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Návrh smlouvy o fúzi spolků dle ustanovení § 274 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku 

 

SMLOUVA O SLOUČENÍ SPOLKŮ 

uzavřená dle ust. § 274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

 

 

 

Spolek karlovarských kuželkářů, se sídlem náměstí Republiky 2016/4, 360 01 Karlovy 

Vary 

zkrácený název: SKK 

IČO 699 81 043, vedený u Krajského soudu v Plzni pod spis. zn. L 2929   

zastoupený Ing. Petrem Čolákem, předsedou spolku 

 

(dále jen „nástupnický spolek“ nebo „smluvní strana“) 

 

a 

 

Kuželkářský klub Karlovy Vary, z. s., se sídlem náměstí Republiky 2016/4, 360 01 Karlovy 

Vary 

zkrácený název: KK K. Vary 

IČO 63553902, vedený u Krajského soudu v Plzni pod spis. zn. L 2017  

zastoupený Pavlem Pazderou, předsedou spolku 

 

(dále jen „zanikající spolek“ nebo smluvní strana“) 

 



Podklad k jednání valné hromady Kuželkářského klubu Karlovy Vary, z.s., IČO 63553902 svolané na 

11. Listopadu 2021 od 17:00 hod. do 18:00 hod. a členské schůze Spolku karlovarských kuželkářů, 

IČO 699 81 043 svolané na 11. listopadu od 18:00 hod. 

 

2 
 

 

 

PREAMBULE 

Nástupnický spolek a zanikající spolek jsou nezávislými, dobrovolnými a samostatnými 

spolky, které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku a jejich práva a povinnosti se řídí od 

1.ledna 2014 zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

 

Nástupnický spolek a zanikající spolek sdružují fyzické osoby zejména s cílem podporovat 

sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto 

činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. 

 

Zanikající spolek zanikne sloučením s nástupnickým spolkem bez likvidace. 

 

Sloučení nabude platnosti po schválení členskými schůzemi smluvních stran a účinnosti 

dnem zápisu do veřejného rejstříku. 

 

V souladu s ust. § 274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a za splnění 

dalších podmínek stanovených právními předpisy dojde v důsledku procesu fúze sloučením 

k zániku zanikajícího spolku bez likvidace s tím, že nástupnický spolek převezme členy 

zanikajícího spolku, pokud jim členství v nástupnickém spolku nevzniklo již dříve. 

 

Článek I. 

Identifikace Spolků 

 

1. Zúčastněnými spolky na fúzi sloučením ve smyslu ustanovení § 274 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku je nástupnický spolek a zanikající spolek. 

 

2. V důsledku fúze sloučením zanikající spolek zanikne bez likvidace a nadále zůstane 

existovat nástupnický spolek 

 

Článek II. 

Rozhodný den fúze sloučením 

 

Rozhodný den fúze sloučením je 1. ledna 2022 (dále jen „rozhodný den“). 
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Článek III. 

Převzetí majetku a závazků 

1. Zanikající spolek pořídí ke dni předcházejícímu rozhodnému dni účetní závěrku. 

2. Nástupnický spolek přebírá veškerý majetek a závazky zanikajícího spolku, který bude 

vykázán v konečné účetní závěrce zanikajícího spolku sestavené k datu 

předcházejícímu rozhodnému dni, a veškerá související práva a povinnosti, stejně jako 

veškeré smluvní a právní vztahy související s činností zanikajícího spolku. 

3. Od Rozhodného dne se jednání zanikajícího spolku považuje za jednání uskutečněná 

na účet Nástupnického spolku. K datu předcházejícímu rozhodnému dni sestaví všechny 

smluvní strany konečné účetní závěrky. 

4. V příloze č. 1 k této smlouvy jsou uvedeny veškeré závazkové vztahy zanikajícího 

spolku a je označen nemovitý majetek ve vlastnictví zanikajícího spolku, přičemž 

k rozhodnému dni nástupnický spolek do těchto závazkových a vlastnických vztahů 

vstupuje.   

Článek IV. 

Převzetí členů Zanikajících spolků 

1. Členskou základnu nástupnického spolku tvoří členové nástupnického spolku a členové 

zanikajícího spolku, pokud jim členství v nástupnickém spolku nevzniklo již dříve. 

2. Nástupnický spolek přebírá všechny členy zanikajícího spolku, kteří jsou členy 

zanikajícího spolku v den předcházejícímu Rozhodnému dni, pokud jim členství v 

nástupnickém spolku nevzniklo již dříve. 

3. Smluvní strany se dohodly, že schválení této smlouvy o fúzi valnou hromadou 

zanikajícího spolku a členskou schůzí nástupnického spolku nemá vliv na běh funkčního 

období zvolených členů orgánů nástupnického spolku. Funkční období stávajících členů 

volených orgánů nástupnického spolku skončí dle pravidel a za podmínek stanovených 

platnými stanovami nástupnického spolku. 

4. Smluvní strany se dohodly, že stanovy nástupnického spolku nejsou touto smlouvou 

dotčeny. 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti schválením valnou hromadou zanikajícího spolku a 

členskou schůzí nástupnického spolku a účinnosti dnem zápisu fúze do veřejného 

rejstříku. 
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2. Po zápisu fúze podle této smlouvy do veřejného rejstříku nelze tuto smlouvu měnit ani ji 

zrušit. 

3. Stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinnými, neplatnými není tímto 

dotčena účinnost, platnost ostatních ustanovení. 

4. Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží jedno z nich a jedno vyhotovení bude předloženo Krajskému soudu v Plzni pro 

zápis fúze do spolkového rejstříku. 

5. 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. S obsahem této smlouvy se před jejím podpisem seznámily a 

nemají proti němu námitek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své vlastnoruční 

podpisy. 

 

Karlovy Vary dne ……………………. 

 

 

…………………………………. 

Ing. Ing. Petr Čolák, předseda nástupnického spolku 

SKK 

Návrh smlouvy o fúzi byl schválen členskou schůzí SKK dne 11. 11. 2021 

 

Karlovy Vary dne ……………………… 

 

 

…………………………………………… 

Pavel Pazdera, předseda zanikajícího spolku 

KK K. Vary  

 

Návrh smlouvy o fúzi byl schválen členskou schůzí KK K. Vary dne 11. 11. 2021 

 

Přílohy: 

Účetní závěrka zanikajícího spolku 

Inventurní soupisy přebíraného majetku 

Seznam členů přecházejících do nástupnického spolku 


