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Vládní nařízení 
ze dne 12. března 1927,

kterým se provádí zákon o úpravě poměrů 
družstev Podkarpatské Rusi.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 11 zákona ze dne 1. července 1926, 
č. 130 Sb. z. a n., o úpravě poměrů družstev 
Podkarpatské Rusi:

I. Revisní oprávnění svazů.

§ I-
í1) Aby mohlo ministerstvo vnitra v dohodě 

s resortním ministerstvem přiznat! oprávnění 
vykonávati revise družstev, musí svaz (ústře
dí) prokázati, že je s to, aby povinnosti re
visní řádně vykonával. Stanovy svazu musí 
obsahovati předpisy o jmenování revisorů, 
jakož i kterak a v jakém rozsahu se provádějí 
revise.

(2) Svaz mějž účelem činnost revisní a orga- 
nisační, jakož i společnou ochranu zájmů při
členěných družstev, s nimiž může v mezích 
platných předpisu pěstovati obchodní styky. 
Jiných účelů nesmí svaz míti.

II. Seznam revisní.

§ 2.
í1) Aby bylo dohlíženo na to, zdali se vy

konává každého roku revise předepsaná v § 6 
zák. č. 130/1926 Sb. z. a n., založen a veden 
buď u každého sborového soudu první stolice 
přehledný seznam všech družstev, zapsaných 
v jeho rejstříku.

(2) V seznamu buďtež uvedeny: firma a 
sídlo družstva, poznačení rejstříkové, datum 
a číslo, pod kterým byly zapsány stanovy, 
jméno svazu, oprávněného prováděti revise,

k němuž družstvo se přičlenilo, dále změny 
těchto zápisů, jakož i kdy a kterým revisorem 
byla revise vykonána (vzorec č. 1).

§ 3.
(1) Svaz jest povinen prokázati příslušným 

sborovým soudům revisní oprávnění a ozná- 
miti jména družstev, která na základě členství 
jeho revisi podléhají, a to nejdéle 14 dní poté, 
kdy mu bylo úřadem přiznáno právo revise, 
resp. kdy se družstvo stalo jeho členem.

(2) Také každé změny v členství družstev, 
revisí povinných, jest svaz povinen soudu 
oznamovati, a to tak, že každé skončení člen
ství oznámí nejméně čtvrt roku předem. Zánik 
družstva poznamená v seznamu revisí soud 
z povinnosti úřední.

(s) Každé družstvo je povinno ihned ozná- 
miti soudu své přičlenění ke svazu podle § 1 
zák. č. 130/1926 Sb. z. a n. a případnou po
zdější změnu. Jestliže k oznámení, že družstvo 
vypovědělo členství, nesdělí družstvo čtvrt 
roku před skončením tohoto členství, kterým 
oprávněným svazem bude dále revidováno, 
požádá soud Civilní správu Podkarpatské 
Rusi, aby družstvo podle povahy jeho činnosti 
ihned k některému oprávněnému svazu při
kázala; svazu buď však umožněno, aby se 
napřed v tomto směru vyjádřil.

(4) Každé družstvo podléhá revisi svého 
svazu až do skončení členství. Při změně sva
zové příslušnosti přechází revisní povinnost 
na svaz druhý teprve po skončení členství 
družstva ve svazu prvém.

(5) Do seznamu revisí buď dovoleno kaž
dému nahlédnout! v hodinách úředních.

§ 4.
(t) Každé družstvo musí býti počínaje

1. lednem 1927 podrobeno revisi před uplynu
tím každého kalendářního roku.
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(2) Svaz jest povinen oznámiti příslušnému 
soudu vykonání revise a jméno revisora, který 
revisi provedl, nejdéle do 14 dnů potom, kdy 
revise byla skončena.

(3) Zjistí-li soud, že mu do 31. ledna nebylo 
svazem předloženo oznámení o vykonané re
visi některého družstva v roce předchozím, 
stanoví svazu přiměřenou lhůtu, aby revisi 
vykonal a soudu oznámil. Není-li revise ani 
v této lhůtě vykonána, učiní soud o tom ihned 
oznámení prostřednictvím Civilní správy Pod
karpatské Rusi ministerstvu vnitra k řízení 
podle § 7 zák. č. 130/1926 Sb. z. a n. Do roz
hodnutí ministerstva vnitra může v případě 
potřeby Civilní správa Podkarpatské Rusi 
určití svaz, jemuž družstvo bude po tuto dobu 
přičleněno.

(4) Stejné oznámení učiní soud, nabude-li 
vědomostí o některé z okolností uvedených 
v § 7, bod č. 1. a 3., citovaného zákona.

