
 
1 

Konečná zpráva o průběhu likvidace pobočných spolků Českého horolezeckého svazu 
a 

návrh na vypořádání majetku pobočných spolků Českého horolezeckého svazu 
 
 
1) Stav před vstupem do likvidace 
Pobočné spolky Českého horolezeckého svazu (dále jen ČHS) , jichž je 36 a jejichž úplný seznam je přílohou této 
zprávy, byly zapsány do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ke dni 1.1.2014.  
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“, byla možná pouze do roku 2007 na základě tehdejšího 
znění Stanov ČHS. V návaznosti na přijetí novely Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto základním organizačním složkám nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. 
Základní organizační složky, které transformační pokyn k datu 22.11.2007 nesplnily, měly být zrušeny a jejich 
členové se měli stát individuálními členy ČHS. Požadovaná opatření však nebyla realizována a základní 
organizační složky byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké oddíly bez právní osobnosti, aniž 
byly jakožto základní organizační složky právně zrušeny. Existence základních organizačních složek byla zcela 
„překryta“ platným konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové 
základních organizačních složek, si přestali být existence původních základních organizačních složek vědomi. 
Jejich existence vyšla najevo poté, co byly v návaznosti na přijetí nového Občanského zákoníku k 1.1.2014 
automaticky zapsány do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.  
 
2) Rozhodnutí o zrušení pobočných spolků 
Vzhledem k tomu, že existenci pobočných spolků Stanovy ČHS již od roku 2007 neumožňují, schválila Valná 
hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 23.3.2019 ve svém usnesení „návrh na zrušení pobočných 
spolků ČHS uvedených v příloze tohoto usnesení bez právního nástupce, dle občanského zákoníku“, s tím, že 
zpráva o průběhu likvidace pobočných spolků bude předložena Valné hromadě v roce 2020. Valná hromada 
zároveň odsouhlasila využití prostředků z dlouhodobé rezervy ke krytí nákladů spojených s likvidací.  
 
Likvidátorem byl jmenován Martin Veselý, dat. nar. 3.4.1965, bytem Chrastavská 89/68, Praha 9. 
 
 
3) Průběh likvidace pobočných spolků 
Všechny pobočné spolky vstoupily do likvidace k datu 23.3.2019.  
 
Likvidátor se snažil předsedy všech pobočných spolků – z pohledu platných stanov předsedů horolezeckých 
oddílů bez právní osobnosti - kontaktovat a informovat je o vstupu do likvidace.  
 
Kontakt se vůbec nepodařilo navázat s 10 pobočnými spolky. 
 
Předsedové, které se podařilo kontaktovat (26), si v naprosté většině případů nebyli existence původních 
základních organizačních složek, nyní pobočných spolků, vědomi. Důkazem je mj. fakt, že žádný z nich, kromě 
jediného (HO Jeseník, IČ 649 88 341) neaktualizoval své údaje ve spolkovém rejstříku.  
 
Tito předsedové shodně konstatovali, že činnost probíhá výhradně v rámci horolezeckého oddílu bez právní 
osobnosti, popř. v rámci již dříve založeného zcela samostatného spolku, nikoli v rámci pobočného spolku, což 
doložili čestný prohlášením.  
 
Důsledkem této skutečnosti je fakt, že tyto pobočné spolky, s výjimkou jediného (Horolezecký klub Vysočiny, 
IČ  657 59 991) dlouhodobě nevedly účetnictví.   
 
 
3a) Ohlášení likvidace 
Likvidátor splnil svoji povinnost oznámit vstup pobočných spolků do likvidace v Obchodním věstníku, a to dne 
30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení závazků do 30.9.2019. 
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3b) Pohledávky a závazky pobočných spolků 
Po opakovaném ohlášení o vstupu pobočných spolků do likvidace v Obchodním věstníku se neozval žádný věřitel, 
který by požadoval uspokojení své pohledávky vůči kterémukoli z pobočných spolků. 
V současnosti neexistují závazky žádného z pobočných spolků z jakýchkoli smluvních vztahů a pobočné spolky 
neevidují ani závazky vůči státu nebo jiným veřejnoprávním institucím. 
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky pobočných spolků za vypořádané.   
 
 
3c) Majetek pobočných spolků 
Zástupci 25 pobočných spolků, které se podařilo kontaktovat, předložili čestná prohlášení, v nichž uvedli, že jejich 
pobočný spolek: 
- neeviduje žádné jmění a nemá povědomí o jakémkoli jmění pobočného spolku, 
- neeviduje žádné pohledávky a závazky a nemám povědomí o pohledávkách či závazcích pobočného spolku.  
 
Zástupce jednoho pobočného spolku - Horolezecký klub Vysočiny, IČ 657 59 991 – uvedl, že pobočný spolek 
disponoval k 31.12.2019 peněžními prostředky v hotovosti ve výši 199 571 Kč a peněžními prostředky na 
bankovním účtu ve výši 403 Kč.  
 
 
3d) Výsledky likvidace pobočných spolků a návrh na využití likvidačního zůstatku 
35 pobočných spolků nemá žádný majetek ani peněžní prostředky, nevede dlouhodobě účetnictví a nevykonává 
činnost. 
 
