STATUT SVAZU ZAMùSTNAVATELÒ
D¤EVOZPRACUJ æ Cæ HO PRÒMYSLU
Tento statut vymezuje charakter, postavení, úkoly a zásady organizace
Svazu zamûstnavatelÛ dﬁevozpracujícího prÛmyslu (dále jen Svaz).

Charakter a postavení Svazu
§1
Svaz je nezávislá, dobrovolná, nepolitická a otevﬁená zájmová organizace.
SdruÏuje subjekty podnikající v odvûtví dﬁevozpracujícího prÛmyslu, lesního
hospodáﬁství a odvûtvích souvisejících, které souãasnû vykonávají zamûstnavatelskou funkci (dále jen zamûstnavatelé).
§2
Svaz je právnickou osobou ve smyslu ust. § 9a zákona ã. 83/1990 Sb., o sdruÏování obãanÛ ve znûní zákona ã. 300/1990 Sb. evidovanou Ministerstvem
vnitra.
§3
1. Svaz má celostátní pÛsobnost. Sídlem Svazu je hlavní mûsto Praha.
2. Pro realizaci svého poslání a sv˘ch úkolÛ mÛÏe Svaz zakládat poboãky ãi
jiné organizaãní jednotky.

Úkoly Svazu
§4
Mezi hlavní úkoly Svazu patﬁí:
a) hájit spoleãné zájmy sv˘ch ãlenÛ a prosazovat je vÛãi orgánÛm státní správy, územním a jin˘m orgánÛm a organizacím,
b) podílet se na tvorbû a novele právních pﬁedpisÛ souvisejících s podnikatelskou a zamûstnavatelskou ãinností ãlenÛ,
1

c) soustﬁeìovat, analyzovat a zpracovávat dÛleÏité poznatky a zku‰enosti
z práce zamûstnavatelÛ doma i v zahraniãí a popularizovat a roz‰iﬁovat je
tak, aby mohly b˘t úãelnû vyuÏívány v praxi. Poskytovat ãlenÛm odborné,
informaãní, analytické, konzultaãní, právní, poradenské a dal‰í sluÏby a podle podmínek a moÏností napomáhat i dal‰ími zpÛsoby jejich hospodáﬁské
prosperitû a úspû‰nému sociálnímu rozvoji,
d) zasazovat se o zv˘‰ení autority a prestiÏe práce v oboru. K tomu prosazovat
odpovídající opatﬁení hospodáﬁské a sociální politiky státu. Napomáhat
vytváﬁení podmínek pro zvy‰ování kvalifikace a zaji‰Èování rekvalifikace
pracovníkÛ odvûtví,
e) pﬁi ochranû Ïivotního prostﬁedí podporovat v rámci své pÛsobnosti taková
ﬁe‰ení, která respektují zájem obãanÛ a kdy ekonomick˘ zisk nebude mít
zdroj v po‰kozování podmínek pro Ïivot souãasn˘ch a budoucích generací,
f) navazovat vztahy s obdobn˘mi institucemi v zahraniãí a spolupracovat s nimi,
g) podporovat rozvoj vnûj‰ích ekonomick˘ch vztahÛ v zájmu zvy‰ování konkurenceschopnosti odvûtví,
h) informovat ãleny a napomáhat plnûní úkolÛ Svazu vydáváním periodick˘ch
a neperiodick˘ch publikací podle platn˘ch právních norem. VyuÏívat k poskytování informací hromadn˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ ãi odborn˘ch
ãasopisÛ a publikací.
i) zastupovat zamûstnavatele pﬁi kolektivním vyjednávání s odborov˘mi svazy,
zejména pﬁi pﬁípravû a uzavírání kolektivních smluv,
j) vystupovat proti nekalé soutûÏi a dbát na dodrÏování serióznosti v podnikání v odvûtví,

Trvání Svazu
§5
Svaz je zﬁízen na dobu neurãitou.

