Společná zpráva o fúzi spolků sloučením
-

vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky této fúze
vyhotovená v souladu s ust. § 277 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku -

Zúčastněné spolky:
Česká asociace rusistů, z. s.
se sídlem: V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 00443247
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn. L 1427
zastoupený Mgr. Jiřím Klapkou – předsedou republikového výboru spolku
(dále jen „Nástupnický spolek“ nebo „ČAR“)
a
Česko – ruská společnost, z.s.
se sídlem: V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha, IČO: 00442747
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn. L 558
zastoupený Mgr. Jiřím Klapkou – předsedou České rady a Evou Levou – členkou výkonného
výboru
(dále jen „Zanikající spolek“ nebo „ČRS“)
Nástupnický spolek a Zanikající spolek společně i jen jako „Zúčastněné spolky“
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Čl. I
Úvodní ustanovení
ČAR a ČRS jsou dobrovolnými a samosprávnými spolky, které sdružují své členy se
zájmem (zejména) o výuku a poznávání ruského jazyka, kultury, umění a historie, o
podporu a šíření české kultury a umění v zahraničí. Oba spolky spolupracují při realizaci
konkrétních projektů i s partnerskými organizacemi v dalších zemích, zejména na
Slovensku či Ukrajině.
Zúčastněné spolky si uvědomují potřebu intenzivnější spolupráce mezi svými členy,
potřebu více se otevřít mladým členům a zájemcům o členství, potřebu snížení
administrativní i ekonomické zátěže a zjednodušení prezentace činnosti Zúčastněných
spolků členům a veřejnosti.
S ohledem na to, že oba Zúčastněné spolky sledují shodné cíle a sdružují členy ve stejné
oblasti, neprospívá souběžná existence obou spolků k optimálnímu naplňování cílů a zájmů
obou těchto spolků. Zúčastněné spolky se proto – v zájmu co nejefektivnějšího soustředění
se na společné cíle – rozhodly sloučit s tím, že ČAR, jakožto Nástupnický spolek, převezme
právní nástupnictví Zanikajícího spolku ČRS, přičemž v důsledku Fúze dojde k zániku ČRS
bez likvidace (dále jen „Fúze“).
Sloučením ČRS a ČAR vznikne jedna zájmová organizace, která bude sdružovat osoby se
zájmem (zejména) o výuku, poznávání ruského jazyka, kultury, umění a historie, o podporu
a šíření české kultury a umění v zahraničí.
Bližší podmínky Fúze jsou stanoveny v návrhu Smlouvy o fúzi Zúčastněných spolků.
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Čl. II
Hospodářské důvody fúze
1. Ze stanov ČAR a ČRS vyplývá, že cíle obou Zúčastněných spolků jsou obdobné a jejich
členové se v této oblasti sdružují za obdobným účelem. Souběžné fungování dvou spolků
se shodným účelem se ve stávající době již nejeví tolik efektivní k naplňování společného
cíle.
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Čl. III
Právní důvody Fúze
ČAR a ČRS jsou právnické osoby, korporace, řídící se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“);
Obecná úprava přeměn právnických osob (§ 174 a násl. Občanského zákoníku) upravuje tři
způsoby přeměn, a to fúzi, rozdělení a změnu právní formy. Přeměna právnické osoby je
dovolená jen tehdy, pokud tak stanoví zákon. Transformace právní formy spolku není
dovolena. Spolek tedy nelze přeměnit na jinou formu právnické osoby (fundace, ústav
apod.). Fúze spolků sloučením je tak v souladu se zákonem.
Povinným předpokladem Fúze je schválení a uzavření Smlouvy o fúzi oběma Zúčastněnými
spolky, přičemž návrh Smlouvy o fúzi schvalují nejvyšší orgány Zúčastněných spolků.
Smlouva o fúzi obsahuje alespoň údaje o názvu, sídle a identifikující údaj každého ze
Zúčastněných spolků s uvedením, který spolek je zanikající a který nástupnický, a rozhodný
den (§ 275 Občanského zákoníku).
Ve lhůtě nejméně 30 dnů přede dnem konání zasedání nejvyšších orgánů Zúčastněných
spolků budou všem členům Zúčastněných spolků zpřístupněny v sídle obou spolků:
a. návrh Smlouvy o fúzi,
b. stanovy Nástupnického spolku
c. výkaz majetku a závazků Zúčastněných spolků ne starší než 6 měsíců
d. tato zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze.
Dokumenty budou zpřístupněny i na webových stránkách obou spolků.
V souvislosti s Fúzí budou měněny i stanovy Nástupnického spolku, přičemž o návrhu
změn stanov Nástupnického spolku bude jednáno a rozhodnuto před samotným hlasováním
Zúčastněných spolků o návrhu Smlouvy o fúzi. Změna stanov Nástupnického spolku je
účinná okamžikem jejich schválení, resp. okamžikem přijetí jejich nového úplného znění,
kterým se nahrazuje znění dosavadní.
Schválením Smlouvy o fúzi přistupují členové ČRS ke stanovám Nástupnického spolku
ČAR, a to ve znění účinném k okamžiku schválení návrhu Smlouvy o fúzi.
Vzhledem k tomu, že Zúčastněné spolky nejsou příjemci plnění z veřejného rozpočtu
(rozpočet státu, kraje, obce a rozpočet EU), nemají žádné věřitele, ani dluhy, není nutné
zveřejnit společné oznámení o Fúzi v Obchodním rejstříku postupem dle ust. § 279
Občanského zákoníku, jehož účelem je ochrana věřitelů spolků.
Zrušení právnické osoby při přeměně je zvláštním případem, kdy se právnická osoba
zrušuje bez likvidace. Zrušuje se pak dnem účinnosti přeměny, tedy dnem zápisu přeměny
do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