III. R e v i s o ř i.

§ 5. -
í1) Svaz je povinen oznamovali úřadu níže 

uvedenému revisory za účelem vedení se
znamu.

(2) Tento založí a povede Civilní správa 
Podkarpatské Rusi podle oznámení svazů a 
sděluje jej, jakož i změny v něm nastalé sbo
rovým soudům první stolice.

(3) Seznam obšahuj jméno a bydliště revi
sora a poznámku, pro jaká družstva podle po
vahy jejich činnosti a jejich jednací řeči, nebo 
zdali pro všechna družstva byl svazem jmeno
ván. Také každá změna buď v seznamu za
psána podle oznámení svazu. Zápis revisora 
do seznamu stane se pokaždé toliko s jeho 
přivolením.

§ 6.
(x) Svaz jest povinen přesvědčit! se při vý

běru revisorů o odborné i praktické jich způ
sobilosti a jmenovati jen osoby způsobilé.

(2) Na jednotlivého revisora nemá připad- 
nouti přílišný počet družstev, ani mu nemá 
býti poskytována příliš zřídka příležitost ko- 
nati práce revisní.

(3) Svaz ukládaje revisorů výkon určité 
revise, má také hleděti k tomu, není-li revisor 
sám členem družstva, jehož činnost má pře- 
zkoumati, nebo není-li spřízněn nebo sešvakřen 
s některým členem jeho ředitelství nebo do- 
zoi'čího výboru, takže by mohly proto vznik- 
nouti pochybnosti o jeho nepředpojatosti.

(á) Revisoři, dříve než svoji činnost zahájí, 
slíbí rukou dáním u sborového soudu první 
stolice svého bydliště, že budou svědomitě ko- 
nati svěřené revise a že zachovají mlčenlivost 
předepsanou zákonem. O slibu vydá se revi- 
soru úřední osvědčení.

IV. Jak se revise koná.

§ 7.
(1) Kromě zvláštních poukazů, daných mu 

svazem, má revisor při revisi dbáti zásad dále 
uvedených.

(2) Má zkoumati, jak jest zařízen a veden 
obchod družstva ve všech odvětvích správy. 
Má netoliko zkoumati, jak se účtuje, vedou-li 
se řádně obchodní knihy, sestavují-Ii se řádně 
roční účty a pod., nýbrž má se také přesvěd
čit! o tom, vyhovuj e-li družstvo svým založe
ním a veškerou svou činností ustanovením zá
konů o družstvech [zák. čl. XXXVII/1875 (ob
chodní zákon), zák. čl. XXIII/1898, o hospo
dářských a živnostenských družstvech úvěr
ních, zák. č. 130/1926 Sb. z. a n.] a účelům 
jejich.

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

(4) V těchto mezích má nejen zjistiti vady 
a podati o shledaných zprávu, nýbrž i pře
zkoumávaje činnost poučiti orgány družstva, 
upozorniti je na jejich povinnosti, jakož i na 
shledané vady a poklesky, udělovati rady, aby 
bylo dosaženo účelného postupu, a je-li třeba, 
je poučiti, jak mohou zameziti hrozící nebez
pečenství.

(5) Jde-li o vady, jež mohou býti beze všeho 
odstraněny, revisor naléhej, aby bez odkladu 
byly během revise odstraněny. V revisní zprá
vě buď pak udáno, pokud byly vady již od
straněny.

§ 8.

0) Dříve než koná revisi, zjednej si revi
sor, nahlédnuv do rejstříku družstev nebo 
jinak, vědomost o stanovách, o funkcionářích 
družstva atd., ačli mu to není již dobře známo. 
Tím nabude spolu jistoty, jak jest ustaveno 
družstvo a jaký má účel, jakož i o tom, bylo-li 
všem předpisům o přihlašování do firemního 
rejstříku vyhověno.

(2) Kromě toho bude zpravidla nezbytno 
nahlédnouti dříve, než se vykoná revise, do 
spisů o předcházejících revisích a po případě
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do jiných spisů svazu, jehož revisi jest druž
stvo podrobeno.

§ 9.
(J) Revise vykoná se v sídle družstva. Druž

stvu oznámí revisor dříve, že a kdy bude re
vise konána, leda by se doporučoval opak toho. 
Ředitelství družstva oznámí to bez odkladu 
dozorčímu výboru, aby se mohl zúčastnit! re
vise; revisoru buď prokázáno, že byl dozorčí 
výbor o tom vyrozuměn.