Jeden pobočný spolek - Horolezecký klub Vysočiny, IČ 657 59 991 - disponuje peněžními prostředky v hotovosti 
ve výši 199 571 Kč a peněžními prostředky na bankovním účtu ve výši 403 Kč. Vedení tohoto pobočného spolku 
rozhodlo, že účet bude při likvidaci zrušen a veškeré peněžní prostředky budou převedeny na účelový fond ČHS, 
který je zřízen rozhodnutím Výkonného výboru ČHS pro účel uchování prostředků po dobu, než bude ustanoven 
nástupnický spolek výše uvedeného likvidovaného spolku.  
 
Náklady spojené s provedením a dokončením likvidace pobočných spolků zahrnují náklady na právní poradenství 
a různé administrativní náklady včetně práce sekretariátu. Tyto náklady byly uhrazeny z rozpočtu režijních 
nákladů ČHS.  
 
Odměnu likvidátorovi, který je místopředsedou ČHS zodpovědným za ekonomiku, nebudeme uplatňovat.  
 
 
4) Další postup likvidace 
K datu 31.5.2020 je uzavřeno účetnictví všech pobočných spolků a bude podána žádost finančnímu úřadu 
o souhlas s výmazem pobočných spolků ze spolkového rejstříku.  
 
Po schválení této zprávy o průběhu likvidace a návrhu na využití likvidačního zůstatku Horolezeckého klubu 
Vysočiny Valnou hromadou ČHS, a po získání souhlasu finančního úřadu likvidátor podá návrh na výmaz 
pobočných spolků ze spolkového rejstříku. Výmazem pobočné spolky zaniknou.  
 
Archivaci dokladů pobočných spolků zajistí likvidátor.  
 
 
5) Návrh na schválení zprávy o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
 
Likvidátor navrhuje, aby valná hromada schválila konečnou zprávu likvidátora. Likvidátor dále navrhuje, aby 
valná hromada schválila návrh využití likvidačního zůstatku Horolezeckého klubu Vysočiny tak, jak je uvedeno 
v bodu 3d) této zprávy.  
 
 
V Praze dne  
 
Ing. Martin Veselý, likvidátor, v.r. 
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Příloha 1: Seznam likvidovaných pobočných spolků: 
 
 

Název spolku: IČO 

ALPIN CLUB AŠ v likvidaci 688 32 958 

ATLAS OPAVA v likvidaci 661 44 311 

Český horolezecký svaz - HO Doubrava v likvidaci  709 53 295 

Český horolezecký svaz, Horolezecký klub PAVOUK České Budějovice v likvidaci 709 65 242 

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, Horolezecký oddíl - SKAIP v likvidaci 673 64 314 

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, Horolezecký oddíl Climax SKP ČR OŘ Olomouc v likvidaci 709 33 740 

ČHS, Horolezecký oddíl Plhov v likvidaci 750 93 138 

H.O. Potkali se u Kolína v likvidaci 708 93 535 

HK Jiskra Jablonec v likvidaci 708 82 908 

HK Skála v likvidaci 712 51 308 

HO ALPA OSTRAVA v likvidaci 709 50 105 

HO Jeseník v likvidaci 649 88 341 

HO Start Ostrava v likvidaci 712 39 871 

HO TJ MANZANA HARRACHOV v likvidaci 750 61 929 

Horolezecký klub CH3 v likvidaci 704 17 661 

Horolezecký klub CERVIN v likvidaci 691 72 731 

Horolezecký klub Kletr v likvidaci 697 24 121 

Horolezecký klub Vysočiny v likvidaci 657 59 991 

Horolezecký oddíl ALPIN Hradec Králové v likvidaci 712 45 774 

Horolezecký Oddíl Bohemia Starý Plzenec v likvidaci 712 34 730 

Horolezecký oddíl CAO (Climbing Adventure Outdoor) Děčín v likvidaci 631 52 100 

Horolezecký oddíl Extrem klub v likvidaci 684 55 461 

Horolezecký oddíl HO Domažlice v likvidaci 750 50 463 

Horolezecký oddíl HO Klatovy v likvidaci 708 22 336 

Horolezecký oddíl HO Studénka v likvidaci 700 31 291 

Horolezecký oddíl Karla Němce v likvidaci 708 80 158 

Horolezecký oddíl Lokomotiva - Ingstav Brno v likvidaci 750 12 421 

Horolezecký oddíl NEVADA TEAM v likvidaci 689 17 309 

Horolezecký oddíl Škrovád v likvidaci 691 70 436 

Horolezecký oddíl TOP, Vlašim v likvidaci 638 27 026 

HOROLEZECKÝ ODDÍL TJ HOLEŠOV v likvidaci 479 34 107 

SKIALP Prostějov v likvidaci 493 28 301 

MAGI TEAM - horolezecký oddíl LIBEREC v likvidaci 467 47 052 

SKIALP Prostějov v likvidaci 670 25 978 

SKI - ALP - CLUB SLOVAN ŠPINDLERŮV MLÝN v likvidaci 601 53 962 

SKIALPINISTICKÝ KLUB X-FACE, Frenštát pod Radhoštěm v likvidaci 669 34 532 

 
 
 
 
 

Příloha 2: Konečné zprávy o průběhu likvidace jednotlivých spolků: 
 
viz samostatný soubor 