Čl. IV
Hospodářské důsledky Fúze
1. Financování dřívějších aktivit ČRS i ČAR nebude ohroženo.
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2. Finanční prostředky a majetek, kterými ČRS disponuje k Rozhodnému dni, budou
převedeny v plném rozsahu do majetku ČAR.
3. Fúze nepovede ke zhoršení hospodářské situace Nástupnického spolku a ani ke ztížení
postavení věřitelů žádné ze Zúčastněných stran. Pohledávky věřitelů Zúčastněných byly a
jsou řádně a včas uhrazovány. Dobytnost jejich pohledávek nebude ohrožena. Právo věřitelů
uplatňovat práva podle ustanovení § 280 Občanského zákoníku zůstává nedotčeno.
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Čl. V
Právní důsledky Fúze
Návrh Smlouvy o fúzi ČAR a ČRS musí být schválen nejvyššími orgány obou spolků, a to
na společném zasedání těchto orgánů. Nejvyšší orgány Zúčastněných spolků hlasují o
návrhu Smlouvy o fúzi odděleně.
V důsledku Fúze ČRS jakožto právnická osoba zanikne, a to bez likvidace.
Jmění ČRS přejde na ČAR.
Fúze nabývá účinnosti dnem zápisu Fúze do spolkového rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze.
Na základě návrhu Zúčastněných spolků provede Městský soud v Praze zápis Fúze tak, že
k témuž dni vymaže ve spolkovém rejstříku Zanikající spolek ČRS, u Nástupnického
spolku ČAR poznamená den účinnosti Fúze a identifikující údaje Zanikajícího spolku.
Ve spolkovém rejstříku bude u Zanikajícího spolku ČRS uvedeno znění tohoto či
obdobného rozsahu:
Ostatní skutečnosti:
Vymazává se ze spolkového rejstříku včetně všech zapsaných údajů spolek Česko-ruská
společnost, z. s., IČO 00442747, se sídlem V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha 7,
vedený pod spisovou značkou L 558/MSPH, u veřejného rejstříku Městského soudu v Praze.
Právním důvodem výmazu je fúze sloučením s Českou asociací rusistů, z.s., identifikační
číslo 00443247, se sídlem V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha 7. Nástupnický
spolek Česká asociace rusistů, z.s., vedený pod spisovou značkou L 1427/MSPH u veřejného
rejstříku Městského soudu v Praze, přebírá veškeré jmění Česko-ruské společnosti, z. s.,
jako spolku zanikajícího.
Ve spolkovém rejstříku bude u Nástupnického spolku ČAR uvedeno znění tohoto či
obdobného rozsahu:
Ostatní skutečnosti:
Na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 24.8.2022 mezi ČRS a ČAR dochází fúzí ke
sloučení následujících spolků: zanikající spolek Česko-ruská společnost, z. s., IČO
00442747, se sídlem V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, vedený pod spisovou
značkou L 558/MSPH, u veřejného rejstříku Městského soudu v Praze a nástupnický spolek
Česká asociace rusistů, z. s., IČO 00443247, sídlem V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00
Praha 7, vedený pod spisovou značkou L 1427/MSPH u veřejného rejstříku Městského
soudu v Praze. Nástupnický spolek v rámci fúze přebírá veškeré jmění spolku zanikajícího.
Členové Zanikajícího spolku ČRS se okamžikem zápisu Fúze do spolkového rejstříku
stanou řádnými členy ČAR ve smyslu stanov Nástupnického spolku.
Po zápisu Fúze do spolkového rejstříku nelze Smlouvu o fúzi změnit nebo zrušit.

V Praze dne 22.07.2022

V Praze dne 22.07.2022
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…………………………………….
Zanikající spolek
Česko – ruská společnost, z.s., zast.
Mgr. Jiřím Klapkou – předsedou České rady

……………………………………
Nástupnický spolek
Česká asociace rusistů, z.s., zast.
Mgr. Jiřím Klapkou – předsedou
republikového výboru

Evou Levou – členkou výkonného výboru
České rady
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