Druhy ãlenství, vznik a zánik ãlenství
§6
1. âlenové Svazu jsou ﬁádní, pﬁidruÏení a ãestní.
2. ¤ádn˘mi ãleny se mohou stát zamûstnavatelé se sídlem na území âeské
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republiky zastoupení sv˘m povûﬁen˘m pﬁedstavitelem. âlenství ﬁádn˘ch
ãlenÛ Svazu vzniká souhlasem pﬁedstavenstva Svazu s do‰lou pﬁihlá‰kou na
jeho nejbliÏ‰ím zasedání. Zájemce o ãlenství je o stanovisku pﬁedstavenstva
informován dopisem ze sekretariátu Svazu.
3. PﬁidruÏen˘mi ãleny Svazu se mohou stát zamûstnavatelé se sídlem mimo
území âeské republiky zastoupení sv˘m povûﬁen˘m pﬁedstavitelem. Vznik
pﬁidruÏeného ãlenství je totoÏn˘ se vznikem ﬁádného ãlenství.
Na pﬁidruÏené ãleny se nevztahuje platnost tûchto paragrafÛ Statutu Svazu:
§ 4, odst. a), b), d), i),
§ 9, odst. a), c).
4. Organizace a osoby se zvlá‰tními zásluhami a prosazováním my‰lenek rozvoje zamûstnavatelsk˘ch a podnikatelsk˘ch aktivit se mohou stát ãestn˘mi
ãleny Svazu. âestné ãlenství jim udûluje pﬁedstavenstvo Svazu na základû
návrhu ãlenské organizace.
§7
1. âlenství ve Svazu zaniká vystoupením ãlena z organizace dnem doruãení
oznámení o vystoupení pﬁedstavenstvu prostﬁednictvím sekretariátu Svazu.
âlenu, kter˘ závaÏn˘m zpÛsobem poru‰il anebo dlouhodobû neplní ãlenské
povinnosti, mÛÏe pﬁedstavenstvo doãasnû pozastavit v˘kon ãlensk˘ch práv
anebo ukonãit ãlenství vylouãením ze Svazu. O pﬁípadném odvolání proti
takovému rozhodnutí pﬁedstavenstva rozhoduje valná hromada Svazu.
Za dÛvod k pozastavení ãlenství spoãívající v pozastavení práv, uveden˘ch
v §9, odst. a-e, se také povaÏuje nezaplacení ãlenského pﬁíspûvku a úhrady za
sluÏby Svazu v prÛbûhu ãlenského roku. Za dÛvod k vylouãení se také povaÏuje nezaplacení ãlenského pﬁíspûvku a úhrady za sluÏby Svazu v prÛbûhu
dvou ãlensk˘ch let po sobû jdoucích.
2. âlenÛm, kter˘m zaniklo ãlenství ve Svazu, nepﬁíslu‰í nárok na vrácení ãlenského pﬁíspûvku a na jiné majetkové vypoﬁádání.

Práva a povinnosti ãlenÛ
§8
Práva a povinnosti ãlenÛ Svazu urãuje jeho Statut.
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§9
Statut stanoví pro ãleny zejména tato práva:
a) volit nebo b˘t volen do v‰ech orgánÛ Svazu a navrhovat jejich sloÏení,
b) ochrany a podpory sv˘ch zájmÛ Svazem v rozsahu vymezeném Statutem
a v souladu s ním,
c) podpory Svazem pﬁi sporech s kompetentními orgány státní správy a odborÛ v oblasti ekonomické a sociální,
d) vyuÏívat v‰ech informací, pokud nejsou pﬁedmûtem firemního tajemství
i individuální pomoci v oblasti konzultaãní a poradenské a dal‰ích sluÏeb
za pﬁedpokladu, Ïe tím nedojde k po‰kození zájmÛ jin˘ch ãlenÛ Svazu,
e) vyuÏít v‰ech zaﬁízení, která má Svaz k dispozici a v˘hod, které poskytuje,
f) vyjadﬁovat se k ãinnosti Svazu a podávat návrhy, pﬁipomínky a dotazy
k jednání valné hromady.
§ 10
âlenové mají povinnost dodrÏovat Statut Svazu a plnit usnesení valné hromady.
§ 11
Povinnost ãlenÛ zaplatit roãní ãlensk˘ pﬁíspûvek je stanovena usnesením valné hromady.

