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I FIRMA, SYDŁO, CIL A PŘEDMJET PŘEDEWZAĆA 
 
§ 1 Firma a sydło 
 
1 Firma drustwa rěka: Swobodny Społk z.d. 
2 Sydło drustwa su Drježdźany.  

 
§ 2 CIL A PŘEDMJET PŘEDEWZAĆA 

 
1 Cil předewzaća je hospodarske spěchowanje a wobstaranje sobustawow.  

 

2 Předmjet předewzaća je financowanje, produkowanje, rozšěrjenje serbskich kulturnych 

tworow kóždeho razu (hudźba, tworjace wuměłstwo, filmy, tonowe zynkopaski, medije a knihi), 

spěchowanje zwjazanja do syće producentow a konsumentow serbskich tworow wšelakeho 

razu, wutworjenje awdiowizuelneho kulturneho archiwa kaž tež dalše aktiwity, kotrež podpěruja 

slědowace aktiwity.  

 
3 Drustwo móže wotnožki załožić a so na předewzaćach wobdźělić, tak daloko kaž su tute 

wobdźělenja jenož pomocna abo pódlanska skutkownosć drustwa.  

 

4 Rozšěrjenje překupneho wobhospodarjenja na nječłonkow je dowolene.  

 

II Čłonstwo 
 
§ 3 So stać z čłonom abo čłonku 

 
1 Ze čłonom móža so stać: 

a přirodne wosoby, 

b wosobowe towarstwa, 

c juristiske wosoby priwatneho abo zjawneho prawa. 

 
2 Jako čłon abo čłonka móže přiwzata jedna wosoba być, kotraž spjelnja wuměnjenja k 

zastupej do drustwa abo wosoba, kotrejež čłonstwo je w zajimje drustwa. Njemóže so přiwzać  

wosoba, kotraž je hižo čłon jednoho druheho zjednoćenja, kotrež čini zasadnje samsne 

wobchodnistwo, abo wosoba, kotraž sama podobne wobchodnistwo přewjedźe abo přewjesć 

da.  

 
3 Ze čłonom je móžno so stać přez 

a podpisanje přistupneho wozjewjenja wot přistupowaceje wosoby a 

b dowolnosć přez předsydstwo. 
 

4 Čłon abo čłonka dyrbi bjez komdźenja do lisćiny čłonow zapisany-a a wo tym 

informowany być  (§ 16 wotstawk 2 pismik i) 
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§ 4 Zakónčenje čłonstwa 
 
Čłonstwo kónči přez 

a wupowědźenje (§ 5 wotstawk 1) 

b Přenjesenje wobchodneho dobroměća (§ 6 wotstawk 1) 

c Smjerć čłona abo čłonki (§ 7) 

d Insolwenca čłona abo čłonki (§ 7 a) 

e Rozpušćenje juristiskeje wosoby abo wosoboweho předewzaća (§ 8) 

f   Wuzamknjenje (§ 9) 

 
§ 5 Wupowědźenje 

 
1 Kóždy čłonk móže swoje čłonstwo na kóncu jednoho wobchodneho lěta z 

respektowanjom časa wot šěsć měsacow pisomnje wupowědźeć. 

2 Tak daloko kaž je čłonk zastupjeny z wjace wobchodnymi podźělemi, bjeztoho zo so  přez 

wustawki abo wujednanje z drustwom zwjaza, móže pisomnje jedyn abo wjace wobchodnych 

podźělow swojeho přidatneho wobdźělenja na kóncu wobchodneho lěta z respektowanjom 

časa wot šěsć měsacow wupowědźeć. 

 
§ 6 Přenjesenje předewzaćelskeho dobroměća 
 

1 Jedyn čłon abo jedna čłonka móže stajnje, tež w běhu wobchodneho lěta, swoje 

wobchodowe bankowe dobroměće přez pisomne zrěčenje druhemu přenjesć a z drustwa bjez 

rozestajenja wotstupić, jeli je kupc čłon na jeho městnje abo stanje so z čłonom. Je-li kupc 

čłon, da je přenjesenje wobchodneho dobroměća jenož móžne, hdyž jeho dotalne dobroměće 

po připisanju wobchodneho dobroměća  přenošerja dowolenu cyłkownu sumu wobchodnych 

podźělow, z kotrymiž je kupc wobdźěleny abo so wobdźěli, njepřestupi. 

2 Čłon/-ka móže swoje wobchodne dobroměće podźělnje přenjesć, bjez toho zo 

wotstupi z drustwa, a  z tym swoje wobchodne podźěle pomjeńšić. Wotstawk 1 płaći 

k tomu wotpowědnje.  

 
3 Za přenjesenje bankoweho dobroměća je trjeba, zo předsydstwo k tomu přihłosuje.  

 
§ 7 Smjerć čłona/-ki 
 
Ze smjerću wopušći čłon abo čłonka drustwo. Jeho abo jeje čłonstwo přeńdźe na namrěwca. 

Čłonstwo zakónči na kóncu wobchodneho lěta, w kotrymž je namrěwstwowy pad nastupił.   

 
 
 
 
§ 7 a Insolwenca čłona/-ki 
 

Započnje-li procedura insolwency nad swójstwom jednoho čłona abo čłonki abo wotpokaza 

so wotewrjenje procedury insolwency falowaceje masy dla, zakónči čłonstwo ze kóncom 
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wobchodneho lěta, w kotrymž je so insolwencna procedura zahajiła abo je so wotewrjenje 

insolwency falowaceje masy dla wotpokazało.  
 

§ 8 Rozpušćenje juristiskeje wosoby abo personalneho towarstwa  
 

Rozpušći-li so jedna juristiska wosoba abo wosobowe towarstwo abo hasnje, zakónči 

čłonstwo z kóncom wobchodneho lěta, w kotrymž rozpušćenje abo hasnjenje je nabyło 

płaćiwosće. W padźe namrěwstwa wjedźe namrěwc čłonstwo dale hač do kónca 

wobchodneho lěta. 

 

§ 9 Wuzamknjenje 

 
1 Jedyn čłon abo jedna čłonka móže być na kóncu wobchodneho lěta wuzamknjeny-a, 

jeli 

a njespjelni wustawkowe abo druhe winowatosće napřećiwo drustwu nimo 

pisomneho pominanja z hroženjom k wuzamknjenju; 

b zapoda njekorektne kónclětne wotličenja abo njekorektne zamóženske přehlady abo 

njeprawe abo njedospołne wozjewjenja k swojej prawniskej abo/a hospodarskej situaciji; 

c přez njespjelnjenje swojich winowatosćow napřećiwo drustwu škodźi abo je škodźał; 

d je wordował njezamóžny k płaćenju abo přezadołženy abo hdyž nad jeho swójstwom je 

nastała próstwa k wotewrjenju procedury insolwency; 

e je swoje dźěło, sydło abo domjacu adresu přesunył, abo hdyž jeho trajne 

přebywanišćo je njeznate; 

f wuměnjenja za přiwzaće do drustwa njejsu byli date abo njejsu date; 

g ma swójske z drustwom w konkurency stejace předewzaće ma abo so na tajkim 

konkurencnym předewzaću wobdźěli abo jedne w konkurency stejace předewzaće so wobdźěli 

na předewzaću čłona abo čłonki; 

h jeho zadźerženje njeda so z naležnosćemi drustwa přezjedne přinjesć. 
 

