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Schváleno: 

7. 12. 2019 Výkonným výborem AVZO TSČ ČR 
 



I. 

Úvod 

 

K zániku a zrušení pobočného spolku dochází dnem jeho výmazu ze spolkového rejstříku. K 

tomuto zániku předchází jeho zrušení a následná likvidace, příp. insolvenční řízení. Od 

01.01.2014, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, je nutno po právní stránce zrušení a likvidaci pobočných spolků se postupuje dle 

jeho ust. konkrétně § 168 - § 209 obč. zák. v obecné úpravě a dále zejména v souladu s 

platnými stanovami AVZO TSČ ČR (dále jen stanovami). 

 

II. 

Zrušení pobočných spolků AVZO TSČ ČR 

 

1. O zrušení pobočných spolků AVZO TSČ ČR, dále jen PS, musí rozhodnout členská 

schůze PS s tím, že toto rozhodnutí projedná Výkonný výbor AVZO TSČ ČR na svém 

nejbližším zasedání, který zároveň povolává na základě návrhu PS likvidátora a v případě, 

že PS nenavrhuje žádnou osobu na funkci likvidátora, tak jej povolá předseda AVZO TSČ 

ČR (dále jen AVZO). 

 

2. V případě, že nebude provedeno o zrušení – rozhodnutí ze strany PS, přičemž je 

krajskému koordinátorovi všeobecně známo na základě jeho zjištění, že PS si dlouhodobě 

neplní své povinnosti, rozhoduje o zrušení PS na základě doporučení krajského 

koordinátora Výkonný výbor AVZO TSČ ČR (dále jen VV) na svém nejbližším zasedání. 

VV takto rozhoduje v souladu s ustanovením č. VIII. odst. 1 písm. d) stanov i na návrh 

předsednictva nebo na návrh sekretáře pro neprovedení odvodů z členských příspěvků dle 

ust. čl. XIV. odst. 6 stanov. V těchto případech současně povolává likvidátora takového 

PS AVZO.  

 

III.  

Provedení zápisu zrušených pobočných spolků s likvidací 

 

1. Po rozhodnutí VV předseda PS nechá zapsat toto rozhodnutí a jmenování likvidátora do 

spolkového rejstříku.  

 

2. Tento jmenovaný likvidátor zjistí veškerý majetek zrušeného PS. Tento vypořádá (prodá, 

fyzicky zlikviduje, převede darováním na jinou PS apod.) s tím, že poté po zjištění, že již 

není žádného majetku PS, který je nutno zlikvidovat, sepíše protokol o provedené 

likvidaci (závěrečnou zprávu) a tento zašle předsedovi AVZO TSČ ČR k zajištění výmazu 

zrušeného PS ze spolkového rejstříku. Zároveň zašle na účet AVZO TSČ ČR likvidační 

zůstatek, a to po vyúčtování nákladů a případné odměny dle vládního nařízení č. 351/2013 

Sb. , kterým se mimo jiné určuje odměna likvidátora.  

 

3. Nemá-li PS žádný movitý a nemovitý majetek, vydá předseda PS nebo kterákoliv osoba z 

PS o tomto zjištění čestné prohlášení, které předloží povolanému likvidátorovi, který 

zároveň provede likvidaci zrušeného PS s tím, že sepíše o této likvidaci protokol, kde 

uvede veškeré právní skutečnosti týkající se zrušeného PS a tento likvidační protokol 

předloží předsedovi AVZO TSČ ČR. Ten poté zajistí výmaz PS ze spolkového rejstříku. 

Likvidátorovi v těchto případech nenáleží odměna, jen mu náleží paušální náhrada 

nákladů ve výši 1.500 Kč (tj. za kancelářský materiál, poštovné, cestovné, ověřování, 

kopírování, poplatky katastr, telefonní poplatky, tisk, kolky apod.), a to za každou 

likvidovanou PS po jejím výmazu ze spolkového rejstříku. Tato paušální náhrada bude 

hrazena z tzv. Fondu likvidace vedeného v účetnictví AVZO.  



 

 

IV.  

Platnost 

 

Tato směrnice nabývá platnosti schválení Výkonného výboru AVZO TSČ ČR a je účinná 1. 

dnem měsíce následujícího po jejím schválení.  

 

 

Schváleno Výkonným výborem AVZO TSČ ČR dne 7.12.2019.  
 


