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SMLOUVA O SLOU ČENÍ SPOLKŮ 
(SMLOUVA O FÚZI DLE § 274 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., 

OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ) 
 

 
 

Českého tenisového svazu, z. s. 
 
a 
 

Pražského tenisového svazu, z. s. 
 
a 
 

Středočeského tenisového svazu,  
 
a 
 

Jihočeského tenisového svazu,  
 
a 
 

Západočeského tenisového svazu, z. s. 
 
a 
 

Severočeského tenisového svazu, o. s. 
 
a 
 

Východočeského oblastního tenisového svazu, z. s. 
 
a 
 

Jihomoravského tenisového svazu, o. s. 
 
a 
 

Severomoravského tenisového svazu 
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zákoníku 

 
Smluvní strany: 
 
1. Český tenisový svaz z. s. 
IČ: 005 38 388 
se sídlem Štvanice 38, 170 00 Praha 7 
zapsaný od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, 
vložce 321 
zastoupený Ing. Ivem Kaderkou, prezidentem, 
(dále také jako Nástupnický spolek nebo ČTS) 
 
a 
 
2. Pražský tenisový svaz, z. s. 
IČ: 416 93 965 
se sídlem Mezi sklady 107/3, 140 00 Praha – Krč 
zapsaný od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, 
vložce 2415 
zastoupený Ing. Pavlem Saicem MBA, předsedou, a Ing. Milanem Novákem, místopředsedou 
(dále také jako PTS) 
 
a 
 
3. Středočeský tenisový svaz 
IČ: 481 32 993 
se sídlem Sokolovská 325/140, 186 00 Praha 8 Karlín 
zapsaný od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, 
vložce 2240 
zastoupený Leošem Fialou, předsedou,  
(dále také jako StTS) 
 
a 
 
4. Jihočeský tenisový svaz 
IČ: 43852441 
se sídlem Suchovrbenská 1142/24, 370 06 České Budějovice 5 
zapsaný od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích v oddíle L, vložce 424 
zastoupený Jiřím Doubkem, předsedou,  
(dále také jako JTS) 
 
a 
 
5. Západočeský tenisový svaz, z. s. 
IČ:49777491 
se sídlem U Borského parku 2639/21, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
zapsaný od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddíle L, 
vložce 1770 
zastoupený Ing. Zdeňkem Štenglem, předsedou, 
(dále také jako ZTS) 
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a 
 
6. Severočeský tenisový svaz, občanské sdružení 
IČ: 27051943 
se sídlem Vaníčkova 11 400 01 Ústí nad Labem 
zapsaný od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
v oddíle L, vložce 5886 
zastoupený Jaroslavem Tačnerem, předsedou, 
(dále také jako STS) 
 
a 
 
7. Východočeský oblastní tenisový svaz, z. s. 
IČ: 22876251 
se sídlem K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
zapsaný od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddíle L, vložka 7327 
zastoupený Jaroslavem Rybkou, prezidentem, 
(dále také jako VčOTS) 
 
a 
 
8. Jihomoravský tenisový svaz o. s. 
IČ: 15526810 
se sídlem Zámečnická 90/2, 602 00 Brno-město 
zapsaný od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle L, 
vložka 655 
zastoupený Mgr. Janem Macharáčkem, předsedou, 
(dále také jako JmTS) 
 
a 
 
9. Severomoravský tenisový svaz 
IČ: 45234159 
se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
zapsaný od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle 
L, vložka 1832 
zastoupený Mgr. Petrem Huťkou, předsedou 
(dále také jako SmTS) 
 
(Smluvní strany označené pod č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 dále také jako „Zanikající spolek“ nebo 
společně jako „Zanikající spolky“) 
 
(Všechny smluvní strany dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo „Spolky“) 
 