(-) Vykoná-li revisor revisi, neoznámiv to 
dříve, má prve, než počne s prací, vyzvati ře
ditelství, aby vyrozumělo o tom dozorčí výbor; 
vykonav první úvodní úkony revisní, zastaví 
revisi, až přijdou členové dozorčího výboru 
neb až by se mohli dostaviti.

í3) K žádosti funkcionářů vykaž se svou 
legitimační listinou, kterou, jemu svaz vydává 
na dobu revisorské funkce.

§ 10.
(3) Revisor má právo vstoupit! do obchod

ních a provozovacích místností, nahlédnout! 
do knih, dopisů a spisů a prozkoumati stav 
pokladny, cenných papírů, dlužních úpisů a 
j akýehkoliv dokladů a zásob. Může. požadovat! 
zprávy a vysvětlivky, které se mu zdají po
třebnými, od orgánů a pověřenců družstva, 
aby si zjednal pokud možno úplný a správný 
přehled o hospodaření.

(2) Byly-li by mu činěny překážky při re
visi, buďte především členům ředitelství druž
stva připomenuty trestné následky toho, uve
dené v §8, bod č. 1., zák. č. 130/1926 Sb. z. 
a n., a zůstalo-li to marným, buď to oznámeno 
sborovému soudu a správnímu úřadu ku po
trestání podle odst. 3. §u 9 uvedeného zákona.

§ 11.
t1) Pokladniční stav buď zjištěn za přítom

nosti alespoň jednoho funkcionáře družstva, 
pokud možno funkcionáře pověřeného správou 
pokladny.

(2) Jsou-li knihy vadně vedeny, jest opráv
něn revisor vedle zapsaných položek zapsati, 
co podle jeho mínění jest správné. Zápisy pů
vodní nesmějí však se státi nečitelnými a 
mimo to použij revisor inkoustu jiné barvy 
ke svým zápisům, než jakým jsou psány pů
vodní, a buď přiměřeným způsobem nazna
čeno, že tyto zápisy on vykonal.

(3) Aby mohlo býti přezkoumáno, jsou-li 
správný jednotlivé účetní položky, může si 
revisor vyžádati zprávy od věřitelů nebo dluž

níků, ačli jest toho v tom kterém případě 
třeba; při tom však musí vždy s největší opa- 
traostí postupovati a zvláště všeho se vyvaro- 
vati, čím by úvěr družstva mohl býti poškozen.

(4) Aby byly zjištěny důležité okolnosti, 
musí revisor, prozkoumávaje činnost družstva, 
sepsati kdykoliv protokol, který podepsán buď 
všemi přítomnými funkcionáři.

§ 12.

(1) Kromě otázek, které mají býti revisoru 
všeobecným vodítkem podle přiloženého vzorce 
(vzorec č. 2), má revisor věnovati svou plnou 
pozornost také těm oborům věcného a formál
ního hospodaření, které jsou podle druhu a 
způsobu toho kterého družstva rozhodnými 
pro jeho působnost, a vůbec přizpůsobit! po
každé revisi zvláštnostem případu.

(2) Svaz, jemuž jest podle § 6, odst. 2., zák. 
č. 130/1926 Sb. z. a n. uděleno revisní opráv
nění, musí před započetím výkonu tohoto 
oprávnění předložití příslušným minister
stvům ke schválení specielní dotazník pro re
visi jednotlivých typů družstev vypracovaný 
v rámci přiloženého vzorce dotazníku (vzorec 
č. 2).

V. O podávání zpráv.

§ 1B.
(1) Revisor sepíše o výsledku revise zprávu, 

v níž buďtež vylíčeny všechny závažné sku
tečnosti pro posouzení, jak družstvo hospo
daří, zodpověděna otázka, zdali byly zachovány 
zákonné předpisy a ustanovení stanov, a uve
deny všechny shledané závažné vady.

(2) Ve zprávě buď dále udáno, kdy bylo 
s revisí počato a kdy byla skončena.

(3) Zprávu o revisi předloží revisor ve lhůtě 
co nej kratší ředitelství (představenstvu) sva
zu, které má zprávu prozkoumati a připojiti 
k ní pokyny, jak mají býti zjištěné závady 
v přiměřené lhůtě odstraněny. Ředitelství 
(představenstvo) svazu může také naříditi, 
aby k projednání revisní zprávy bylo svoláno 
mimořádné valné shromáždění družstva. Lhůtu 
může navrhnouti již v revisní zprávě revisor 
sám.