2 Za wuzamknjenje je předsydstwo zamołwite. Čłonojo abo čłonki předsydstwa abo 

dohladowanskeje rady móža jenož při wobzamknjenju hłowneje zhromadźizny wuzamknjene 

być.  

3 Před wobzamknjenjom dyrbi so tomu, kiž měł so wuzamknyć, składnosć dać, so k 

wotpohladanemu wuzamknjenju wuprajić. Wo wuzamknjenju maja so jemu zdźělić najwažniše 

činitosće, na kotrež bazuje tute wuzamknjenje jako tež wustawkowa přičina wuzamknjenja. 

 
4 Wobzamknjenje, přez kotrež so čłon abo čłonka wuzamknje, dyrbi zapřijeć přičiny, na 

kotrež bazuje wuzamknjenje, kaž tež wustawkowu přičinu wuzamknjenja. 

 
5 Wobzamknjenje ma předsydstwo wuzamknjenemu bjez skomdźenja ze zapisanej 

posyłku zdźělić. Wot časa pósłanja lista njemóže čłon abo čłonka, so wjace na hłownej 

zhromadźiznje wobdźělić ani struktury drustwa wužiwać, ani čłon abo čłonka předsydstwa 

abo dohladowanskeje rady być.  
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6 Wuzamknjeny abo wuzamknjena móže, jeli njeje hłowna zhromadźizna wuzamknjenje 

wobzamknyła, w běhu jednoho měsaca wot pósłanja lista skóržbu pola dohladowanskeje rady 

zapodać. Rozsud k skóržbje na dohladowansku radu je internje w drustwje dokónčny. 

Njezapoda-li wuzamknjeny abo wuzamknjena skóržbu w prawym času, je porjadny prawniski 

puć wuzamknjeny.  

 
§ 10 Rozestajenje 
 
1 Za rozestajenje mjez wuzamknjenym čłonom abo wuzamknjenej čłonku a drustwom je 

wobkrućene kónčne wotličenje rozsudźace; Na kónclětnu stratu ma so hladajo na poćah k 

překupskim podźělam hladać. W padźe přenjesenja překupskeho dobroměća (§ 6) 

njewotměje so žane rozestajenje. 

 

2 Wuzamknjenemu čłonej abo wuzamknjenej čłonce wupłaći so rozestajenske dobroměće w 

běhu šěsć měsacow  po wopušćenju drustwa. Drustwo jo woprawnjene, pola zwady wobličić 

jej přistejace žadanja přećiwo wuzamknjenemu čłonej abo wuzamknjenej čłonce. Na rezerwy 

a hinaše swójstwo drustwa nima čłon abo čłonka prawo. Wuzamknjenemu čłonej abo 

wuzamknjenej čłonce wupłaći so zwadne dobroměće w času šěsć měsacow po 

wuzamknjenju.  

 
3 Drustwo rukuje rozestajenske dobroměće čłona abo čłonki jako zastawk za ewentuelny 

wupad, wosebje w insolwencnej procedurje čłona abo čłonki.  

 

4 Wotstawki 1 do 3 płaća wotpowědnje za rozestajenje pola wupowědźenja jednotliwych 

překupskich podźělow. 

 
§ 11 Prawa čłonow a čłonkow 
 

Kóždy čłon ma prawo na, 
a wužiwanje infrastruktury drustwa po za to wobkrućenych postajenjach; 

b na hłownej zhromadźiznje, jeje posedźenjach, wothłosowanjach, wólbach so wobdźělić 

a tam informacije k naležnosćam drustwa sej žadać, tak daloko kaž so ničo § 34 znapřećiwi; 

c próstwy za dnjowy porjad pola hłowneje zhromadźizny wotedać; za to je trěbny 

znajmjeńša dźesaty dźěl čłonow (§ 28 wotstawk 4); 

d při próstwach na zwołanje jedneje wurjadneje hłowneje zhromadźizny skutkować; při 

tajkich próstwach je trěbny znajmjeńša dźesaty dźěl čłonow (§ 28 wotstawk 2); 

e na z wustawkami wobzamknjenych wupłaćenjach so wobdźělić; 
f dočasa před wobkrućenjom kónclětneho wotličenja wot hłowneje zhromadźizny jedyn 

wotpis kónclětneho wotličenja, situaciskeje rozprawy, a tež hdyž je to zakonsce nuzne, 

rozprawu wot dohladowanskeje rady sej žadać; 

g Zapis hłowneje zhromadźizny widźeć respektiwnje wotpis zapisow hłowneje 

zhromadźizny dóstać; 

h lisćinu čłon-kow widźeć; 

i zestajeny rezultat přepytowanskeje rozprawy po drustwowym zakonju § 59 GenG widźeć. 

 
§ 12 Winowatosće čłonow a čłonkow 



 
strona 8 

 

 
Kóždy čłonk abo kóžda čłonka je winowaty-a, drustwowe předewzaće ze swojimi mocami tak 

daloko kaž je móžno podpěrać. Čłon abo čłonka dyrbi wosebje  

a postajenjam drustwoweho zakonja, wustawkam a wobzamknjenjam hłowneje 

zhromadźizny slědować; 

b respektować płaćace powšitkowne překupske, rozšěrjenske a płaćenske prawidła; 

c dowěrliwje wobchadźeć z poskitkowymi podłožkami, kondicijemi, wokolnikami a 

wosebitymi informacijemi drustwa napřećiwo zwonka stejacych; 

d na žadanje drustwa zapodać nuzne dokumenty, wosebje pokazać swoje kónclětne 

wotličenja a informacije k swojim překupskim a wobrotowym wuwićam jako zestajenju 

sortimenta. Z informacijemi budźe drustwo dowěrliwje wobchadźeć; 

e drustwu kóždu změnu prawniskeje formy a mějićelskich poćahow swojeho předewzaća 

bjez skomdźenja zdźělić; 

f zapłaćić te kapitalnej rezerwje (§ 39 a) přistejace přinoški (po Přinoškowym porjedźe) a 

w datym padźe zastupne pjenjezy, jeli jich wysokosć a płaćenske wašnje stej wot hłowneje 

zhromadźizny wobkrućenej  byłoj. 

 

III ORGANY DRUSTWA 
 
§ 13 Organy drustwa 
 

Organy drustwa su: 

A PŘEDSYDSTWO 

B DOHLADOWANSKA RADA 

C HŁOWNA ZHROMADŹIZNA 

 

A PŘEDSYDSTWO 

 
§ 14 Nawjedowanje drustwa 
 
1 Předsydstwo nawjeduje drustwo w swojej zamołwitosći.  

 

2 Předsydstwo wjedźe wobchodnistwo w přezjednosći ze zakonskimi předpisami, 

wosebje w přezjednosći z drustwowym zakonjom, wustawkami a jednanskim porjadom 

za předsydstwo. 