Orgány Svazu
§ 12
Orgány Svazu jsou:
1. Valná hromada
2. Pﬁedstavenstvo
3. Dozorãí rada
§ 13
âleny pﬁedstavenstva a dozorãí rady mohou b˘t pouze obãané âeské republiky odbornû i morálnû zpÛsobilí pro v˘kon funkce ãlena tûchto orgánÛ.
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Zastupování Svazu a podpisování za Svaz
§ 14
Svaz zastupuje president, vicepresidenti a tajemník ve v‰ech svazov˘ch záleÏitostech.
§ 15
Podpisové právo za Svaz má president, v pﬁípadû zastupování vicepresidenti a tajemník Svazu.

Valná hromada, její svolání a místo konání
§ 16
1. Valnou hromadu svolává pﬁedstavenstvo. Pozvánka musí obsahovat poﬁad,
dobu a místo konání a b˘t odeslána nebo na potvrzení doruãena ãlenÛm podle knihy ãlenÛ na adresu tam uvedenou nejpozdûji 15. den pﬁede dnem konání. Spolu s pozvánkou musí b˘t zaslán nebo doruãen opis návrhÛ, které
pﬁedstavenstvo hodlá valné hromadû pﬁedloÏit.
2. Valná hromada se v‰ak povaÏuje za platnû svolanou i bez dodrÏení uvedené 15-ti denní lhÛty tehdy, prohlásí-li v‰ichni ãlenové, Ïe na dodrÏení této
lhÛty netrvají. Valná hromada se koná zpravidla v sídle Svazu, mÛÏe v‰ak
b˘t svolána i jinam.
3. ¤ádnou valnou hromadu je pﬁedstavenstvo povinno svolat kaÏdoroãnû, a to
nejpozdûji do 3 mûsícÛ po skonãení kalendáﬁního roku.
4. Mimoﬁádnou valnou hromadu je pﬁedstavenstvo povinno svolat:
a) jestli-Ïe se na tom usnese pﬁedchozí valná hromada,
b) vyÏadují-li to váÏné zájmy Svazu
c) poÏádají-li o to ﬁádní ãlenové disponující alespoÀ 10 % oprávnûn˘ch hlasÛ ze souãtu za v‰echny ãlenské organizace, a to písemnû s odÛvodnûním,
s návrhem poﬁadu takové valné hromady a s uvedením, jaké návrhy hodlají valné hromadû pﬁedloÏit. V takovém pﬁípadû je pﬁedstavenstvo povinno mimoﬁádnou valnou hromadu svolat nejpozdûji do 40 dnÛ po obdrÏení Ïádosti.
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Podmínky a v˘kon hlasovacího práva, ﬁízení valné hromady
§ 17
1. Valné hromady je oprávnûn se zúãastnit kaÏd˘ ãlen.
2. Na kaÏdého ﬁádného ãlena pﬁipadá poãet hlasÛ odvozen˘ch z poãtu zamûstnancÛ dle následující tabulky.
Poãet zamûstnancÛ