§ 14.
(i) S oznámením, které o vykonané revisi 

učiní revisor, buďte sborovému soudu první 
stolice sděleny zjištěné závady a navržen způ
sob nápravy, i byla-li dána k jich odstranění 
lhůta a jaká, či bylo-li nařízeno mimořádné 
valné shromáždění k projednání revisní 
zprávy.
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(á) V oznámení buď zvláště vytčeno, stal-li 
se případ, zmíněný v 1. nebo 2. bodu §u 8 zák. 
č. 130/1926 Sb. z. a n.

(3) Sborový soud první stolice jest zavázán, 
aby podle podané zprávy nařídil, čeho třeba, 
aby vady byly odstraněny, a naléhal na to 
i donucovacími prostředky.

§ 15.
í1) Ředitelství družstva má ihned, jakmile 

obdrží zprávu o revisi, usnésti se o ní ve spo
lečném sezení s dozorčím výborem, a svoláva
jíc příští valné shromáždění, má ohlásiti, že 
bude učiněno usnesení o zprávě revisní. Jestliže 
bylo svazem uloženo ředitelství družstva svo
lali k projednání revisní zprávy mimořádné 
valné shromáždění, musí ředitelství svolati 
valné shromáždění nejdéle do jednoho měsíce 
od obdržení revisní zprávy.

(2) Zpráva o revisi buď dána na pořad jed
nání před schvalováním účetní uzávěrky a před 
usnášením o udělení absolutoria ředitelství a 
dozorčímu výboru. Zpráva revisorova s po
známkami ředitelství (představenstva) svazu, 
s pokyny soudu i usnesením společné schůze 
ředitelství a dozorčího výboru buďtež v úplném 
znění přečteny některým členem (družstva)

(3) Usnesení společné schůze ředitelství a 
dozorčího výboru, jakož i valného shromáž
dění o zprávě revisní buď v ověřeném opise 
předloženo ředitelství (představenstvu) svazu 
a sborovému soudu první stolice.

§ 16.
(') Každý revisor jest povinen zachovati 

v tajnosti obchodní a provozovací poměry, 
o kterých se dověděl, přezkoumávaje činnost 
družstva. I ve zprávě smí se o nich zmíniti 
jen potud, pokud se jich týká některá výtka.

(2) Kromě toho má povinnost zachovati 
v každé jiné příčině naproti jiným osobám 
mlčení o výsledku revise a zejména zdržeti se 
všeliké zmínky, která by mohla poškodili úvěr 
družstva.

§ 17.
í1) Toto nařízení nabývá působnosti vyhlá

šením.
(2) Provedením jeho pověřují se ministři 

zemědělství, financí, vnitra, spravedlnosti, 
průmyslu, obchodu a živností a sociální péče.

švehla v. r.
černý v. r. Dr. Peroutka v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Udržal v. r.
Dr. Spina v. r. Dr. Nosek v. r.
Dr. Tiso v. r. Najman v. r.
Dr. Engliš v. r. Šrámek v. r.

Dr. Gažík v. r.
Dr. Hodža v. r.,

též za ministra Dr. Srdínko.

Vzorec č. 1.

Revisní seznam.

Firma
a sídlo družstva

Poznačení rejstří
kové (svazek a číslo 

rejstříku)

Datum 
a číslo usne
sení zápisu 

stanov

členem

svazu
Datum
revise

Jméno
revisora

Poznámka

i
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Vzorec č. 2.

Otázky pro revisi družstev.

I. Všeobecné poměry.

1. Podle kterého zákona jest družstvo za
loženo ?

2. Kdy bylo zapsáno do firemního rej střiku?

3. Vyhovují stanovy účelu družstva?
4. Jest tu původní vyhotovení stanov i s vý

měrem o zápisu jeho i všech změn do rej
stříku ?

5. Souhlasí stanovy v rejstříku zapsané se 
stejnopisy na skladě?

II. členství.

6. Kdo se může státi členem a jak se při
jímají členové podle stanov? Není závad?

7. Jsou přihlášky členské správně sepsány, 
podepsány a uschovány?

8. Jsou splněny ostatní podmínky členství 
podle zákona a podle stanov?

9. Zachovávají se předpisy o výpovědi po
dílů, o vystupování a vyloučení členů?

10. Vede se správně seznam členů a jest 
pohyb a stav členů oznamován sedrii způso
bem a v čase zákonem předepsaným?

11. Jest ručení členů neobmezené či obme- 
zené a jaké?

12. Jaké jsou závodní podíly a jaké jsou 
podmínky jejich splácení ? Nejsou podíly různé 
hodnoty ?

13. Jest podílová účast členstva v poměru 
k účelům družstva?

14. Jaké jsou výpovědní předpisy? III.

III. Správa družstva,

a) Ředitelství:
15. Kolik členů má podle stanov ředitelství, 

jak, a na jak dlouho se volí? Může býti členem 
ředitelství pouze člen družstva?

