
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. 

 
 

 

Zpráva vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky fúze  

 

Spolku karlovarských kuželkářů, IČO 699 81 043 

 a 

 Kuželkářského klubu Karlovy Vary, z.s., IČO 63553902 

 

Na základě návrhu minulé valné hromady Kuželkářského klubu Karlovy Vary se oba výše 

uvedené spolky rozhodly pro fúzi obou spolků. 

 

Hlavním záměrem je fúze Spolku karlovarských kuželkářů, se sídlem náměstí Republiky 

2016/4, 360 01 Karlovy Vary, IČO 699 81 043, zkrácený název SKK (dále jako „nástupnický 

spolek“) a Kuželkářského klubu Karlovy Vary, z.s., se sídlem náměstí Republiky 2016/4, 360 

01 Karlovy Vary, IČO 63553902, zkrácený název KK K. Vary (dále jako „zanikající spolek“) 

ke dni 1. ledna 2022 s cílem nadále prosazovat a zajišťovat společné zájmy v oblasti sportu. 

 

Po sloučení fúzí obou spolků tak zůstane pouze nástupnický spolek, jehož název je v 

souladu s ustanovením § 216 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, Spolek karlovarských 

kuželkářů, se sídlem náměstí Republiky 2016/4, 360 01 Karlovy Vary, IČO 699 81 043.  

 

Oba Spolky sdružují osoby, které mají společné zájmy a cíle v oblasti sportu a oba spolky 

vyvíjí svou činnost za účelem: 

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných 

aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky; 

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména 

pak mládeže; 

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívají; 

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, 

estetických a mravních pravidel; 

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a 

samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci; 

f) zajišťovat v oblasti sportu vzděláváni svých členů, jejich školení; 

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v 

místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou 

činností. 



Podklad k jednání valné hromady Kuželkářského klubu Karlovy Vary, z.s., IČO 63553902 svolané na 
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V zájmu dosažení lepšího soustředění k dosažení cílů spolků se oba spolky rozhodly sloučit 

se s tím, že nástupcem Kuželkářského klubu Karlovy Vary, z.s., IČO 63553902, který 

zanikne v důsledku fúze sloučením bez likvidace bude Spolek karlovarských kuželkářů, IČO 

69981043. 

 

Návrh smlouvy o fúzi je přílohou pozvánky na Valnou hromadu KK a Členskou schůzi SKK. 

 

Karlovy Vary dne 8. 10. 2021 

 

 

…………………………………. 

Ing. Ing. Petr Čolák, předseda nástupnického spolku 

SKK 

 

 

…………………………………………… 

Pavel Pazdera, předseda zanikajícího spolku 

KK K. Vary  

 

 


