku? Podávají své pod
pisy (§§ 241, 185 obch. z., § 32 nov.)?

31. Činí se prohlášení a projevy vůle správy 
předepsaným způsobem?

32. Jsou povinnosti správy účelně upraveny 
stanovami, nebo jest tu jednací řád neb 
instrukce?

33. Koná správa řádně své povinnosti?
34. Zachovává meze jí vytčené stanovami, jed

nacím řádem?

%
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35. Jak často se konají schůze představenstva?
36. Zapisují se jednání a usnesení ve schůzích? 

jakým způsobem? jsou protokoly podepiso
vány?

37. Má družstvo úředníky? Pro které práce? 
Jsou smlouvy s nimi učiněné účelné? Jak 
jsou placeni? Mají nějakou záruku? Jak jest 
postaráno o jejich zajištění? Jsou pojištěni a 
u jaké společnosti neb ústavu?

IV. Dozorčí rada.

38. Je zřízena dozorčí rada (dozerné povere- 
nictvp)?

39. Z kolika, členů sestává?
40. Nejsou členové její spřízněni neb sešvakřeni 

se členy správy (§ 36 nov.)?
41. Volí se dozorčí rada ze členů družstva?
42. Jsou funkce správní a dozorčí rady přísně 

odděleny? Účastní se členové dozorčí rady 
schůzí správy (§ 37 nov.)? Hlasuje se oddě
leně?

43. Jsou zachovávány předpisy v dozorčí radě 
a její působnosti? Je tu nějaká instrukce pro 
ni? (§ 244, 194—196 obch. z., § 36, 37 nov.)

44. Koná dozorčí rada řádně své povinnosti, 
zvláště zkoumá činnost správní ve všech od
větvích? Schvaluje povolení úvěru členům 
správy nebo dozorčí rady (§ 38 nov.)?

45. Koná pravidelné schůze? Zapisuje se jednání 
o nich? Jsou zapisovány výsledky prozkou
mání hospodaření?

46. Prohlíží dozorčí rada občas uzávěrky účtů, 
zkoumává pokladniční hotovosti? V jakých 
obdobích?

47. Naléhá na to, aby byly vady odstraněny?
48. Prozkoumává dozorčí rada také roční účty 

se závěrkou, návrhy na rozdělení výtěžků a 
podává o tom zprávu valné hromadě?

V. V a 1 n á hromada.

49. Bývá valná hromada svolávána včas stano
vený stanovami a alespoň každého roku? 
Svolává se, žádá-li za to předepsaný počet 
členů (§ 26 nov., § 178 obch. z.)? Byla snad 
svolána 'sotfdem?

50. Svolává se způsobem v stanovách určenými? 
(§225, č. 11. obch. z.}. Vyhlašuje se i její účel?

51. Pečuje se o to, aby členové mobil nabléd- 
nouti přiměřený čas před valnou hromadou 
do účetní závěrky?

52. Dodržují se předpisy stanov o působnosti 
valné hromady, jejím projednávání, způso
bilosti se usnášet!? Usnáší se valná hromada 
ien o věcech vyhlášených při svolání?

53. Zapisuje se řádné jednání valné. hromady? 
Jsou protokoly ověřeny? Předkládá se zápis
nice soudu (?§ 240, 180 obch. z)? Byla ně
která usnesení soudem zrušena (§ 28 nov.)? 
Žádal některý člen za zrušení? Bylo vyho

věno tomu a zaelmvala se správa podle soud
ního výměru?

54. Je zápisnice přístupna členům?

VI. O hospodaření vůbec.

55. Postupuje se při hospodaření pečlivě a 
šetrně? Jest tu jednací řád? Je účelný a vy
konává se náležitě? Nepodnikají se odvážné 
obchody? Byly shledány nějaké závady a 
v čem?

56. Jaký jest poměr mezi vlastním jměním (ob
chodními podíly, reservním fondem) a cizím 
jměním družstva? V čem záleží cizí jmění? 
Jest úíirnná částka poměrně vysoká? Zacho
vávají se. meze vytčené stanovami nebo 
usnesením valné hromady pro přejímání zá
vazků?

,57. Plní družstvo řádně své závazky? Dluhuje 
něco, či je snad předluženo?

58. Dbá se toho. přesně, aby proti závazkům 
družstva tu byly pohotově prostředky k je
jich úhradě? Jsou stanoveny přiměřené lhůty 
pro placení, pro zpětné splacení a výpovědi?

59. Pamatuje se na to, aby potřebná část hoto
vosti tu byla PO' ruce a aby se snadno reali- 
sovaly uložené částky?

60. Zachovávají se přesně předpisy stanov neb 
usnesení valné hromady o poskytování 
úvěru; dbá se stanovených opatrností? Děje 
$e to, poskytuje-li se úvěr .členům správy a 
dozorčí rady (§ 38 nov.)? Přijímají se za ru
čitele členové těchto?

61. Neprodlužuje, se úvěr příliš shovívavě? Dbá 
se zejména, aby dospělé úroky byly včas 
zaplaceny? Prodlužuje se ručební závazek 
ručitelů na dobu, na kterou se prodlužuje 
úvěr ?

62. Dohlíží se patřičně, aby dlužné platy byly 
včas zaplaceny? Jsou tu nedoplatky, které 
nebyly včas vymáhány? Není tu nebezpe
čenství v prodleni?

