SMLOUVA O FÚZI SPOLKŮ SLOUČENÍM
dle § 277zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1.

Fúzující spolky

Moravský ornitologický spolek
se sídlem Bezručova 913/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 14617218, zapsaný od 1.
1. 2014 ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle L, vložce číslo
645 vedená u Krajského soudu v Ostravě zastoupený předsedkyní spolku: Kateřinou Ševčíkovou,
dále též jako Zanikající spolek.
1.1

Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO
se sídlem Bezručova 913/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ08799270, zapsaný od 18.
1. 2020, ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle L, vložce číslo
72925 vedená u Městského soudu v Praze zastoupený předsedkyní spolku Kateřinou Ševčíkovou,
dále též jako Nástupnický spolek, u obou spolků dále pak společně též jako Spolky.
1.2

2.

Termíny fúze
1. Výroční členská schůze Nástupnického spolku:
2. Výroční členská schůze Zanikajícího spolku:
3. Rozhodný den fúze:

29. 2. 2020
29. 2. 2020
1. 1. 2021

3.
Preambule
1. Zanikající spolek a Nástupnický spolek jsou právnickými osobami – spolky dle zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Oba Spolky sdružují osoby, které se zajímají o ptactvo, ochranu přírody a krajiny a životního
prostředí, o výzkum a ochranu ptáků a jejich prostředí a dále o ekologickou výchovu a vzdělávání
vlastních členů i veřejnosti v oblasti střední Moravy.
3. Členové obou spolků jsou současně členy České společnosti ornitologické a nástupnický
spolek je současně pobočným spolkem České společnosti ornitologické.
4. S ohledem na to, že oba spolky sledují shodné cíle a sdružují členy České společnosti
ornitologické ve stejné oblasti, neprospívá souběžná existence obou spolků k optimálnímu
sledování cílů a zájmů obou těchto spolků. V zájmu dosažení co nejefektivnějšího soustředění na
cíle spolků, a také z důvodu zjednodušení organizační, administrativní a logické struktury Spolků
a dosažení co nejvhodnějšího způsobu koordinace činnosti s Českou společností ornitologickou
se Spolky rozhodly sloučit s tím, že Moravský ornitologický spolek – středomoravské pobočka
ČSO se stane právním nástupcem Moravského ornitologického spolku, který zanikne v důsledku
fúze sloučením bez likvidace.
4. Spolky se tedy ve vzájemné shodě, vedeny vůlí spolupracovat a naplňovat společné cíle,
dohodly na sloučení podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Spolky se dále dohodly,
že sloučení nabude platnosti po schválení členskou schůzí Nástupnického spolku a členskou
schůzí Zanikajícího spolku zápisem fúze do veřejného rejstříku. Rozhodný den, od něhož se
jednání zanikající právnické osoby považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet
nástupnické právnické osoby, byl stanoven na 1. leden 2021.
5. V souladu s ustanovením § 275 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. dojde v důsledku procesu fúze
sloučením k zániku Zanikajícího spolku bez likvidace s tím, že členové Zanikajícího spolku se
stanou členy Nástupnického spolku. Veškerý majetek a závazky Zanikajícího spolku přejdou
na Nástupnický spolek, který se stane právním nástupcem Zanikajícího spolku.
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6. O fúzí sloučením výše uvedených spolků rozhodla v souladu se svými stanovami (a to
konkrétně § 9 odst. 3 stanov) též Česká společnost ornitologická, která jako spolek hlavní zřídila
nástupnický spolek jako svůj spolek pobočný.
7. S odkazem na výše uvedené skutečnosti se Spolky dohodly na následujícím obsahu smlouvy o
fúzi sloučením:
3. Fúze sloučením
3.1 Identifikace Spolků
a) Zúčastněnými spolky na fúzi sloučením ve smyslu § 275 a násl. zákona č. 89/2012 (občanský
zákoník) jsou Zanikající spolek a Nástupnický spolek.
b) V důsledku fúze sloučením Zanikající spolek zanikne bez likvidace.
c) V důsledku fúze sloučením bude nadále existovat Nástupnický spolek.
3.2 Rozhodný den fúze sloučením
a) Účetní účinky fúze sloučením nastanou ke dni 1. leden 2021 (dále jen Rozhodný den),
v souladu s odsouhlasením této smlouvy o fúzi členskou schůzí Zanikajícího spolku a členskou
schůzí Nástupnického spolku.
b) Od Rozhodného dne se jednání Zanikajícího spolku považuje z účetního hlediska za jednání
uskutečněná na účet Nástupnického spolku.
3.3 Majetek a závazky Zanikajícího spolku přebírané Nástupnickým spolkem
a) Zanikající spolek provede vyúčtování ke dni 31. 12. 2019. Vykazuje následující majetek,
příjmy a výdaje, závazky a pohledávky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
b) Nástupnický spolek přebírá touto smlouvou k Rozhodnému dni majetek a závazky a
pohledávky Zanikajícího spolku. Výkaz majetku a závazků Nástupnického spolku ke dni 20. 1.
2020 je přílohou č. 2 této smlouvy.
3.4 Převzetí členů Zanikajícího spolku
a) Členská základna Nástupnického spolku bude tvořena od Rozhodného dne členy
Nástupnického spolku a Zanikajícího spolku.
b) Nástupnický spolek převezme k Rozhodnému dni všechny členy Zanikajícího spolku a z nich
se stanou členové Nástupnického spolku.
3.5 Název Nástupnického spolku
Spolky se dohodly na zachování názvu Nástupnického spolku: Moravský ornitologický spolek –
středomoravská pobočka ČSO
3.6 Stanovy Nástupnického spolku
V důsledku fúze sloučením nedojde ke změně stanov Nástupnického spolku.
3.7Tato smlouva byla uzavřena v souladu s rozhodnutím výboru České společnosti ornitologické,
jenž je dle § 219 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník, a § 9 odst. 3 Stanov České
společnosti ornitologické, jakožto hlavní spolek, jehož je nástupnický spolek spolkem pobočným,
oprávněn rozhodovat o přeměně pobočného spolku.
3.8 Závěrečná ustanovení
a). Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím schválení ze strany nejvyšších orgánů obou spolků
(členských schůzí) k Rozhodnému dni. Vysloví-li jeden ze Spolků nesouhlas se smlouvou o fúzi,
nelze ji uzavřít.
Stránka 2 z 5