PREAMBULE  
 

A. Nástupnický spolek i Zanikající spolky jsou nezávislými, dobrovolnými a 
samostatnými spolky, které byly registrovány jako samostatné právní subjekty dle 
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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 spolky sdružují fyzické a právnické osoby (zejména 

registrované tenisové kluby jako samostatné právní subjekty) s cílem podpory a 
rozvoje tenisu a zabezpečování sportovního rozvoje členů – fyzických osob v oblasti 
tenisu.  Nástupnický spolek je jediným subjektem oprávněným řídit tenis na území 
České republiky v rozsahu stanoveném předpisy příslušné mezinárodní tenisové 
organizace a předpisy Českého tenisového svazu, vykonává na území České republiky 
působnost svěřenou příslušnou mezinárodní tenisovou organizací a zastupuje toto 
sportovní odvětví na mezinárodní úrovni jako člen příslušných mezinárodních 
tenisových organizací. Zanikající spolky jsou podle společně stanovených pravidel 
místně příslušné za komplexní rozvoj tenisu, podporu závodního i nezávodního tenisu 
a uplatňování řádů a norem vydávaných Nástupnickým spolkem ve vymezené 
tenisové oblasti České republiky.  

 
C. Nástupnický spolek je tedy jediný oprávněn řídit tenis na území České republiky, a za 

tím účelem vydává normy a řády v oblasti závodního i nezávodního tenisu; Zanikající 
spolky pečují o komplexní rozvoj tenisu v jim svěřené tenisové oblasti a ve vztahu ke 
svým členům přímo uplatňují normy a řády, jejichž původcem je Nástupnický spolek.  
Nástupnický spolek a Zanikající spolky tedy působí v těsně provázané organizační 
struktuře, která však není fakticky institucionalizována, naopak formálně jde o volnou 
spolupráci na sobě navzájem nijak nezávislých spolků. S vědomím potřeby vytvoření 
vhodné organizační struktury, která  odpovídá potřebám rozvoje tenisu v České 
republice a jeho řízení, Nástupnický spolek svými stanovami vymezil tenisové oblasti 
a přiřadil jim své pobočné spolky s vymezenou příslušností a působností.  

 
D. Smluvní strany ve vzájemné shodě, vedeny vůlí spolupracovat a naplňovat společné 

cíle, a u vědomí potřeby zjednodušení organizační, administrativní a logistické 
struktury se dohodly sloučit, s tím že ČTS převezme právní nástupnictví Zanikajících 
spolků a Zanikající spolky zaniknou v rámci procesu sloučením s ČTS bez likvidace. 
Sloučení nabude platnosti po schválení členskými schůzemi Smluvních stran a 
účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.  

 
E. 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 Zanikajících spolků bez likvidace s tím, že Nástupnický 
spolek převezme členy všech Zanikajících spolků, pokud jim členství v nástupnickém 
spolku nevzniklo již dříve.  

 
F. S odvoláním na tuto preambuli sjednávají Smluvní strany tuto Smlouvu o fúzi (dále 

jen Smlouva): 
 

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 spolky a Nástupnický spolek. 

2. V důsledku fúze sloučením Zanikající spolky zaniknou bez likvidace. 
3. V důsledku fúze sloučením zůstane nadále existovat Nástupnický spolek. 
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Čl. II. 

Rozhodný den fúze sloučením 
Rozhodný den fúze sloučením je 1. srpen 2016. (dále jen Rozhodný den“).  
 

Čl. III 
Určení struktury, v níž Nástupnický spolek přebírá majetek a závazky Zanikajících 

spolků 
 
Účetní závěrky Zanikajících spolků 

1. Nástupnický spolek přebírá veškerý majetek a závazky Zanikajících spolků vykázané 
v konečných účetních závěrkách Zanikajících spolků sestavených k datu 
předcházejícímu Rozhodnému dni, a veškerá související práva a povinnosti, stejně 
jako veškeré smluvní a právní vztahy související s činností Zanikajících spolků.  