hlasÛ

0 – 49

1

50 – 249

5

250 a více

10

Na kaÏdého pﬁidruÏeného ãlena pﬁipadá jeden hlas.
3. âlen vykonává svá práva na valné hromadû prostﬁednictvím svého statutárního orgánu nebo jeho zástupce.
4. Hlasování se dûje aklamací. Tajnû se hlasuje, poÏádá-li o to kter˘koliv ãlen
a schválí-li to valná hromada.
5. Valné hromadû pﬁedsedá a její jednání ﬁídí president nebo vicepresident svazu. NemÛÏe-li ﬁídit valnou hromadu ani jeden z nich, ﬁídí ji dal‰í ãlen pﬁedstavenstva.
6. Pﬁedsedající zajistí sepsání prezenãní listiny, ve které musí b˘t uvedena jména pﬁítomn˘ch.
7. O konání valné hromady se sepí‰e protokol, ve kterém musí b˘t uvedeny
skuteãnosti rozhodné pro platné usnesení, návrhy stran a v˘sledky hlasování. Tento protokol podepisuje pﬁedsedající. Protokol musí b˘t doruãen v‰em
úãastníkÛm na jimi udanou adresu, popﬁ. jim pﬁedán s nimi dohodnut˘m
zpÛsobem.

Podmínky platného usnesení valné hromady
§ 18
1. Valná hromada je zpÛsobilá platnû se usná‰et kromû níÏe uveden˘ch vyjmenovan˘ch pﬁíkladÛ tehdy, jsou-li na valné hromadû zastoupeni ãlenové
disponující nadpoloviãním poãtem hlasÛ v‰ech ãlenÛ Svazu.
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2. Platné usnesení vyÏaduje, aby bylo pﬁijato úãastníky, kteﬁí pﬁedstavují nadpoloviãní vût‰inu hlasÛ ãlenÛ pﬁítomn˘ch na valné hromadû s omezením
pro pﬁidruÏené ãleny Svazu (§6,odst.3).
3. Není-li valná hromada zpÛsobilá se usná‰et ani po uplynutí jedné pÛl hodiny od doby, na kterou byla svolána, rozhodují sv˘mi hlasy pﬁítomní ãlenové Svazu. Platnost usnesení se ﬁídí znûním odstavce 2 tohoto paragrafu.

Pravomoc valné hromady
§ 19
1. Valné hromadû pﬁíslu‰í rozhodovat o ve‰keré ãinnosti Svazu, pokud Statut
nevyhrazuje rozhodování jin˘m orgánÛm Svazu.
2. Valná hromada rozhoduje zejména o tûchto záleÏitostech:
a) usná‰í se o zmûnách Statutu,
b) schvaluje dlouhodobou koncepci a dal‰í základní dokumenty o rozvoji
a práci Svazu,
c) schvaluje zprávu o ãinnosti a hospodaﬁení Svazu,
d) rozhoduje o udûlení absolutoria pﬁedstavenstvu Svazu,
e) volí a odvolává ãleny pﬁedstavenstva a dozorãí rady. Funkãní období
tûchto orgánÛ je dvouleté.
f) volí a odvolává presidenta a vicepresidenty Svazu. Funkãní období presidenta a vicepresidentÛ je dvouleté.

Pﬁedstavenstvo Svazu, jeho postavení
§ 20
1. Pﬁedstavenstvo je vedoucím a zastupujícím orgánem Svazu. Funkce v pﬁedstavenstvu je ãestná.
2. Pﬁedstavenstvu pﬁíslu‰í zejména:
a) zaji‰Èovat usnesení valné hromady,
b) organizovat a ﬁídit ãinnost aparátu Svazu,
c) pﬁedkládat valné hromadû:
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●

návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje Svazu,

●

návrhy hlavních smûrÛ ãinnosti Svazu a prostﬁedky pro dosahování
tûchto cílÛ,

●

návrhy plánÛ Svazu a zprávy o jejich plnûní,

d) urãovat zpÛsoby a prostﬁedky k zaji‰Èování rozvoje a rentability ãinnosti
Svazu,
e) projednávat a schvalovat:
●