16. Jsou členové ředitelství ohlášeni k zá
pisu do rejstříku?

17. Jak se družstvo podpisuje?
18. Jestliže spolupodpisuje úředník, jaká 

jest jeho plná moc? Jest prokura ohlášena 
k zápisu do rejstříku?

19. Obsahují stanovy účelné předpisy pro 
povinnosti ředitelství? Jsou tyto povinnosti 
plněny?

20. Jest řád jednací účelným doplňkem před
pisů stanov pro ředitelství?

b) Dozorčí výbor:

21. Kolik členů má podle stanov dozorčí vý
bor, jak se volí a na jak dlouho?

22. Není vzájemný nebo společenský poměr 
členů dozorčího výboru nebo týž poměr k čle
nům ředitelství na újmu vykonávání funkcí 
dozorčího výboru?

23. Jsou funkce ředitelství a dozorčího vý
boru stanovami přesně odděleny a jsou vy
hovující instrukce pro činnost dozorčího vý
boru?

24. Vyhovují tyto instrukce předpisům zá
konným a stanov a také účelu družstva?

25. Jsou tyto předpisy řádně plněny?

c) Valné shromáždění:
26. Jaké jsou předpisy stanov pro svolávání 

a . konání valného shromáždění a usnášení 
v něm?

27. Vyhovují tyto předpisy povaze podni
kání družstva a zvláštnímu složení členstva ?

28. Poskytují zejména členstvu možnost, 
aby k právům jeho bylo přihlíženo ?

29. Byla usnesení valných shromáždění vy
konána správně?

d) Protokoly:

30. Jsou o jednáních ředitelství dozorčího 
výboru a valných shromáždění řádné zápisy?

e) úřednictvo:
31. Má družstvo úředníky? Pro které práce, 

jak jest upraven jejich služební poměr?

IV. Provádění účelu.

32. Plní družstvo organisační část svého 
účelu ?

33. Provozuje družstvo všechny ostatní části 
svého účelu?
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34. Kterou činnost provozuje družstvo jako 
hlavní ?

35. Nedoporučuje se rozšíření nebo obme- 
zení ?

36. Jaký jest poměr členů k této činnosti 
podle stanov a ve skutečnosti?

37. Lze z tohoto poměru souditi, že pro
vádění účelu je rozhodně družstevní?

38. Jest družstvo činno v mezích zákona a 
stanov ?

39. Jsou vlastní prostředky družstva dosta
tečné podle způsobu jeho činnosti a svého 
účelu ?

40. Jakým způsobem opatřuje si družstvo 
ostatní potřebné prostředky provozovací?

41. Postupuje se při hospodaření opatrně, 
pečlivě a šetrně, jsou vydány zvláštní provo
zovací instrukce?

42. Dosahuje družstvo svého účelu, přirov- 
náváme-li je k soukromým podnikům téhož 
druhu?

43. Jest družstvo ve své činnosti podporo
váno revisním svazem a jak?

V. účetnictví.

44. Jsou účetnictví a služba pokladní, skladní 
a uschovací zařízeny tak, aby účelům družstva 
a nutné bezpečnosti vyhovovaly?

45. Jaká jest toho kontrola a jaká jsou 
opatření ?

46. Sestavuje se, zkoumá a schvaluje bilance 
včas, způsobem zákonem a stanovami přede
psaným?

47. Jsou usnesení valných hromad ohledně 
použití zisku a úhrady ztráty v souhlase se 
stanovami a zákonnými předpisy a potřebou 
družstva? Jsou předpisy stanov v tom směru 
účelné?

48. Byla usnesení valných hromad o použití 
zisku, resp. úhrady ztráty provedena?

49. Jsou vybudovány nutné reservní fondy?

50. Jsou daně a poplatky správně vypočí
tány a odváděny?

VI. Likvidace. Konkurs.

51. Byla likvidace správně usnesena a za
psána do rejstříku?

52. Kdo jest likvidátorem?

53. Jsou při likvidačním řízení plněny vše
chny předpisy zákonné i předpisy stanov?

54. Byl konkurs řádně vyhlášen?

55. Jaká jsou konkursní opatření?

56. Jaký jest stav likvidačních, resp. kon
kursních hodnot, a jaké důsledky z toho 
vzniknou členstvu?

VII. Zákonná revise.

57. Kdy a kým byla vykonána poslední zá
konná revise?

58. Bylo vyhověno jejím požadavkům, a by
lo se zprávou revisní naloženo podle předpisů 
stanov, zákona a vládního nařízení?

Státní tiskárna v Prazo,


