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ZPRÁVA O VNITROSTÁTNÍ FÚZI SLOUČENÍM 

 
Liberální institut, z.s. 

 
Ludwig von Mises Institut, o.s. 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Ředitel spolku 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 místopředseda Výboru spolku 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“), jakožto členové statutárních orgánů Zúčastněných spolků, zpracovali v souladu s § 277 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu („Občanský 
zákoník“), tuto zprávu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky zamýšlené fúze 
sloučením těchto Zúčastněných spolků. 

2. VNITROSTATNÍ FÚZE SLOUČENÍM 

2.1 V důsledku vnitrostátní fúze sloučením Zúčastněných spolků Zanikající spolek zanikne bez likvidace 
a veškeré jeho jmění přejde na Nástupnický spolek („Fúze“).  

2.2 Bližší podmínky Fúze jsou stanoveny v návrhu Smlouvy o vnitrostátní fúzi sloučením vyhotoveném 
Zúčastněnými spolky („Návrh“). Podle názoru statutárních orgánů Zúčastněných spolků představuje 
Návrh soubor informací, které plně popisují proces Fúze a její důsledky pro Zúčastněné spolky a 
jejich členy.  

3. HOSPODÁŘSKÉ A PRÁVNÍ DŮVODY FÚZE 

3.1 Hospodářským důvodem Fúze obdobný účel obou Zúčastněných spolků. S ohledem na utuchající 
aktivity Zanikajícího spolku se členům statutárních orgánů Zúčastněných spolků jeví jako 
hospodářsky výhodné pro oba Zúčastněné spolky, aby do budoucna bylo jmění obou Zúčastněných 
spolků soustředěno u Nástupnického spolku a aby došlo ke sloučení členské základny obou 
Zúčastněných spolků. Tím také dojde ke snížení souhrnných nákladů na jejich činnost. 

3.2 Zúčastněné spolky nejsou jakkoliv zavázány k učinění Fúze. Fúzi tak navrhují učinit dobrovolně. 

4. DOPADY FÚZE  

4.1 Vliv Fúze na členy Zúčastněných spolků 

Fúze nebude mít žádný vliv na členství členů Nástupnického spolku. V důsledku Fúze se členové 
Zanikajícího spolku, kteří nejsou zároveň členy Nástupnického spolku, stanou členy Nástupnického 
spolku. 

4.2 Vliv Fúze na postavení věřitelů Zúčastněných spolků 

Fúze nepovede ke zhoršení hospodářské situace Nástupnického spolku a ani ke ztížení postavení 
věřitelů žádného ze Zúčastněných spolků. Pohledávky věřitelů obou Zúčastněných spolků byly a 
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jsou řádně a včas uhrazovány. Dobytnost jejich pohledávek nebude ohrožena. Právo věřitelů 
uplatňovat práva podle ustanovení § 280 Občanského zákoníku zůstává nedotčeno. 

4.3 Vliv Fúze na stanovy Nástupnického spolku 

V souvislosti s Fúzí budou změněny stanovy Nástupnického spolku. 

5. ÚČINNOST A PRÁVNÍ ÚČINKY FÚZE 

Účinky Fúze, tedy zánik Zanikajícího spolku a přechod jeho jmění na Nástupnický spolek, nastanou 
zápisem Fúze do spolkového rejstříku. 

 

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 

 


