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TUTO SMLOUVU O VNITROSTÁTNÍ FÚZI SLOUČENÍM („Smlouva“) vyhotovily následující 
spolky zúčastněné na přeměně: 

(1) Liberální institut, z.s., IČO: 148 92 171, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 
1, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 
1073 („Nástupnický spolek“), a 

(2) Ludwig von Mises Institut, o.s., IČO: 228 79 412, se sídlem Kapraďová 2651/10, Záběhlice, 106 
00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou 
značkou L 23230 („Zanikající spolek“), 

(Nástupnický spolek a Zanikající spolek společně dále jen „Zúčastněné spolky“). 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Zanikající spolek i Nástupnický spolek jsou spolky řídícími se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); 

(B) Zúčastněné spolky mají zájem uskutečnit za podmínek stanovených Občanským zákoníkem 
vnitrostátní fúzi sloučením, v důsledku které Zanikající spolek zanikne sloučením s Nástupnickým 
spolkem, na který přejde jmění Zanikajícího spolku; 

(C) rozhodným dnem bude 1. 1. 2017, a konečné účetní závěrky Zúčastněných spolků byly tedy 
vyhotoveny ke dni 31. 12. 2016 a zahajovací rozvaha Nástupnického spolku byla vyhotovena ke dni 
1. 1. 2017; 

SE ZÚČASTNĚNÉ SPOLKY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Na základě této Smlouvy dojde k fúzi sloučením Zúčastněných spolků s tím, že s účinností ke dni 
zápisu fúze do spolkového rejstříku přejde souhrn veškerého majetku a dluhů Zanikajícího spolku na 
Nástupnický spolek a Nástupnický spolek vstoupí do právního postavení Zanikajícího spolku, 
nestanoví-li zákon něco jiného („Fúze“). 

2. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLKŮ 

Zúčastněnými spolky této vnitrostátní Fúze jsou tyto spolky: 

(a) Liberální institut, z.s., IČO: 148 92 171, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 
00 Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
spisovou značkou L 1073, jako Nástupnický spolek; 

(b) Ludwig von Mises Institut, o.s., IČO: 228 79 412, se sídlem Kapraďová 2651/10, 
Záběhlice, 106 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze pod spisovou značkou L 23230, jako Zanikající spolek. 

3. VLIV FÚZE NA ČLENSTVÍ 

3.1 V důsledku Fúze nabývají všichni členové Zanikajícího spolku členství v Nástupnickém spolku, a to 
se všemi právy a povinnosti vyplývajícími ze stanov Nástupnického spolku a ve stejném rozsahu 
jako dosavadní členové Nástupnického spolku. 
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3.2 Osobám, které budou ke dni účinnosti Fúze členy obou Zúčastněných spolků, zanikne v důsledku 
Fúze členství v Zanikajícím spolku a zůstanou členy Nástupnického spolku. 

4. ROZHODNÝ DEN FÚZE 

Rozhodným dnem Fúze se určuje den 1. 1. 2017 („Rozhodný den“).  

5. ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉHO SPOLKU 

Fúzí budou změněny stanovy Nástupnického spolku. 

6. VYŽADOVANÉ SOUHLASY  

6.1 K Fúzi se nevyžaduje souhlas žádného správního orgánu ve smyslu § 182 Občanského zákoníku.  

6.2 Tato Smlouva musí být schválena členskými schůzemi obou Zúčastněných spolků, a to v souladu 
s jejich stanovami a dalšími vnitřními předpisy.  

6.3 Smlouva o fúzi je přijata pozdějším z následujících okamžiků: 

(a) usnesením členské schůze posledního ze Zúčastněných spolků o schválení návrhu této 
Smlouvy nebo 

(b) podpisem oběma Spolky. 

7. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

7.1 Právní účinky Fúze podle této Smlouvy nastávají dnem zápisu Fúze do spolkového rejstříku. 

7.2 Tato Smlouva byla vypracována a schválen členy statutárních orgánů Zúčastněných společností.  
 
 

V Praze dne _____ 2017 V Praze dne _____ 2017 

Za Liberální institut, z.s. Za Ludwig von Mises Institut, o.s. 

  
Podpis: _________________________________  Podpis: _________________________________  
Jméno: DOMINIK STROUKAL Jméno: JOSEF TĚTEK 
Pozice: ředitel Pozice: místopředseda výboru 

 
 
 

 