 

3 Předsydstwo zastupuje drustwo w sudniskich a zwonkasudniskich naležnosćach po 

předpisach § 15. 

 
§ 15 Zastupowanje 
 

1 Drustwo je zakonsce zastupowane přez dweju čłonow z předsydstwa abo jedyn čłon abo 

jedna čłonka z předsydstwa zhromadnje z prokuristom. 
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2 Tak daloko kaž so wjedu překupske dźěła mjez drustwom a předsydstwom, drustwo bywa 

wot dohladowanskeje rady zastupowane po § 39 wotstawk 1 GenG. 

 

3 Wudźělenje prokury, jednanskeje połnomocy a wosebitych połnomocow za prawo-słužbne 

zastupowanje je dowolene. Wjace z toho rjaduje jednanski porjad za předsydstwo.  

 
§ 16 Nadawki a winowatosće předsydstwa  
 
1 Čłonojo abo čłonki předsydstwa dyrbja při jednaćelstwje skedźbnosć porjadneho a 

wědomeho překupskeho jednaćela drustwa nałožować. Wo dowěrliwych datach a 

potajnstwach, kotrež su woni zhonili ze skutkowanja w předsydstwje, dyrbja kruće mjelčeć.   

2 Předsydstwo dyrbi wosebje: 

a překupske dźěła wotpowědnje cila a předmjeta drustwa porjadnje wjesć; 

b za porjadne překupske dźěło nuzne wosobinske a wěcne naprawy dočasnje planować a 

přewjesć; 

c zaručić, zo dodawanja a wukony so porjadnje dočinja a zo čłonojo a čłonki so na 

wěcy přiměrjene wašnje zastaraju; 

d Jednanski porjad po słyšenju dohladowanskeje rady postajić, kotryž dyrbi předsydstwo 

jednohłósnje wobzamknyć a wot wšitkich čłonow předsydstwa podpisany być; 

e so wo jedne porjadne knihiwjednistwo a wužitne knihiwjednistwo starać; 

f porjadne inwentury přewjesć, inwentarowy zapis kónc wobchodneho lěta postajić a 

bjez skomdźenja jón dohladowanskej radźe předpołožić; 

g najpozdźišo w běhu pjeć měsacow po kóncu wobchodneho lěta kónclětne wotličenje a 

situacisku rozprawu, tak daloko kaž je wona zakonsce nuzna, postajić, dohladowanskej radźe 

bjez skomdźenja přepołožić a w tym wokomiku z jeje přispomnjenjemi je hłownej 

zhromadźiznje k wobkrućenju kónclětneho wotličenje přepołožić;  

h Hač do wólbow dohladowanskeje rady jednu rozprawu wo wosebitych činitosćach zestajić a 

k tomu bjez skomdźenja wubraneho społnomócnjeneho před hłownej zhromadźiznu informować 

a hnydom potom poradźować wo zwołanju jedneje wurjadneje hłowneje zhromadźizny.  

i wo přizwolenju nabyća čłonstwa a wo wobdźělenju z dalšimi překupskimi podźělemi 

rozsudźić, kaž tež lisćiny čłon-kow po drustwowym zakonju wjesć, kaž tež so starać wo po 

drustwowym zakonju předpisane wozjewjenja a pokazki; 

j zakonskemu přepytowanskemu zwjazkej zwołanje, termin, dnjowy porjad a próstwy za 

hłownu zhromadźiznu dočasnje pokazać; 

k w přepytowanskej rozprawje wobkrućene njedostatki wostajić a zakonskemu zwjazkej wo tym 

rozprawjeć; 

l zakonski přepytowanski zwjazk wo planowanych změnach wustawkow dočasnje informować. 

 

§ 17 Rozprawjenje před dohladowanskej radu 

Předsydstwo dyrbi dohladowanskej radźe znajmjeńša štwórćlětnje, a na žadanje tež w 

krótšich časowych wotstawkach předpołožić mjez druhim, 
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a přehlad k towaršnostnemu wuwiću drustwa we wuběžanym časowym ramiku na 

zakładźe mjez wotzamknjenjemi; 

b Zestajenje lisćiny wo zawjazanosćach drustwa, wo wuměnowych winowatosćach kaž tež 

wo ručenskich obligacijach; 

c Přehlad wo wot drustwa přizwolenych kreditach; 

d Plan předewzaća, z kotrehož wosebje potrjeba inwesticije a kapitala wuchada; 

e Rozprawa wo wosebitych činitosćach; tule je zwoprědka bjez skomdźenja trjeba, předsydu 

dohladowanskeje rady informować. 

 
§ 18 Zestawa a słužbny poměr  
 

1 Předsydstwo wobsteji ze znajmjeńša dweju čłonow. Čłonojo a čłonki předsydstwa, kiž 

njejsu hłownohamtsce aktiwni, dyrbja samostatne, aktiwnje skutkowacy čłonojo abo čłonki 

abo wosoby być, kiž maja dowolnosć k zastupowanju předewzaćow wobstejacych ze 

čłonkow.  

2 Hłownohamtscy jednarjo abo hłownohamtske jednarki dyrbja předsydstwu přisłušeć. 

 
3 Předsydstwo bywa zwołane a wotwołane wot dohladowanskeje rady. Dohladowanska 

rada je zamołwita za wobzamknjenje, změnjenje kaž tež za skónčenje słužbnych zrěčenjow 

z předsydstwowymi čłonami a čłonkami. Wozjewjenja dohladowanskeje rady wotedawa jeje 

předsyda a při jeho njemóžnosći wot jeho zastupnika. Zakónčenje słužbneho poćaha wjedźe 

k wotstronjenju pozicije toho organa w času wotpušćenja.  

 
4 Předsydstwowe čłonki a předsydstwowy čłonojo wopušćeja z kóncom kalendroweho lěta 

předsydstwo, z tym zo su spjelnili zakonske prawidłowne starobne hranicy.  

 
5 Skazanje njehłownohamtskich předsydstwowych čłonow a čłonkow je wobmjezowane na 

tři lěta. Zasoskazanje je dowolene.  

 
 
§ 19 Wutworjenje wole 
 
1 Předsydstwo je do wobzamknjenja woprawnjene, jeli wjace hač połojca jeho čłonkow sobu 

skutkuje. Wone rozsudźi wo swojich wobzamknjenjach z wjetšinu wotedatych hłosow; w padźe 

§ 16 wotstawk 2 pismik d je jednomyslnosć nuzna. Při runosći hłosow płaći jedna próstwa jako 

wotpokazana.  

 

2 Wobzamknjenja, kotrež wuńdu z prawidłowneho překupskeho zawoda, dyrbja so 

protokolować zaměra dopokazanja dla. Protokole dyrbja so numerować z běžnymi ličbami a 

dyrbja wot čłon-kow předsydstwa podpisane być, kotřiž su so wobdźělili na zestajenju 

wobzamknjenjow.  

