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Směrnice
o likvidaci zrušených pobočných spolků AVZO TSČ ČR
I.
Úvod
K zániku 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
likvidace pobočných spolků postupovat dle jeho ust. konkrétně § 168 - § 209 obč. zák. v obecné
úpravě a dále zejména v souladu s platnými stanovami.
II.
Zrušení pobočných spolků AVZO TSČ ČR
1. O zrušení pobočných spolků AVZO TSČ ČR, dále jen PS, musí rozhodnout členská schůze s tím, že
toto rozhodnutí projedná a schválí na základě doporučení určeného zástupce Krajského kolegia
(předseda KK), Výkonný výbor AVZO TSČ ČR na svém nejbližším zasedání.
2. V případě, že nebude provedeno o zrušení - rozhodnutí ze strany PS, přičemž je určenému zástupci
Krajského kolegia všeobecně známo na základě jeho zjištění, že PS si dlouhodobě neplní své
povinnosti, rozhoduje o zrušení PS na základě doporučení určeného zástupce Krajského kolegia
Výkonný výbor AVZO TSČ ČR na svém nejbližším zasedání.
3. Nemá-li PS žádný movitý a nemovitý majetek, vydá předseda PS o tomto zjištění čestné prohlášení,
které předloží určenému zástupci Krajského kolegia, 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.
III.
Provedení likvidace zrušených pobočných spolků
1. Nebude-li se jednat o případ uvedený v Čl. II. odst. 3. této směrnice, bude na Výkonném výboru
AVZO TSČ ČR, kde bude projednáváno zrušení PS, rozhodnuto o likvidaci PS s tím, že bude na
návrh předsedy AVZO TSČ ČR jmenován likvidátor zrušeného PS. Předseda PS zajistí uvedení
rozhodnutí a jmenování likvidátora zápisem do spolkového rejstříku.

2. Tento jmenovaný likvidátor zjistí veškerý majetek zrušeného PS. Tento vypořádá (prodá, 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 své odměny, která mu bude náležet
dle rozhodnutí předsedy AVZO TSČ ČR.

IV.
Platnost
Tato směrnice byla schválena Výkonným výborem AVZO TSČ ČR dne 28.5.2016 a je účinná 1.
dnem měsíce následujícího po jejím schválení.