zprávu pro valnou hromadu o v˘sledcích hospodaﬁení,

●

návrhy na zﬁizování, ru‰ení a zmûnu úãasti v jin˘ch organizacích,

●

návrhy na uzavírání smluv o sdruÏení prostﬁedkÛ a ãinností a zakládání
organizaãních jednotek,

f) dohlíÏet na ãinnost presidenta, vicepresidentÛ a aparátu Svazu a navrhovat valné hromadû jejich pﬁípadné odvolání,
g) v‰e, co je v jin˘ch ustanoveních Statutu pﬁedstavenstvu vyhrazeno,
h) vést ﬁádnû knihu ãlenÛ Svazu.
3. Pﬁedstavenstvo odpovídá za ve‰kerou svoji ãinnost valné hromadû.

Organizace pﬁedstavenstva
§ 21
1. Poãet ãlenÛ pﬁedstavenstva stanoví valná hromada v rozsahu 5 aÏ 13 ãlenÛ.
Volí je valná hromada, která je téÏ oprávnûna celé pﬁedstavenstvo nebo jeho ãleny odvolat. Funkãní období pﬁedstavenstva ãiní dva roky. Opûtovná
volba je moÏná.
2. V prÛbûhu volebního období má pﬁedstavenstvo právo kooptovat nové ãleny pﬁedstavenstva do v˘‰e 50% poãtu stanoveného valnou hromadou. Kooptaci musí potvrdit jednání nejbliÏ‰í valné hromady.

SchÛze pﬁedstavenstva
§ 22
1. Pﬁedstavenstvo se schází nejménû jednou za dva mûsíce. Pﬁedstavenstvo
svolává jeho president nebo zastupující vicepresident, a to podle potﬁeby.
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Na písemnou Ïádost kteréhokoliv ãlena pﬁedstavenstva musí svolat jednání
a to nejpozdûji do 15 dnÛ od doruãení takové Ïádosti, která musí b˘t odÛvodnûná a obsahovat návrh poﬁadu jednání.
2. Pozvánka musí obsahovat poﬁad, dobu a místo konání a b˘t odeslána nebo
na potvrzení doruãena ãlenÛm pﬁedstavenstva nejpozdûji 15-t˘ den pﬁede
dnem konání. Jednání pﬁedstavenstva se v‰ak povaÏuje za platnû svolané
i bez dodrÏení uvedené 15-ti denní lhÛty tehdy, prohlásí-li v‰ichni ãlenové
pﬁedstavenstva, Ïe na dodrÏení lhÛty netrvají.
3. SchÛze je schopna platnû se usná‰et jen tehdy, je-li pﬁítomna nadpoloviãní
vût‰ina ãlenÛ. Pro platnost usnesení pﬁedstavenstva je tﬁeba nadpoloviãní
vût‰iny hlasÛ pﬁítomn˘ch ãlenÛ. Ustanovení pﬁedchozí vûty platí, pokud pro
jednotlivé pﬁípady není v tomto Statutu urãeno jinak.
4. Jednání ﬁídí president, popﬁípadû vicepresident Svazu. O prÛbûhu a závûrech z jednání se sepisuje zápis. Hlasoval-li nûkter˘ z ãlenÛ pﬁedstavenstva
jinak neÏ vût‰ina, jeho odchylné mínûní, pokud o to poÏádá, musí b˘t zaznamenáno do zápisu.
5. V nutn˘ch pﬁípadech, které nestrpí odklad, mÛÏe president nebo vicepresident vyvolat usnesení pﬁedstavenstva per rollam písemnou ãi jinou formou
dotazu u v‰ech ãlenÛ pﬁedstavenstva. Taková usnesení jsou platná, jestliÏe
s usnesením per rollam souhlasilo 100 % ãlenÛ. Usnesení per rollam musí
b˘t na nejbliÏ‰í schÛzi pﬁedstavenstva zaznamenáno do zápisu.