 
3 Budźe-li so wo słužbnych naležnosćach drustwa poradźować, kotrež zajimy jednoho 

čłonka předsydstwa, jeho mandźelskeho abo mandźelskeje, dźěći, swójbnych abo jedneje 

wot njeho po zakonju abo z połnomocu postajeneje zastupowaneje wosoby potrjechja, to 

njesmě potrjecheny čłon předsydstwa na poradźowanjach a wothłosowanjach so wobdźělić. 
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Čłonej abo čłonce předsydstwa ma so před wobzamknjenjom składnosć dać, zo jeho 

wuprajenje bywa słyšane.  

 
§ 20 Wobdźělenje na posedźenjach dohladowanskeje rady 
 
Čłonojo a čłonki předsydstwa su woprawnjene, so na posedźenjach dohladowanskeje rady 

wobdźělić. Přez wobzamknjenje dohladowanskeje rady móže so wobdźělenje wobzamknyć. 

Na posedźenjach dohladowanskeje rady dyrbi předsydstwo nuzne informacije k słužbnych 

naležnosćach wudźělić.  

 
§ 21 Kredit čłonam a čłonkam předsydstwa 
 
Přizwolenje kreditow abo druhich hospodarskich lěpšinow čłon-kam předsydstwa, jich 

mandźelskich, małolětnych dźěći abo třećim wosobam, kotrež póńdu do konta jedneje tutych 

wosobow, je zakazane. 

B DOHLADOWANSKA RADA 
 
§ 22 Nadawki a winowatosće dohladowanskeje rady 
 
1 Dohladowanska rada dyrbi jednaćelstwo předsydstwa wobhladować a so za tutón cil wo 

naležnosćach drustwa informować dać. Wón móže kóždy čas k tomu sej žadać rozprawjenje 

wot předsydstwa abo sam abo přez jednotliwe wot njeho wuzwolene čłonki abo wuzwoleni 

čłonojo knihi a zapisy drustwa kaž tež staw kasy a staw hódnotnych papjerow a tworow 

widźeć a přepytować. Tež jedyn jednotliwy čłon abo jednotliwa čłonka dohladowanskeje rady 

móže informacije, ale jenož wot dohladowanskeje rady, sej žadać.  

 

2 Dohladowanska rada dyrbi kónclětne wotličenje, situacisku rozprawu, a tež hdyž je 

zakonsce nuzne, a namjet předsydstwa za wužiwanje jednoho kónclětneho wotličenja abo za 

wurunowanje jedneje kónclětneje falowaceje sumy přepytować kaž tež wobsah 

přepytowanskeje rozprawy zhonić. Wona dyrbi so wo tym wuprajić a hłownej zhromadźiznje 

před wobkrućenjom kónclětneho wotličenja rozprawu podać.  

 
3 Dohladowanska rada móže wuběrki stworić ze swojeje srjedźe, zo by spjelniła swoje 

zakonske a wustawkowe winowatosće a so słužić z wěcy-wuznatymi na dobro drustwa. Jeli  

dohladowanska rada wuběrki stwori, postaja wona, hač maja tute wuběrki poradźowacu abo 

rozsudźacu kompetencu; nimo toho postaja wona ličbu čłon(-k)ow wuběrkow. Jedyn wuběrk 

móže ze znajmjeńša tři čłon(-k)ow wobstać. Wuběrk jo wobzamknjenja zamóžny, jeli  je 

połojca jeho čłon(-k)ow přitomna. Za wobzamknjenje płaći jako wudospołnjenje § 25. 

 
4 Jednotliwe detaile k spjelnjenju winowatosćow, kotrež słušeja dohladowanskej radźe 

rjaduje wot dohladowanskeje rady postajeny jednanski porjad. Jedyn eksemplar jednanskeho 

porjada dyrbi so kóždemu čłonkej abo čłonce dohladowanskeje rady přećiwo kwitowance 

dóstaća doručić.  

 
5 Čłonojo a čłonki dohladowanskeje rady dyrbja měć při swojim dźěle skedźbnosć jednoho 

porjadneho a swědomiteho čłon(-k)a dohladowanskeje rady drustwa. Woni dyrbja wo 
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wšitkich dowěrliwych podaćach a potajnstwach drustwa kaž tež čłonow a kupcow, kiž su 

jim wordowali znaći přez dźěło w dohladowanskej radźe, kruće mjelčeć.  

 
6 Čłonojo a čłonki dohladowanskeje rady njesmědźa žane po překupskim wuslědku 

wobličene zarunanje (na přikład tantieme) dóstać. Nawopak, nimo wuměnje wupołožkow móže 

zarunanje za dohladowansku radu spožčene być, wo kotrymž rozsudźa hłowna zhromadźizna. 

 
7 Dohladowanska rada zastupujo drustwo napřećiwo čłonam předsydstwa sudnisce a 

zwonkasudnisce.  

 
8 Wobzamknjenja dohladowanskeje rady wuwjedźe předsyda dohladowanskeje rady, a při 

jeho zadźěwanju jeho zastupnik.  

 
§ 23 Zhromadne zamołwitosće předsydstwa a dohladowanskeje rady, naležnosće při 
kotrychž je wothłosowanje nuzne  
 
1 Wo zasadach překupskeje politiki rozsudźitej předsydstwo a dohladowanska rada po 

zhromadnym wuradźowanju a dźělenym wothłosowanju. 

 

2 Slědowace naležnosće trjebaja přihłosowanje dohladowanskeje rady: 
a zdobywanje, wobtwarjenje, poćeženje a předań ležownosćow a ležownostnych prawow; 

wuzamknjene je zdobywanje ležownosćow a zdobywanje prawow identiskich z 

ležownostnymi prawami k wumóženju swójskich pominanjow; 

b zdobywanje a předań trajnych wobdźělenjow; 

c wotzamknjenje zrěčenjow z wosebitej wažnosću, wosebje tajkich zrěčenjow, přez 

kotrež nawróćace winowatosće we wulkej wobšěrnosći za drustwo wobtwjerdźene budu; 

d wupłaćenje jednoho zarunanja (§ 43); 

e wužiwanje rezerwow (§ 39); 
f  zastup do a wustup z organizacijow a zwjazkow; 

g postajenje městno posedźenja hłowneje zhromadźizny; 

h Wudźělenje a wotwołanje prokury; 

i přiwzaće požitkoweho kapitala, wobtwjerdźenje pódlanskich zawjaznosćow a 

potajnych wobdźělenjow, 

 
3 Zhromadne posedźenje budu so zwołać wot předsydy dohladowanskeje rady, a w padźe 

zadźěwanja wot jeho zastupnika. Za zwołanje płaći § 25 wotstawk 5 wotpowědnje. 

 

4 Předsydstwo na zhromadnych posedźenjach wjedźe předsyda dohladowanskeje rady 

abo jeho zastupnika, jeli njeje so něšto druheho wobzamknyło. 

 
5 Předsydstwo a dohladowanska rada su wobzamknjenja zamóžne, hdyž wjace hač 

połojca čłonow dohladowanskeje rady, a k tomu tež předsyda abo jeho zastupjer, přitomna je.  

 
6 Próstwa so wotpokaza, hdyž wona njedóstanje wjetšinu ani w předsydstwje ani w 

dohladowanskej radźe. 
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7 Wobzamknjenja maja so zapisać dopokazanja dla w jednym zhromadnym protokolu; 

Rezultat separatneho wothłosowanja dyrbi so tule zapisać, a k tomu wotpowědnje a 

přidatnje płaćitej  § 19 wotstawk 2 a  § 25 wotstawk 6. 

