SMLOUVA O SLOUČENÍ SPOLKŮ
(SMLOUVA O FÚZI DLE § 274 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU)

FK Pelhřimov, z.s.
a
FC Maraton Pelhřimov, z.s.,

Smluvní strany:
1. FK Pelhřimov, z.s.
se sídlem Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov
IČ: 22688251
Zapsaný od 1.1.2014 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích v oddíle L, vložce 4664
Zastoupený předsedou Ing. Miroslavem Vackem
(dále také jen „Nástupnický spolek“ nebo „FK Pelhřimov“)
a
2. FC Maraton Pelhřimov, z.s.,
se sídlem Arch. Janáka 1193, 393 01 Pelhřimov
IČO: 60860430
Zapsaný od 1.1.2014 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích v oddíle L, vložce 1769
Zastoupený předsedou Janem Nehybou a jednatelem Zdeňkem Šeredou
(dále také jen „Zanikající spolek“ nebo „FC Maraton“)

(Obě smluvní strany dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo „Spolky“)
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PREAMBULE
A. Nástupnický spolek i Zanikající spolek jsou nezávislými, dobrovolnými a
samostatnými spolky, které byly registrovány jako samostatné právní subjekty dle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se transformovaly do
právní podoby spolků dle přechodných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
B. Nástupnický spolek i Zanikající spolek sdružují zájemce o provozování a rozvoj
kopané, tuto činnost organizují a vytváří pro ni materiální a tréninkové podmínky.
C. Smluvní strany ve vzájemné shodě, vedeny vůlí spolupracovat a naplňovat společné
cíle a vedeny myšlenkou, u příležitosti 100 - ho výročí založení fotbalu v Pelhřimově,
navrátit klubu jeho prapůvodní název a u vědomí potřeby zajištění dostatečného počtu
aktivních členů k zabezpečení chodu stávajících mužstev, se dohodly sloučit s tím, že
Nástupnický spolek převezme právní nástupnictví Zanikajícího spolku a Zanikající
spolek zanikne v rámci procesu sloučením s Nástupnickým spolkem bez likvidace.
Sloučení nabude platnosti po schválení Valnou hromadou Nástupnického spolku a
Členskou schůzí Zanikajícího spolku s účinností dnem zápisu do spolkového rejstříku.
D. V souladu s ustanovením § 274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a za splnění dalších podmínek stanovených právními předpisy dojde v důsledku
procesu fúze sloučením k zániku Zanikajícího spolku bez likvidace s tím,
že Nástupnický spolek převezme členy Zanikajícího spolku, pokud jim členství
v nástupnickém spolku nevzniklo již dříve a pokud nevyjádří výslovný nesouhlas
s tímto převzetím.
E. Nástupnický spolek provede změnu názvu spolku z původního názvu
„FK Pelhřimov, z.s.“ nově na „FK Maraton Pelhřimov, z.s.“
F. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
• příloha č. 1 – přehled majetku, příjmů a výdajů, závazků a pohledávek
Zanikajícího spolku
• příloha č. 2 – přehled majetku, příjmů a výdajů, závazků a pohledávek
Nástupnického spolku
• příloha č. 3 – stávající stanovy FK Pelhřimov jakožto Nástupnického spolku
• příloha č. 4 – nové stanovy FK Pelhřimov jakožto Nástupnického spolku
• příloha č. 5 – zápis a listina přítomných členské schůze Zanikajícího spolku
obsahující usnesení o schválení této smlouvy
• příloha č. 6 – zápis a listina přítomných valné hromady Nástupnického spolku
obsahující usnesení o schválení této smlouvy
G. S odvoláním na tuto preambuli sjednávají Smluvní strany tuto Smlouvu o fúzi (dále
jen Smlouva):
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Čl. I.
Identifikace Spolků
1. Zúčastněnými spolky na fúzi sloučením ve smyslu ustanovení § 274 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) jsou Zanikající spolek a Nástupnický spolek.
2. V důsledku fúze sloučením Zanikající spolek zanikne bez likvidace.