b) Spolky se zavazují podat návrh na zápis fúze do veřejného rejstříku.
c) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
vůle, vážně, určitě a srozumitelně, a že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.
d
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno z nich, jedno vyhotovení bude postoupeno České společnosti ornitologické a jedno
vyhotovení bude předloženo rejstříkovému soudu pro zápis fúze ve spolkovém rejstříku.
V Přerově

dne

...............................................
Kateřina Ševčíková
předseda Nástupnického spolku

V Přerově

dne

...................................................
Kateřina Ševčíková
předseda Zanikajícího spolku

Smlouva o fúzi byla schválena členskou schůzí Nástupnického spolku dne:
...................................................
Kateřina Ševčíková
předseda Nástupnického spolku
Smlouva o fúzi byla schválena členskou schůzí Zanikajícího spolku dne :
....................................................
Kateřina Ševčíková
předsedkyně Zanikajícího spolku
O fúzi Nástupnického spolku se spolkem Zanikajícím bylo rozhodnuto výborem České
společnosti ornitologické dne:
...................................................
předseda výboru
České společnosti ornitologické
Příloha č. 1.: Výkaz majetku a závazků Moravského ornitologického spolku – zanikající spolek
Příloha č. 2.: Výkaz majetku a závazků Moravského ornitologického spolku – středomoravské
pobočky ČSO – nástupnický spolek
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Příloha č. 1.: Výkaz majetku a závazků Moravského ornitologického spolku – zanikající spolek
(v Kč)

Položka
Běžný účet
Pokladna
Peněžní prostředky celkem
Drobný majetek
Pozemek
Zboží na skladě, zásoby
Pohledávky
Závazky vč. úvěrů

PZ
K 1.1.2019
418182
13560
431742
141063
7704
27667
24029
11800

Příjmy

Výdaje

KZ
K
31.12.2019
103583
383219
29389
1641
132972
384860
114003
7704
1650
0
0

68620
17470
86090

Poznámky

Zanikající spolek neeviduje žádné závazky ani pohledávky.

V Přerově dne 31. 12. 2019

…………………
Kateřina Ševčíková
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Příloha č. 2.: Výkaz majetku a závazků Moravského ornitologického spolku – středomoravské
pobočky ČSO – nástupnický spolek (v Kč)

Položka

PZ
k 18. 1. 2020

Příjmy

Výdaje

KZ
k 20. 1. 2020

Běžný účet

0

0

0

0

Pokladna

0

0

0

0

Peněžní prostředky celkem

0

0

0

0

Drobný majetek

0

0

0

0

Pozemek

0

0

0

0

Zboží na skladě, zásoby

0

0

0

0

Pohledávky

0

0

0

0

Poznámky

Nástupnický spolek neeviduje žádné závazky ani pohledávky.
V Přerově dne 20. 1. 2020
……………………
Kateřina Ševčíková
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