Dozorãí rada Svazu, postavení, organizace a pravomoc
§ 23
1. Dozorãí rada je orgánem Svazu, kterému pﬁíslu‰í dohlíÏet na ve‰kerou jeho
ãinnost. Poãet ãlenÛ dozorãí rady stanoví valná hromada v rozsahu 3 aÏ 5
ãlenÛ. Volí je valná hromada, která je téÏ oprávnûna celou dozorãí radu nebo její jednotlivé ãleny odvolat. âlenem dozorãí rady nemÛÏe b˘t ãlen pﬁedstavenstva.
2. Dozorãí rada volí ze svého stﬁedu pﬁedsedu, kter˘ ﬁídí její ãinnost a svolává
podle potﬁeby schÛze. Usnesení se dûje nadpoloviãní vût‰inou pﬁítomn˘ch
za podmínky, Ïe schÛze dozorãí rady se zúãastnila vût‰ina ãlenÛ. Pﬁi rovnosti hlasÛ rozhoduje stanovisko pﬁedsedy. Pﬁedseda dozorãí rady má právo
úãastnit se jednání pﬁedstavenstva s hlasem poradním.
3. Funkãní období ãlenÛ dozorãí rady ãiní 2 roky. V prÛbûhu volebního období
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má dozorãí rada právo kooptovat nové ãleny do v˘‰e 50 % poãtu stanoveného valnou hromadou. Kooptaci musí potvrdit jednání nejbliÏ‰í valné hromady.
4. Dozorãí rada, jakoÏ i její jednotliví ãlenové, má právo nahlíÏet do v‰ech dokladÛ Svazu, zejména do úãetní evidence a vyÏadovat si informace od ãlenÛ pﬁedstavenstva a jin˘ch pracovníkÛ Svazu.
5. Dozorãí rada je povinná pﬁezkoumat úãty a vyjádﬁit se ke zprávû o v˘sledcích hospodaﬁení Svazu za uplynul˘ rok. Tu pﬁedstavenstvo pﬁedkládá ﬁádné valné hromadû.
6. Dozorãí radû pﬁíslu‰í téÏ právo navrhovat pﬁedstavenstvu nebo valné hromadû opatﬁení, která povaÏuje za Ïádoucí.
7. Dozorãí rada má právo svolat valnou hromadu. Pﬁitom postupuje obdobnû
podle § 16.

President, vicepresidenti, tajemník
§ 24
President zastupuje Svaz navenek. Pﬁíslu‰í mu:
a) ﬁídit jednání pﬁedstavenstva a zabezpeãovat realizaci pﬁijat˘ch usnesení,
b) pÛsobnost, kterou na nûj pﬁeneslo sv˘m usnesením pﬁedstavenstvo,
c) ﬁídit práci tajemníka Svazu.
§ 25
Vicepresidenti zastupují v pﬁípadû potﬁeby presidenta Svazu.
§ 26
Tajemník je zamûstnancem Svazu pracujícím v souladu s vymezením své
funkce, obsaÏeném v usnesení pﬁedstavenstva. Je ﬁízen presidentem, popﬁ. vicepresidenty Svazu.
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Hospodaﬁení a fondy Svazu
§ 27
1. Finanãní zdroje:
a) pﬁíspûvky ãlenÛ ve v˘‰i, kterou schvaluje valná hromada na návrh pﬁedstavenstva vÏdy na kaÏd˘ kalendáﬁní rok,
b) dobrovolné pﬁíspûvky ãlenÛ nad rámec bodu a),
c) dary,
d) úãelové pﬁíspûvky,
e) pﬁíjmy z v˘nosÛ z vlastní ãinnosti.
§ 28
1. Majetkové ruãení:
Svaz odpovídá za své závazky cel˘m sv˘m majetkem. âlenové neruãí za jejich splnûní a jejich podíl na hospodáﬁsk˘ch ztrátách Svazu se omezuje na znehodnocení jejich pﬁíspûvku.
§ 29
1. Roãní úãetní uzávûrka:
Svaz vede pﬁedepsan˘m zpÛsobem úãetnictví, sestavuje úãetní uzávûrku
a poskytuje jí pﬁíslu‰n˘m orgánÛm státní správy a pﬁíslu‰né bance.
§ 30
1. Fondy:
a) základním finanãním fondem Svazu je pﬁíspûvkov˘ fond,
b) Svaz mÛÏe zﬁizovat, tvoﬁit, dotovat a pouÏívat dal‰í úãelové fondy, které souvisejí s jeho ãinností.

