Zrušení a zánik pobočných spolků Autoklubu ČR
Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Dle NOZ se kluby Autoklubu ČR považují za pobočné spolky Autoklubu ČR (dále jen „kluby“) a nově
se zapisují do spolkového rejstříku. Nová právní úprava klade podstatně větší nároky na
administrativní náležitosti spojené se zápisy do spolkového rejstříku a současně je nutné dokládat
listiny v požadované formě.
Návrhy na zápis, změnu zapsaných údajů či jejich výmaz ve spolkovém rejstříku, je nutné nově
podávat k místně příslušnému rejstříkovému soudu, tím je v případě klubů Autoklubu ČR Městský
soud v Praze. Návrh na zápis ve věcech klubů Autoklubu ČR podává Autoklub ČR, a to na
předepsaném formuláři, proto je nutné Autoklubu ČR doložit všechny skutečnosti.
Při zrušení a zániku klubu je nutné postupovat dle Stanov Autoklubu ČR (čl. 17, odst. 12 a násl.
Stanov Autoklubu ČR) a NOZ.
Zánik klubu je dvoufázový. Klub zaniká dnem jeho výmazu z veřejného rejstříku. Zániku klubu
předchází jeho zrušení. Po zrušení klubu se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá
právní nástupce, nebo stanoví-li Zákon jinak. Zrušuje-li se klub při přeměně, zrušuje se bez likvidace
dnem účinnosti přeměny. Přeměnou klubu je fúze, to je sloučení nebo splynutí s jiným klubem
Autoklubu ČR, nebo rozdělení klubu, to je rozdělení klubu na dva či více klubů Autoklubu ČR.
Klub se dle Stanov Autoklubu ČR zrušuje
a)

b)

c)

rozhodnutím členské schůze klubu o zrušení klubu (sloučením či splynutím s jiným klubem
Autoklubu ČR, rozdělením klubu na dva či více klubů Autoklubu ČR), a to dvoutřetinovou
většinou přítomných členů členské schůze klubu,
rozhodnutím Prezídia Autoklubu ČR o zrušení klubu, jestliže klub neplní povinnosti vyplývající
ze Stanov Autoklubu ČR nebo vyvíjí činnost, která je v rozporu s příslušnými právními předpisy
nebo Stanovami Autoklubu ČR,
rozhodnutím orgánu veřejné moci a z dalších důvodů stanovených Zákonem.

Je-li klub zrušen s likvidací na základě rozhodnutí členské schůze, je členská schůze povinna
současně povolat likvidátora. Zrušuje-li se klub rozhodnutím Prezídia Autoklubu ČR, je klub povinen
neprodleně svolat a uskutečnit členskou schůzi, která povolá likvidátora a tuto skutečnost klub
do 3 pracovních dnů od rozhodnutí členské schůze písemně sdělí Autoklubu ČR. V případě, že klub
neuskuteční členskou schůzi do 40 dnů od rozhodnutí Prezídia Autoklubu ČR o zrušení klubu, provede
jeho likvidaci likvidátor povolaný Prezídiem Autoklubu ČR. Likvidace klubu musí být provedena
v souladu se Zákonem. Likvidátor je povinen do 30 dnů od skončení likvidace podat Autoklubu ČR
návrh na výmaz klubu z veřejného rejstříku a doložit ho všemi listinami v souladu se Zákonem,
nestanoví-li Zákon jinak.
Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů klubu
nezbytné. Veškerý likvidační zůstatek přechází na Autoklub ČR, který rozhodne o jeho dalším užití ve
prospěch pobočných spolků Autoklubu ČR. Obdržel-li klub účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu,
likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.
Autoklub ČR po skončení likvidace a splnění všech povinností dle Zákona a Stanov Autoklubu ČR podá
návrh na výmaz klubu ve veřejném rejstříku, není-li Zákonem stanoveno jinak. Dnem zániku klubu
provede Autoklub ČR zrušení registrace klubu v Autoklubu ČR.

Postup v případě zrušení a zániku klubu na základě rozhodnutí členské schůze klubu o jeho zrušení
bez právního nástupce:
-

-

O zrušení klubu rozhoduje členská schůze klubu, a to dvoutřetinovou většinou přítomných
členů členské schůze klubu. Členská schůze je současně povinna povolat likvidátora.
Okamžikem, kdy je klub zrušen, nastává termín zahájení likvidace.
Na návrh likvidátora se do spolkového rejstříku zapíše vstup klubu do likvidace. Návrh na zápis
vstupu do likvidace podává do spolkového rejstříku Autoklub ČR, proto musí být rozhodnutí o
zrušení klubu a vstup do likvidace oznámeno Autoklubu ČR bez zbytečného odkladu.
Klub musí po celou dobu likvidace užívat svůj název s dodatkem "v likvidaci".
Likvidace klubu musí být provedena v souladu se Zákonem.
V rámci likvidace provede likvidátor soupis jmění klubu a zpřístupní ho v sídle klubu všem členům.
Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů
klubu nezbytné.
Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem podle Stanov Autoklubu ČR.
Likvidátor je povinen do 30 dnů od skončení likvidace podat Autoklubu ČR návrh na výmaz klubu
z veřejného rejstříku a doložit ho všemi listinami v souladu se Zákonem a příslušnými právními
předpisy (zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob).