 
§ 24 Zestajenje a wólba 
 
1 Dohladowanska rada wobsteji ze znajmjeńša tři čłonow, najwjace wot čłonow, kiž wot 

hłowneje zhromadźizny wuzwoleni budu; w tutym ramiku postaja tež konkretnu ličbu čłonow 

dohladowanskeje rady. Čłonojo a čłonki dohladowanskeje rady njesmědźa runočasnje być 

čłonojo a čłonki předsydstwa, prokurisća abo społnomócnjene za zawod cyłeho překupskeho 

dźěła z połnomocu k jednanju.  

 
2 Za wólby čłonow dohladowanskeje rady płaći § 33. 

 
3 Hamt traje tři lěta. Wón započnje z kóncom hłowneje zhromadźizny, na kotrejž je so 

wólba přewjedła, a zakónči na kóncu hłowneje zhromadźizny, kotraž so wotměje za třeće 

wobchodne lěto po wólbje. Jowle liči so sobu wobchodne lěto, w kotrymž je dohladowanska 

rada wuzwolena była. Hłowna zhromadźizna móže za wšitkich abo za jednotliwych čłonow 

dohladowanskeje rady krótše hamtske časy postajić. Wospjetne wólby su dowolene.  

 
4 Wupadnu-li čłonojo abo čłonki w běhu jich hamtskeho časa, wobsteji dohladowanska rada 

do přichodneje porjadneje hłowneje zhromadźizny, při kotrejž so wotměje wuměnowa wólba, 

jenož z zbytnych čłonow a čłonkow. Zažniša wólba přez wurjadnu hłownu zhromadźiznu je 

jenož nuzna, jeli ličba čłonow abo čłonkow dohladowanskeje rady pod zakonskej minimalnej 

ličbu wot tři spadnje. Wuměnowa wólba so wotměje za zbytny dźěl hamtskeho časa 

wupadnjenych čłonow a čłonkow. 

5 Čłonojo abo čłonki z dohladowanskeje rady wupadnu, hdyž su zakonsce starobnu 

hranicu spjelnili. Jako časowy dypk wupadnjenja płaći kónc přichodneje slědowaceje 

porjadneje hłowneje zhromadźizny.   

 
6 Z předsydstwa wupadnjeni čłonojo móža wuzwoleni być w dohladowanskej radźe hakle, 

hdyž su za swoje předsydstwowe skutkowanje wuswobodźeni byli. 

 
§ 25 Konstituowanje a wobzamknjenje 
 

1 Dohladowanska rada wuběra hnydom po kóždej wólbje ze swojeho wobstatka jednoho 

předsydy, zastupjerja předsydy a zapisowarja. Dohladowanska rada je woprawnjena, kóždy čas 

rozdźělenje hamtow znowa wobzamknyć.   

2 Posedźenja dohladowanskeje rady wuwoła jeje předsyda a hdyž su zadźěwki, čini  

to jeho zastupjer. Tak dołho kaž njejstej wuzwolenej předsyda a jeho zastupjer, wuwoła 

po starobje najstarši čłon abo najstarša čłonka dohladowanskeje rady.  

 

3 Dohladowanska rada je do wobzamknjenja kmana, hdyž wjace hač połojca jeje čłonow abo 

čłonkow, a mjez nimi jeje předsyda abo jeho zastupjer přitomni su. Wona wobzamknje swoje 

wobzamknjenja z wjetšinu płaćacych wotedatych hłosow.  Zdźerženja hłosow a njepłaćace 
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hłosy njeliča so sobu. Při runej ličbje hłosow płaći jedna próstwa jako wotpokazana; při wólbach 

rozsudźi při runosći hłosow losowanje; § 33 płaći wotpowědnje. 

 
4 Wobzamknjenje je w nuznych padach tež bjez wuwołanje jednoho posedźenja přez 

pisomne wothłosowanje abo dalše telekomunikaciske medije dowolene, jeli předsyda 

dohladowanskeje rady abo jeho zastupnik jednu tajku formu wobzamknjenja nastorči a žadyn 

čłon abo čłonka dohladowanskeje rady so tomu postupowanju njeznapřećiwi.  

 
5 Posedźenja dohladowanskeje rady wotměwaju so znajmjeńša štwórćlětnje. Nimo toho 

dyrbi předsyda jedne posedźenje wuwołać z informaciju k dnjowemu porjadej, tak často kaž so 

to zda nuznje w zajmje drustwa abo hdyž předsyda abo połojca čłonkow abo čłonow  

dohladowanskeje rady pisomnje z pomjenowanjom cila abo přičiny sej žada.  

Njewotpowěduje-li so tomu žadanju, móža prošerjo z informaciju wo wěcnym stawje sami 

dohladowansku radu wuwołać.  

 
6 Wobzamknjenja dyrbja protokolowane dopokazanja dla być. Protokole dyrbja 

numerowane z běžnymi ličbami być a dyrbja podpisane wot předsydy dohladowanskeje 

rady abo jeho zastupnika a zapisowarja abo jeho zastupnika być.  

 
7 Budźe-li so wo słužbnych naležnosćach drustwa rěčeć, kotrež potrjechja zajimy jednoho 

čłona abo čłonki dohladowanskeje rady, mandźelski, starši, dźěći a swójbni abo wot njeho 

zakonsce abo přez połnomóc zastupowana wosoba, njesmě potrjechena čłonka abo 

potrjecheny čłon dohladowanskeje rady so na poradźowanju a wothłosowanju wobdźělić. Čłon 

abo čłonka dohladowanskeje rady dyrbi tola móžnosć dóstać, zo so jeho wuprajenje słyši 

před wobzamknjenjom. 

 

C HŁOWNA ZHROMADŹIZNA 
 

§ 26 Nałožowanje čłonskich prawow 
 
1 Čłonojo a čłonki nałožuja swoje prawa w drustwowych naležnosćach na hłownej 

zhromadźiznje. Woni dyrbja je wosobinsce wukonjeć.  

 

2 Kóždy čłon abo čłonka ma jenož jedyn hłós. 

 
3 Njezamóžni do samostatneho skutkowanja, wobmjezowane zamóžne do 

samostatneho skutkowanja kaž tež juristiske wosoby a wosobowe předewzaća wukonjeja 

jich prawo na hłós přez jich zakonskeho zastupnika respektiwnje k zastupowanju 

społnomócnjeneho towaršnika. 

 
4 Čłonojo abo jich zastupjerjo respektiwnje k zastupjenju społnomócnjeni towaršnicy 

móža so wot społnomócnjenych zastupować dać  (§ 43 wotstawk 5 GenG). Wšelacy 

namrěwcy jednoho njeboheho čłona abo njeboheje čłonki (§ 7) móža prawo na hłós 

zwoprawdźić jenož přez jedneho zhromadneho społnomócnjeneho. Jedyn społnomócnjeny 

njemóže wjace hač dweju čłonow zastupować. Społnomócnjeni móža jenož čłonojo abo 

čłonki drustwa, mandźelske, starši, dźěći abo swójbni jednoho čłona być abo móža stać k 

dawarjej połnomocy w towaršnostnym poměrje abo přistajeni być. Wosoby, kotrymž so 
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powěsć wo wuzamknjenju pósćele (§ 9 wotstawk 5), kaž tež wosoby, kotrež so wěcnje 

přilubja k wukonjenju prawa hłosowanja, njemóža społnomócnjeni być. 