63. Dbá-li se toho, aby byly dlužní úpisy o zá
vazcích ku družstvu řádně vyhotoveny? 
Jsou řádně uschovány? Vracejí se, když se 
dluh vyrovná nebo se zničí?

64. Jest dostatečně postaráno, aby nemohlo býti 
nic zpronevěřeno? Platí a vyplácí se vždy 
podle stanov, jednacího řádu a podle potřeb
ných usnesení?

65. Jest účtování odděleno od pokladní služby?
66. Které knihy se vedou? Jsou vedeny účelně 

a jest jich zařízení přiměřeno způsobu a roz
sahu prací a obchodů?

67. Jsou knihy vedeny podle předpisů obchod
ního zákona? Jsou svázány, stránkovány? 
není v nich škrtáno, výškrabáváno nebo nic 
měněno? Jsou původní zápisy čitelné při 
opravách? Jsou psány inkoustem, nepoužívá 
se jen tužky?
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68. Jsou knihy a korespondence náležitě opa
třeny J Jsou po ruce obchodní knihy z dří
vějších let?

69. Jsou knihy vedeny běžně až do poslední 
doby; nejsou vynechávány zápisy?

70. Jest tu řádně vedená pokladní kniha až do 
poslední doby? Jest založena přehledně a 
jsou zápisy v ní náležitě specialisovány?

71. Bývá v přiměřených obdobích uzavírána a 
prozkoumána.?

72. Souhlasí-li její zápisy přesně s usneseními 
správy a s doklady?

73. Jsou jednotlivé položky správně a až do po
slední doby přeneseny do hlavních knih a 
účtů ?

74. Shledal přehližitel zkoumaje stvrzenky o po
hledávkách věřitelů družstva a jiné spisy a 
doklady vztahující se na obchodování druž
stva, že souhlasí s knihami?

75. Jsou při zúročných částkách úroky správně 
vypočteny podle zkoušky namátkou prove
dené?

76. Jsou správně sčítány číslice při jednotlivých 
občasných uzavírkách?

77. Jest zařízení pokladní správy a pokladní 
kontroly účelné?

78. Jaká hotovost byla v pokladně shledána? 
Z čeho se skládá? Souhlasí s knihami? Je-li 
tu rozdíl, jak se objasňuje a jak byly vady 
odstraněny?

79. Má družstvo .příliš velké pokladní hotovosti, 
zejména v hotových penězích?

80. Jsou pokladní hotovosti bezpečně uscho
vány? Jest zavedena kontrolní závěra? 
Skcntnije se pokladní stav každého úředního 
dne?

81. Jsou budovy, zásoby zboží atd. náležející 
družstvu přiměřeně pojištěny proti ohni? 
proti vloupání?

82. Koná. správa, a dozorčí rada ke: konci roku 
inventuru veškerého majetku, a stvrzuje se 
výsledek protokolem ode všech pode- 
psaným?

83. Zapisují se majetkové hodnoty (nemovitosti, 
svršky, cenné papíry) hodnotou, která od
povídá skutečně ceně v tu dobu? Konají se 
příslušné odpisy?

84. Zapisují se pochybné pohledávky mezi maje
tek toliko podle pravděpodobné hodnoty a 
odpisují se nedobytné pohledávky?

85. Sepisuje se každého roku závěrka účtů včas?
86. Souhlasí tato závěrka s knihami?
87. Bilancují se správně pohledávky a dluhy, 

zvláště nezařaďují se mezi pohledávky po
ložky, které náležejí ke dluhům?

88. Jsou zachovávány zásady určené ve stano
vách o rozvazn a její sestavení (| 225,. č. 6 
obch. z., § 33 nov.)?

S9. Jest účet výnosu a ztráty správně sestaven?
90. Zachovávají se přesně předpisy zákona a 

stanov o rozdělení zisku a úhradě ztrát 
{§§ 240, 179, č. 2■obch. z., 225 č. 7, §§ Í2; 13, 
14 nov.)?

91. Byly dividendy rozděleny na obchodní, po
díly, po případe jakou částkou? ObsalniiMT 
stanovy obmezení, zachovávají se?

92. Byly závěrky účtů z minulých let valnou 
hromadou schváleny a jest to patrno- se zá-

. písnice?
93. Byla bilance řádně vyhlášena? Byla valnou 

hromadou schválená bilance příslušnému, 
soudu předložena (§ 243 obch,. z..)?

94. Jest reservní. fond? Jest jeho výše přiměřena 
způsobu a rozsahu obchodů?v

95. Plynou do reservníbo fondu částky určené 
zákonem nebo stanovami (§f 12, 13 nov.)?

96. Jak jest reservní. fond uložen, odpovídá to 
ustanovení stanov? Upotřefruje se ho při ob
chodování čí jest jinak uložen?

97. Jsou tu zvláštní reservní fondy? Jaké jsou a 
jak jsou uloženy?

98. Zapravují se včas daně, zachovávají se kol
kové předpisy, pokud tu není osvobození 
podle § 6-zákona z 15. dubna- 1919, č. 216' Sfc, 
z. a. n.?

VII. O přehlídce.

99. Učinila správa družstva obdrževši předešlou 
revisní zprávu usnesení o ní? Byla zprř a 
revisoro-va ve valné hromadě v úplném znění 
přečtena a vyslovila se dozorčí rada o vý
sledku přehlídky?

100. Jaká usnesení sé stala o tom ve valné hro
madě a jak byla provedena? Byly vady ve 
zprávě vytknuté napraveny' a neopakují se 
již?

Ze státní tiskárny v Praze.