K zániku klubu (jeho právní osobnosti) pak dochází až následně, ke dni jeho výmazu ze spolkového
rejstříku.
Povinnosti klubu v případě zrušení a zániku klubu na základě rozhodnutí členské schůze klubu o jeho
zrušení bez právního nástupce:
Na základě výše uvedeného, musí klub (dle NOZ pobočný spolek Autoklubu ČR), resp. likvidátor,
v případě svého zrušení a zániku splnit povinnosti dle § 187 a násl. a 268 a násl. NOZ, tedy zejména
učinit následující:
1.

Uskutečnit členskou schůzi klubu, která rozhodne o zrušení klubu a povolá likvidátora
- likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu.
- likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání,
- případnou odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal, tedy členská
schůze klubu.

2.

Likvidátor oznámí Autoklubu ČR zrušení klubu, vstup do likvidace a údaje o likvidátorovi, a to
bez zbytečného odkladu, a dále musí Autoklubu ČR doložit (z důvodu zápisu do spolkového
rejstříku):
- Zápis o rozhodnutí členské schůze, včetně prezenční listiny (zrušení klubu, povolání
likvidátora) - originál nebo ověřená kopie (zápis nemusí mít formu notářského zápisu a podpisy
nemusí být ověřené. Přílohou zápisu musí být prezenční listina s podpisy přítomných členů.)
- Čestné prohlášení likvidátora - ověřený podpis (čestné prohlášení o způsobilosti vykonávat
funkci a souhlas se zápisem do rejstříku)

3.

Klub musí po dobu likvidace užívat svůj název s dodatkem „v likvidaci“.

4.

Likvidátor musí splnit povinnosti likvidátora dle NOZ, zejména:
- likvidátor oznámí vstup klubu do likvidace všem známým věřitelům,
- likvidátor zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s
dvoutýdenním odstupem oznámení, že klub vstoupil do likvidace, společně s výzvou pro
věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od
druhého zveřejnění (povinnost zveřejnit údaje je splněna jejich zveřejněním v Obchodním
věstníku)

- likvidátor sestaví ke dni vstupu klubu do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění klubu,
soupis jmění zpřístupní v sídle spolku všem členům,
- likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému věřiteli či členu klubu, který o to
požádá,
- splní všechny povinnosti dle NOZ,
- likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů
klubu nezbytné,
- veškerý likvidační zůstatek přechází na Autoklub ČR, který rozhodne o jeho dalším užití ve
prospěch pobočných spolků Autoklubu ČR,
- obdržel-li klub účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, likvidátor naloží s příslušnou částí
likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu,
- likvidátor vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace, k témuž dni likvidátor sestaví účetní
závěrku,
- konečnou zprávu o průběhu likvidace a účetní závěrku předloží likvidátor ke schválení tomu,
kdo jej povolal do funkce, tedy členské schůzi klubu,
5.

Klub uskuteční členskou schůzi klubu, která schválí konečnou zprávu likvidátora a účetní
závěrku
- výmazu klubu z veřejného rejstříku nebrání, že nebyly schváleny tyto dokumenty, ale musí to
být obsaženo v rozhodnutí členské schůze.

6.

Likvidátor do 30 dnů od skončení likvidace podá Autoklubu ČR návrh na výmaz klubu ze
spolkového rejstříku a doloží ho všemi listinami dle NOZ a příslušných právních předpisů:
- Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli, nebo
jejím odmítnutím.
- Likvidátor podá Autoklubu ČR, a to do třiceti dnů od skončení likvidace, návrh na výmaz klubu
ze spolkového rejstříku (z důvodu viz výše, návrh musí podávat přímo Autoklub ČR) a doloží:
- Zápis o rozhodnutí členské schůze, včetně prezenční listiny (schválení konečné zprávy
likvidátora a účetní závěrky) - originál nebo ověřená kopie (zápis nemusí mít formu
notářského zápisu a podpisy nemusí být ověřené. Přílohou zápisu musí být prezenční listina s
podpisy přítomných členů.)
- Další doklady, že likvidace řádně proběhla, zejména:
- konečná zpráva likvidátora o průběhu likvidace,
- doklady o výzvě věřitelům,
- souhlas správce daně s výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku (vydává příslušný
Finanční úřad),
- potvrzení územně příslušného státního oblastního archivu (dle zákona č. č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě, která zakládá povinnost umožnit příslušnému archivu
výběr archiválií).