 
5 Zakonsce abo přez połnomóc do hłosowanja woprawnjene abo zastupjerjo abo 

społnomócnjeni dyrbja swoju zastupnisku kompetencu na žadanje nawjedowarja 

zhromadźizny dopokazać.  

 
6 Nichtó njemóže za sebje abo za druheho prawo na hłós wukonjeć, hdyž wo tym so 

rozsudźi, hač wón abo zastupowany čłon dyrbi wuswobodźeny być abo dyrbi być wot jedneje 

zawjazanosće wuswobodźeny być, abo hač drustwo přećiwo njemu abo zastupjeneho čłona 

abo zastupjeneje čłonki jedne prawo njepraktikuje. Wón dyrbi před wobzamknjenjom prawo 

na słyšenja dóstać. 

 
§ 27 Čas a městno posedźenja 
 
1 Porjadna hłowna zhromadźizna wotměje so w běhu prěnich šěsć měsacow po wotběženju 

wobchodneho lěta.  

2 Wurjadne hłowne zhromadźizny móža so po potrjebje zwołać.  

3 Hłowna zhromadźizna wotměwa so w sydle drustwa, njejstej-li předsydstwo a 

dohladowanska rada druhe městno zhromadźizny wuzwoliłoj. 

 
§ 28 Zwołanje a dnjowy porjad  
 

1 Hłowna zhromadźizna bywa wot jeje dohladowanskeje rady zwołana, zastupjeneje  wot 

jeje předsydy. Prawa předsydstwa po § 44 wotstawk 1 drustwoweho zakonja wostanu 

njedótknjene. 

2 Čłonojo abo čłonki drustwa móža w pisomnej formje z pomjenowanjom cila a přičinow 

wuwołanje jedneje wurjadneje hłowneje zhromadźizny sej žadać. K tomu je trěbna dźesaćina 

čłonow.  

 

3 Hłowna zhromadźizna wuwoła so přez njeposrědne informowanje wšitkich čłonow abo 

čłonkow w tekstowej formje (na přikład přez mailku) ze zdźerženjom časa wot znajmjeńša dweju 

tydźenjow, kotrejž mjez dnjom přijimowanja  (wotstawk 7) a dnjom hłowneje zhromadźizny 

ležeć dyrbi. Při wuwołanju dyrbi so dnjowy porjad wozjewić. 

 
4 Dnjowy porjad postaja organ, kiž wuwoła hłownu zhromadźiznu. Čłonojo abo čłonki drustwa 

móža w tekstowej formje z podaćom přičin sej žadać, zo wěcy za wobzamknjenje na hłownej 

zhromadźiznje so připowědźa. Za to jo trěbna znajmjeńša dźesaćina wšitkich čłonow abo 

čłonkow.  

 
5 Za wěcy, kotrež wujednanje njeje připowědźene znajmjeńša tydźeń před hłownej 

zhromadźiznu, njemóža žane wobzamknjenja wobzamknjene być; wot toho su wuzamknjene 

wšak wobzamknjenja k wotběženju zhromadźizny a próstwow na wuwołanje jedneje 

wurjadneje hłowneje zhromadźizny.  

 
6 Za próstwy a jednanja bjez wobzamknjenja njejsu připowědźenja trěbne.  
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§ 29 Nawjedowanje zhromadźizny 
 
Předsydstwo na hłownej zhromadźiznje wjedźe předsyda dohladowanskeje rady abo jeho 

zastupjer. Hdyž hłowna zhromadźizna bu wot předsydstwa wuwołana, wjedźe jedyn čłon abo 

čłonka předsydstwa předsydarjenje. Přez wobzamknjenje hłowneje zhromadźizny móže 

předsydstwo druhemu čłonkej drustwa abo jednomu zastupjerjej zakonskeho 

přepytowanskeho zwjazkej přenjesene być. Předsyda hłowneje zhromadźizny pomjenuje 

jednoho zapisowarja a nuznych wosobow, kotrež liča hłosy.  

 
§ 30 Předmjety wobzamknjenjow  
 

Pod wobzamknjenjom hłowneje zhromadźizny nimo we wustawkach pomjenowanych 

naležnosćow  wosebje steja 

 
a změna wustawkow; 

b rozpušćenje drustwa; 
c pokročowanje drustwa po wobzamknjenym rozpušćenju; 

d zjednoćenje, rozdźělenje, změnjenje formje drustwa po předpisach zakonja za 

předewzaćelskeho přeměnjenja; 

e wustup z drustowych zwjazkow a zjednoćenstwow; 
f  wotwołanje čłonow abo čłonkow dohladowanskeje rady; 

g wobkrućenje kónclětneho wotličenja, nałožowanje kónclětneho wotličenja abo 

narunanje kónclětneho falowaceho přinoška kaž tež wobsah wozjewjenja 

přepytowanskeje rozprawy; 

h wuswobodźenje předsydstwa a dohladowanskeje rady; 
i wuzwolenje čłonow dohladowanskeje rady a zwěsćenje jich pjenježne zarunanja; 
j wuzamknjenje předsydstwowych čłonow a čłonkow dohladowanskeje rady z drustwa; 

k wuzwolenje społnomócnjenych k wjedźenju procesow přećiwo čłonam a čłonkam 

dohladowanskeje rady jich organiskeje pozicije dla; 

l postajenje wobmjezowanjow při wudźělenju kredita po  § 49 drustwoweho zakonja; 

m postajenje zastupnych pjenjezow; 

n postajenje běžacych přinoškow (Přinoškowy porjad) po § 12 pismik f). 

 

§ 31 Žadanja za wjetšinu 

 
1 Wobzamknjenja hłowneje zhromadźizny trjebaja jednoru wjetšinu wotedatych hłosow, tak 

daloko kaž zakoń abo tute wustawki sej jednu wjetšu wjetšinu nježadaja.  

 

2 Jedna wjetšina wot tři štwórćow wotedatych hłosow je w § 30 a) - f), j) a pomjenowanych 

padach nuzna. 

3 Před wobzamknjenjom wo zjednoćenju, dźělenju, abo změnje formy po předpisach zakonja 

za wuměnu formy, kaž tež před wobzamknjenjom wo rozpušćenju abo dalewjedźenju 

rozpušćeneho drustwa dyrbi być słyšany přepytowanski zwjazk. Wo posudk přepytowanskeho 

zwjazka dyrbi so dočasnje prosyć a so na hłownej zhromadźiznje předčitać.  

 
§ 32 Wuswobodźenje 
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Wo wuswobodźenju předsydstwa a dohladowanskeje rady dyrbi so separatnje wothłosować; 

při tym nimaja ani čłonojo a čłonki předsydstwa ani čłonojo a čłonki dohladowanskeje rady 

prawo na hłosowanje.  

