
Zpráva vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky fúze Moravského 

ornitologického spolku a Moravského ornitologického spolku – 

středomoravské pobočky ČSO  

Hlavním cílem fúze Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO se sídlem 

Bezručova 913/10, 750 02 Přerov, IČ: 08799270 (dále jako „nástupnický spolek“) a Moravského 

ornitologického spolku se sídlem Bezručova 913/10, 750 02 Přerov, IČ: 14617218 (dále jako 

„zanikající spolek“) ke dni 1. 1. 2023 je stát se právně plnohodnotnou součástí České společnosti 

ornitologické (dále ČSO), která sdružuje profesionální i amatérské ornitology, zájemce o pozorování 

ptáků a milovníky přírody v celé České republice a je českým partnerem mezinárodní organizace 

BirdLife International.  

Po sloučení fúzí obou spolků tak zůstane pouze nástupnický spolek, a to s novým názvem v souladu 

s ustanovením § 216 zák. č. 89/2012, občanský zákoník, tedy Moravský ornitologický spolek – 

středomoravská pobočka ČSO se sídlem Bezručova 913/10, 750 02 Přerov, IČ: 08799270. 

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. Členové obou spolků jsou současně členy České 

společnosti ornitologické a nástupnický spolek je současně pobočným spolkem České společnosti 

ornitologické. 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 – středomoravská pobočka ČSO se stane právním 

nástupcem Moravského ornitologického spolku, který zanikne v důsledku fúze sloučením bez 

likvidace. 

 

V Přerově dne … 

za Nástupnický spolek předsedkyně Kateřina Ševčíková      

za Zanikající spolek předsedkyně Kateřina Ševčíková 

 