Zru‰ení Svazu a likvidace
§ 31
1. Ke zru‰ení Svazu dochází rozhodnutím 2/3 valné hromady. Jako plnomocníci k provedení likvidace (dále jen „likvidátor“) dle zákona jsou povolaní
ãlenové pﬁedstavenstva Svazu, pokud valná hromada neurãí jinak.
2. Dnem, ke kterému byla likvidace Svazu ohlá‰ena pﬁíslu‰nému orgánu státní správy, zanikají orgány Svazu. Likvidátor vyrozumí o vstupu Svazu do
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likvidace Unii zamûstnavatelsk˘ch svazÛ a jiné subjekty, které jsou likvidací
Svazu dotãeny. Ke dni zahájení likvidace Svazu sestaví úãetní závûrku a úãetní v˘kazy a pﬁedá je likvidátorovi a pﬁíslu‰n˘m orgánÛm.
3. Likvidátor sestaví do 30 dnÛ ode dne jmenování zahajovací rozvahu a pﬁedá ji ãlenÛm Svazu spolu s likvidaãním plánem, rozpoãtem likvidace a inventarizaãním zápisem o mimoﬁádné inventarizaci hospodáﬁsk˘ch prostﬁedkÛ, provedené ke dni zahájení likvidace.
4. Likvidátor je povinen zejména:
a) soustﬁedit penûÏní prostﬁedky na jednom úãtu u jednoho penûÏního ústavu,
b) dokonãit bûÏné záleÏitosti,
c) vypoﬁádat odvody do státního rozpoãtu, danû a poplatky,
d) vypoﬁádat závazky a pohledávky,
e) zpenûÏit majetek Svazu nejhospodárnûj‰ím a nejrychlej‰ím zpÛsobem
nebo s ním jinak naloÏit podle rozhodnutí ãlenÛ,
f) podávat ãlenÛm ãtvrtletní a roãní hlá‰ení o prÛbûhu likvidace, doloÏené
ãtvrtletní a roãní uzávûrkou.
5. Likvidátor sestaví úãetní uzávûrku ke dni skonãení likvidace a pﬁedloÏí ji
ãlenÛm Svazu spolu s koneãnou zprávou o celém prÛbûhu likvidace. Po
provûﬁení a schválení úãetní uzávûrky podle pﬁedchozí vûty likvidátor:
a) naloÏí s koneãn˘m zÛstatkem likvidace podle rozhodnutí ãlenÛ Svazu,
b) postará se o bezpeãné uloÏení spisového materiálu a úãetních písemností,
c) oznámí skonãení likvidace soudu s návrhem na v˘maz Svazu z registrace
pﬁíslu‰n˘m orgánem státní správy.
6. NemÛÏe-li likvidátor vykonávat svou ãinnost dlouhodobû anebo vÛbec, urãí nového likvidátora ãlenové Svazu, pﬁiãemÏ postupují pﬁimûﬁenû podle
ustanovení o svolání mimoﬁádné valné hromady (§ 16) a zpÛsobu hlasování na ní (§ 17 a 18). Nov˘ likvidátor pﬁi zahájení své ãinnosti postupuje pﬁimûﬁenû podle § 31, odstavce 2 a 3, zejména pokud jde o mimoﬁádnou
inventarizaci.

Praha 26. 3. 2003
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