 
§ 33 Wothłosowanje a wólba 
 

1 Wothłosowanja a wólby přewjedu so na hłownej zhromadźiznje ze wuzběhnjenom ruki. 

Wothłosowanja abo wólby dyrbja so potajnje ze wólbnym lisćikom přewjesć, jeli předsydstwo, 

dohladowanska rada abo wjetšina při wobzamknjenju wot jowle płaćacych wotedatych 

hłosow sej to sebje žada.  

2 Při runosći hłosow płaći jedna próstwa jako wotpokazana; při wólbach rozsudźi jowle 

losowanje. 

3 Při postajenju poměrow hłosow budu ličene jenož wotedate hłosy; Zdźeržane hłosy a 

njepłaćiwe hłosy budu so při tom ignorować. 

 
4 Přewjedźe-li so wólba z wuzběhnjenjom ruki, je za kóždy mandat, kiž so wudźěli, wosebity 

wólbny přeběh nuzny. Wuzwolena wosoba je ta, kiž je najwjace hłosow dóstała. Njeje-li wjace 

kandidatow namjetowanych, kaž je mandatow k znowa wobsadźenju, to móže so zhromadnje 

wothłosować (en bloc), tak daloko kaž so z tym runa.  

 

5 Přewjedźe-li so wólba z wólbnym lisćikom, ma kóždy do wólbow woprawnjeny tak wjele 

hłosow kaž je mandatow za wudźělenje. Do wólby woprawnjeny woznamjeni na wólbnym 

lisćiku kandidatow, kotremuž wón swoje hłosy dać chce; na jednoho kandidata móže jedyn 

hłós padnyć. Wuzwoleni bywaju kandidaća, kiž dóstanu najwjetšu ličbu hłosow.  

6 Wubrany abo wubrana dyrbi bjez komdźenja drustwu zdźělić, hač wólbu akceptuje. 

 

 
§ 34 Prawo informowanja 
 

1 Kóždemu čłonkej, kotryž sej žada, dyrbi informacije wo naležnosćach drustwa dóstać, tak 

daloko kaž je to za słušne posudźowanje předmjeta dnjoweho porjada nuzne. Informacije 

wudźěluje předsydstwo abo dohladowanska rada.  

2 Informowanje móže so wotpokazać, tak daloko kaž 
a wudźělenje informacije po rozumnym překupskim posudźenju hódne je, drustwje jednu 

njesnadnu njelěpšinu přičinić; 

b so poćahuje prašenje na překupske wuměnjenja drustwa a jich ličenske zakłady; 

c potrjechja prašenje dawkowe ličby; 

d jo wudźělenje informacijow skutk k pokuće abo bě ranjena winowatosć potajnstwa 

wuchadźaca z wustawkow abo zrěčenjow; 

e žadanje wo informowanju potrjechja wosobinske abo słužbne poměry jedneje třećeje 

wosoby; 

 
§ 35 Protokol 
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1 Wobzamknjenja hłowneje zhromadźizny dyrbja dopokazow dla protokolowane być. 

Protokole so numeruja z běžnymi ličbami. Protokolowanje njeje wuměnjenje za po prawje 

płaćiwosć wobzamknjenjow.  

2 Protokolowanje dyrbi so najpozdźišo w času dweju tydźenjow stać.  Při tym dyrbi městno 

a dźeń posedźenja, mjeno nawjedowarja zhromadźizny kaž tež družina a wuslědk 

wothłosowanjow a wobkrućenje nawjedowarja zhromadźizny wo wobzamknjenjach 

pomjenowane być. Protokol dyrbi podpisany być wot předsydy hłowneje zhromadźizny, 

zapisowarja a předsydstwowych čłonow, kiž su so na hłownej zhromadźiznje wobdźělili, 

podpisany być. Protokolej dyrbja přidate być dopokazy wo wuwołanju jako dodawki.  

3 Protokolej je w padach § 47 wotstawk 3 GenG lisćina přitomnych abo zastupjenych 

čłonkow a zastupnikow čłonkow přidać.  

4 Protokol dyrbi so wobchować z wšitkimi přisłušacymi podłožkami. Pohladanje do protokola 

jo kóždemu čłonej abo čłonce drustwa dowolene.  

 
§ 36 Prawo wobdźělenja zwjazkow 
 
Zastupjerjo přepytowanskeho zwjazka móža na kóždej hłownej zhromadźiznje so z 

poradźowacej funkciju wobdźělić. 

 

IV SWÓJSKI KAPITAL A RUKOWANSKA SUMA 
 
§ 37 Wobchodny podźěl a wobchodne dobroměće 
 
1 Překupski podźěl je we wysokosći 50,00 euro. 

2 Překupski podźěl dyrbi so hnydom zapłaćić.  

3 Čłon abo čłonka móže so z přihłosowanjom předsydstwa wobdźělić z dalšimi překupskimi 

podźělemi, tola z najwjace dźesać překupskimi podźělemi. Wobdźělenje jednoho čłona z 

druhim překupskim podźělom dyrbi być dowolene, hdyž je prěni hižo dospołnje zapłaćeny; to 

samsne płaći za wobdźělenje z druhimi překupskimi podźělemi.  

4 K překupskim podźělam wupłaćenym sumam a k tomu wosebitym dobroměćam a 

wotličejo financielne stratowe zawěsćenje wotpisanych sumow tworja překupske dobroměća 

jednoho čłona abo čłonki.  

 
5 Překupske dobroměće smě, tak dołho kaž čłon njeje wušoł z organizacije, njebyć wot 

drustwa wupłaćeny, zarunany abo w słužbnym dźěle drustwa jako zawěsćenje wužiwany. 

Jednoho dołženeho  zapłaćenja njesmě so wzdać; přećiwo tutomu njemóže čłon abo čłonka 

rozličić. 

6 Wotstupjenje abo zastajenje překupskeho dobroměća na třeće wosoby je njedowolene 

a napřećiwo drustwu njeskutkowne. Wotličenje překupskeho dobroměća z boka čłona abo 

čłonki přećiwo jeho zawjaznosćow napřećiwo drustwu njeje dowolene. Za rozestajenske 

dobroměće płaći § 10. 

 
§ 38 Zakonska rezerwa dobytka 
 
1 Zakonska rezerwa słuži jenož k wurunanju bilancowych stratow.  
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2 Wona budźe přez jedne lětne připokazanje wot znajmjeńša 10 % kónclětneho wuzbytka 

wutworjena přiličejo ewentuelne přenjesenja stratow ze slědnych lětow kaž tež jednu sumu, 

kotraž znajmjeńša 5 % předwidźanemu drustwowemu zarunanju wotpowěduje, tak dołho 

kaž rezerwa 25 % bilancoweje sumy njedocpěje. 

 
§ 39 Druhe rezerwy dobytka 
 
1 Nimo zakonskich rezerwow dobytka móža druhe wuslědkowe rezerwy wutworjene być. 

Wo jich nałožowanju rozsudźi předsydstwo a dohladowanska rada na zhromadnym posedźenju 

(§ 23 wotstawk 2 pismik e). 