3. V důsledku fúze sloučením zůstane nadále existovat Nástupnický spolek.
4. Nástupnický spolek v důsledku fúze odsouhlasí na valné hromadě změnu názvu
Nástupnického spolku a změnu stanov, jejichž stávající i navrhovaná verze jsou
přílohou č. 3 a č. 4 této smlouvy. Obě verze stanov FK Pelhřimov byly poskytnuty
členům FK Pelhřimov i FC Maraton včas v souladu s § 278 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
Čl. II.
Rozhodný den fúze sloučením
Rozhodný den fúze sloučením je 30.6.2021. (dále jen „Rozhodný den“).
Čl. III
Majetek a závazky Zanikajícího spolku přebírané Nástupnickým spolkem
1. Zanikající spolek provede vyúčtování ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni.
Vykazuje majetek, příjmy a výdaje, závazky a pohledávky uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy.
2. Nástupnický spolek přebírá touto smlouvou k Rozhodnému dni veškerý majetek a
závazky a pohledávky uvedené v příloze č. 1 smlouvy. Výkaz majetku a závazků
Nástupnického spolku ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni je přílohou č. 2 této
smlouvy.
Čl. IV.
Převzetí členů Zanikajícího spolku
1. Členskou základnu Nástupnického spolku tvoří členové Nástupnického spolku a
členové Zanikajícího spolku, pokud jim členství v nástupnickém spolku nevzniklo již
dříve.
2. Nástupnický spolek přebírá všechny členy Zanikajícího spolku, pokud jim členství
v Nástupnickém spolku nevzniklo již dříve, nebo pokud nevyjádří výslovný nesouhlas
s tímto převzetím.
3. Smluvní strany se dohodly, že schválení této smlouvy o fúzi, Valnou hromadou
Nástupnického spolku a Členskou schůzí Zanikajícího spolku, nemá vliv na běh
funkčního období zvolených členů orgánů nástupnického spolku. Funkční období
stávajících členů volených orgánů Nástupnického spolku skončí dle pravidel a za
podmínek stanovených platnými stanovami Nástupnického spolku.
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4. Protože Zanikající spolek vytvoří v rámci Nástupnického spolku základ nového
mužstva Nástupnického spolku, dohodli se zástupci Nástupnického a Zanikajícího
spolku, že oprávněný zástupce tohoto mužstva (vedoucí mužstva) si může na konci
každého soutěžního ročníku vyžádat ekonomické vyhodnocení chodu tohoto mužstva.
Čl. V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti schválením Valnou hromadou Nástupnického spolku a
Členskou schůzí Zanikajícího spolku a účinnosti dnem zápisu fúze do veřejného
rejstříku.
2. Po zápisu fúze podle této smlouvy do veřejného rejstříku nelze tuto smlouvu měnit ani
ji zrušit.
3. Stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinnými, neplatnými nebo
neproveditelnými, nebo obsahuje-li tato Smlouva mezery, není tímto dotčena účinnost,
platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení.
4. Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží jedno z nich, jedno vyhotovení bude předloženo Krajskému soudu v Českých
Budějovicích pro zápis fúze do spolkového rejstříku a jedno vyhotovení bude
předloženo Výkonnému výboru FAČR.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a
svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, a že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek. S obsahem této smlouvy se před jejím podpisem seznámily a
nemají proti němu námitek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své vlastnoruční
podpisy.
V …………………… dne ……………….

……………………………………………..
předseda Nástupnického spolku

Návrh smlouvy o fúzi byl schválen Valnou hromadou dne ………………………

V ………………… dne ………

V …………………, dne ………

……………………………………

……………………………………

předseda Zanikajícího spolku

jednatel Zanikajícího spolku

Návrh smlouvy o fúzi byl schválen Členskou schůzí dne ………………………
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