 
2. Od Rozhodného dne se jednání Zanikajících spolků považuje za jednání uskutečněná 

na účet Nástupnického spolku. K datu předcházejícímu Rozhodnému dni sestaví 
všechny Smluvní strany konečné účetní závěrky; k rozhodnému dni sestaví 
Nástupnický spolek zahajovací rozvahu, v jejímž rámci bude provedeno rozdělení 
majetku a závazků a s nimi souvisejících práv, povinností, smluvních a právních 
vztahů převzatých Nástupnickým spolkem dle následujících pravidel:   

 
a) Majetek a závazky dle účetní závěrky zanikajícího spolku PTS sestavené ke dni 

předcházejícímu Rozhodnému dni tvoří jmění pobočného spolku Pražský tenisový 
svaz, přičemž do tohoto pobočného spolku přechází vedle tohoto jmění také veškerá 
práva a povinnosti se jměním související, stejně jako veškeré smluvní a právní vztahy 
související s činností zanikajícího spolku PTS, 

 
b) Majetek a závazky dle účetní závěrky zanikajícího spolku StTS sestavené ke dni 

předcházejícímu Rozhodnému dni tvoří jmění pobočného spolku Středočeský tenisový 
svaz, přičemž do tohoto pobočného spolku přechází vedle tohoto jmění také veškerá 
práva a povinnosti se jměním související, stejně jako veškeré smluvní a právní vztahy 
související s činností zanikajícího spolku StTS,  

 
c) Majetek a závazky dle účetní závěrky zanikajícího spolku JTS sestavené ke dni 

předcházejícímu Rozhodnému dni tvoří jmění pobočného spolku Jihočeský tenisový 
svaz, přičemž do tohoto pobočného spolku přechází vedle tohoto jmění také veškerá 
práva a povinnosti se jměním související, stejně jako veškeré smluvní a právní vztahy 
související s činností zanikajícího spolku JTS, 

 
d) Majetek a závazky dle účetní závěrky zanikajícího spolku ZTS sestavené ke dni 

předcházejícímu Rozhodnému dni tvoří jmění pobočného spolku Západočeský 
tenisový svaz, přičemž do tohoto pobočného spolku přechází vedle tohoto jmění také 
veškerá práva a povinnosti se jměním související, stejně jako veškeré smluvní a právní 
vztahy související s činností zanikajícího spolku ZTS,  

 
e) Majetek a závazky dle účetní závěrky zanikajícího spolku STS sestavené ke dni 

předcházejícímu Rozhodnému dni tvoří jmění pobočného spolku Severočeský 
tenisový svaz, přičemž do tohoto pobočného spolku přechází vedle tohoto jmění také 
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veškerá práva a povinnosti se jměním související, stejně jako veškeré smluvní a právní 
vztahy související s činností zanikajícího spolku STS, 

 
f) Majetek a závazky dle účetní závěrky zanikajícího spolku  VčOTS  sestavené ke dni 

předcházejícímu Rozhodnému dni tvoří jmění pobočného spolku Východočeský 
oblastní tenisový svaz, přičemž do tohoto pobočného spolku přechází vedle tohoto 
jmění také veškerá práva a povinnosti se jměním související, stejně jako veškeré 
smluvní a právní vztahy související s činností zanikajícího spolku VčOTS,  

 
g) Majetek a závazky dle účetní závěrky zanikajícího spolku  JmTS  sestavené ke dni 

předcházejícímu Rozhodnému dni tvoří jmění pobočného spolku Jihomoravský 
tenisový svaz, přičemž do tohoto pobočného spolku přechází vedle tohoto jmění také 
veškerá práva a povinnosti se jměním související, stejně jako veškeré smluvní a právní 
vztahy související s činností zanikajícího spolku JmTS,  

 
h) Majetek a závazky dle účetní závěrky zanikajícího spolku  SmTS  sestavené ke dni 

předcházejícímu Rozhodnému dni tvoří jmění pobočného spolku Severomoravský 
tenisový svaz, přičemž do tohoto pobočného spolku přechází vedle tohoto jmění také 
veškerá práva a povinnosti se jměním související, stejně jako veškeré smluvní a právní 
vztahy související s činností zanikajícího spolku SmTS.  