2 Při zestajenju kónclětneho wotličenja móže předsydstwo dźěl kónclětneho wotličenja, 

najwjace tola połojcu, do druhich wuslědkowych rezerwow stajić.  

3 Hłownej zhromadźiznje wostanje prawo, přidźělenja wobzamknyć respektiwnje 

wuslědkowe rezerwy k wurunanju bilancowych stratow nałožować. 

 
§ 39 a Kapitalna rezerwa 
 
Zběraja-li so běžne přinoški a/abo zastupne pjenjezy, dyrbja so kapitalnej rezerwje přidźělić. 

Hłownej zhromadźiznje wostanje prawo, je za wurunanje bilancowych stratow wužić (§ 45). 

 
§ 40 Winowatosć dodawanja pjenjez při insolwency 
 

Dodawanje pjenjez při insolwency njeje winowatosć čłonow a čłonkow.  

 

V KNIHIWJEDNISTWO 
 
§ 41 Wobchodne lěto 
 
1 Wobchodne lěto jo kalendrowe lěto.  

2 Prěnje wobchodne lěto započnje so ze zapisanjom drustwa do registra a zakónči 31.12 lětsa.  

 
§ 42 Kónclětne wotličenje a situaciska rozprawa  
 

1 Předsydstwo dyrbi w pjeć měsacach po zakónčenju wobchodneho lěta kónclětne 

wotličenje a situacisku rozprawu, jeli trjeba, za zańdźene wobchodne lěto zestajić.  

2 Dohladowanska rada dyrbi sobu skutkować při registrowanju a přepytowanju wobstatkow. 

Přewjedźene registrowanja wobstatkow dyrbja być přepruwowane a podpisane.  

 

3 Předsydstwo dyrbi dohladowanskej radźe po § 16 wotstawk 2 kónclětne wotličenje a 

situacisku rozprawu předpołožić, jeli je wona zakonsce nuzna, bjez skomdźenja a potom z 

jeho přispomnjenjemi hłownej zhromadźiznje k wobkrućenju kónclětneho wotličenja 

dalepósłać.  

 
4 Kónclětne wotličenje, situaciska rozprawa, je-li to zakonsce nuzne, a rozprawa 

dohladowanskeje rady maja so znajmjeńša jedyn tydźeń před hłownej zhromadźiznu w 

rumnosćach drustwa abo na druhim wozjewjenym městnje k wobhladanju połožić abo so wo 

tym informować. 
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5 Rozprawa dohladowanskeje rady k jeje přepytowanju kónclětneho wotličenja a 

situaciskeje rozprawy (§ 22 wotstawk 2), tak daloko kaž je tuta zakonsce nuzna, dyrbi so 

porjadnej hłownej zhromadźiznje wozjewić.  

 
§ 43 Zarunanje 
 
K zarunanskim wupłaćenjam rozsudźitej předsydstwo a dohladowanska rada před zestajenjom 

bilancy. Na wot předsydstwa a dohladowanskeje rady wobzamknjene zarunanske sumy maju 

čłonki prawo.  

 
§ 44 Wužiwanje kónclětneho wuzbytka 
 
Wo wužiwanju kónclětneho wuzbytka wobzamknje hłowna zhromadźizna z respektowanjom 

předpisow zakonjow a tutych wustawkow. Čłonam přisłušacy kónclětny wuzbytk připisa so 

překupskemu dobroměću tak dołho, kaž je překupski podźěl docpěty abo jedyn přez falowacu 

kónclětnu sumu pomjeńšene překupske dobroměće zas wudospołnjeny jo. 

 
§ 45 Narunanje kónclětneje falowaceje sumy 
 

1 Wo wobchadźenju z wurunanjom jedneje kónclětneje falowaceje sumy rozsudźi hłowna 

zhromadźizna.  

2 Tak daloko kaž falowaca kónclětna suma njeje doprědka přenjesena jako falowaca 

kónclětna suma njeje doprědka přenjesena na nowe zličbowanje abo přez zawjedźenje 

druhich wuslědkowych rezerwow zarunany, naruna so přez zakonsku rezerwu abo přez 

kapitalnu rezerwu abo přez wotpisanje wot překupskich dobroměćow čłonow abo přez tute 

naprawy runočasnje.  

3 Budu-li překupske dobroměća k wurunanju kónclětneje falowaceje sumy zapřijate, budźe 

tón na jedyn jednotliwy čłon přidźěleny podźěl falowaceho kónclětneho přinoška po poměrje 

přewzatych abo po wustawkach přikazane překupske podźěle wšěch čłonow na započatku 

wobchodneho lěta, w kotrymž je kónclětny falowacy přinošk nastał, wobličeny.   

 

VI LIKWIDACIJA 
 
§ 46 Likwidacija 
 
Po rozpušćenju bywa drustwo likwidowane po předpisach drustwoweho zakonja. Za 

rozdźělenje swójstwa drustwa dyrbi so zakoń z postajenjom wužić, přez kotrež wuzbytki w 

poćahu z překupskim dobroměćom so mjezy čłonami rozdźěla.  

 

VII WOZJEWJENJE 
 
§ 47 Wozjewjenja 
 
1 Wozjewjenja drustwa budu w zakonsce předwidźanych padach pod firmu w elektroniskim 

zwjazkowym powěstniku wozjewjene. Kónclětne wotzamknjenje a w tym zwisku wobstejace 

dokumenty k pokazanju budu, tak daloko kaž je zakonsce předpisane, jenož w elektroniskim 

zwjazkowym powěstniku pod firmu drustwa wozjewjene.  
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2 Při wozjewjenju dyrbja so mjena wosobow podać, wot kotrychž wona wuchadźa. 

 

VIII ZAMOŁWITE SUDNISTWA/ KÓNČNE WOBZAMKNJENJA 
 
§ 48 Zamołwite sudnistwo 
 

Zamołwite sudnistwo za wšě rozestajenja mjez čłonom abo čłonku a drustwom z drustwoweho 

poćaha je hamtske abo krajne sudnistwo, kotrež je za sydło drustwa zamołwite. 

 

§ 49 Kónčne wobzamknjenja 
 

1 Tute wustawki su byli wobzamknjene wot čłonow a čłonkow na hłownej zhromadźiznje dnja 
18.02.2021 
 
2 Dyrbja-li postajenja tutych wustawkow njepłaćiwe być abo wordować, njebudźe płaćiwosć 
zwostawacych postajenjow dótknjena. Njepłaćace postajenje dyrbi so přez po móžnosći ze 
samsneju płaćiwosću nabytym postajenjom wuměnjene być. To samsne tež płaći při nastawanju 
dźěrow. Postajenje § 16 drustwoweho zakonja wostanje njedosćehnjene.    
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Tute wustawki buchu wot Załoženskeje zhromadźizny přiwzate dnja ……………….   

 
 

  W ćišćanych pismikach   

Běžne 
čisło Předmjeno, mjeno 

Adresa: Póstowe wodźenske čisło, 
bydlišćo, droga Podpismo 

1. 

      

2. 

            

3. 

            

4. 

            

5. 

            

6. 

            

7. 
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