 
Čl. IV. 

Převzetí členů Zanikajících spolků 
1. Členskou základnu Nástupnického spolku tvoří členové Nástupnického spolku a 
členové Zanikajících spolků, pokud jim členství v nástupnickém spolku nevzniklo již 
dříve.  

 
2. Nástupnický spolek přebírá všechny členy zanikajících spolků, pokud jim členství 

v Nástupnickém spolku nevzniklo již dříve. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že schválení této smlouvy o fúzi valnými hromadami 
Smluvních stran 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.  

. 
Čl. V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti schválením valnými hromadami všech Zanikajících 

spolků a valnou hromadou Nástupnického 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. 
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4. Tato smlouva se pořizuje v devíti vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží jedno z nich a jedno vyhotovení bude předloženo Městskému soudu v Praze 
pro zápis fúze do spolkového rejstříku. 

 
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. 

 
 
 
 
 
1. V Praze dne …………………. 
 
 
 
…………………………………. 
Ing. Ivo Kaderka, prezident Nástupnického spolku 
ČTS 
 
 
 
Návrh smlouvy o fúzi byl schválen valnou hromadou ČTS dne 22. 6. 2016 
 
 
 
 
2. V Praze dne …………………..   V Praze dne ………………….. 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………… 
Ing. Pavel Saic MBA, předseda    Ing. Milan Novák, místopředseda 
Zanikajícího spolku      Zanikajícího spolku  
PTS       PTS 
 
 
 
Návrh smlouvy o fúzi byl schválen valnou hromadou PTS dne …………………. 
 
 
 
 
3. V Praze dne …………………… 
 
 
 
…………………………………. 
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Leoš Fiala, předseda Zanikajícího spolku 
StTS 
 
 
 
Návrh smlouvy o fúzi byl schválen valnou hromadou StTS dne …………………… 
 
 
 
 
4. V Českých Budějovicích  
dne …………………………. 
 
 
 
………………………………….. 
Jiří Doubek, předseda Zanikajícího spolku 
JTS 
 
 
 
Návrh smlouvy o fúzi byl schválen valnou hromadou JTS dne …………………… 
 
 
 
 
5. V Plzni dne ……………………. 
 
 
 
…………………………………. 
Ing. Zdeněk Štengl, předseda Zanikajícího spolku 
ZTS 
 
 
 
Návrh smlouvy o fúzi byl schválen valnou hromadou ZTS dne ……………………….. 
 
 
 
 
6. V Ústí nad Labem dne …………….. 
 
 
 
……………………………… 
Jaroslav Tačner, předseda Zanikajícího spolku  
STS 
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Návrh smlouvy o fúzi byl schválen valnou hromadou STS dne ……………………….. 
 
 
 
 
7. V Pardubicích dne …………………. 
 
 
 
……………………………………… 
Jaroslav Rybka, prezident Zanikajícího spolku 
VčOTS 
 
 
 
Návrh smlouvy o fúzi byl schválen valnou hromadou VčOTS dne ……………………….. 
 
 
 
 
8. V Brně dne ……………………. 
 
 
 
…………………………………… 
Mgr. Jan Macharáček, předseda Zanikajícího spolku 
JmTS 
 
 
 
Návrh smlouvy o fúzi byl schválen konferencí zástupců nižších územních celků JmTS dne 
……………………….. 
 
 
 
 
9. V Ostravě dne ……………….. 
 
 
 
………………………………….. 
Mgr. Petr Huťka, předseda Zanikajícího spolku  
SmTS 
 
 
 
Návrh smlouvy o fúzi byl schválen valnou hromadou SmTS dne ……………………….. 
 


