
Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: ALPIN CLUB AŠ v likvidaci  

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 68832958  

Sídlo Arbesova 2667/7, 352 01 Aš 

Spisová značka L 43321 vedená u Městského soudu v Praze  

Datum vzniku 7. ledna 1999 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 
 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště: Hlavní 239/23, 352 01 AŠ 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 
 

V Praze dne   
Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: ATLAS OPAVA v likvidaci  

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 661 44 311  

Sídlo Ztracená 2553/3, Předměstí, 746 01 Opava 

Spisová značka L 43303 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 15. července 1992 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště: Masarykova třída 310/2, 746 01 OPAVA 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Český horolezecký svaz - HO Doubrava v likvidaci  

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 709 53 295 

Sídlo Žižkov II 3141, 580 01 Havlíčkův Brod 

Spisová značka L 43328 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 11. ledna 2002 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro kraj Vysočina, Územní pracoviště: Štáflova 2003,580 02 HAVLÍČKŮV BROD 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Český horolezecký svaz, Horolezecký klub PAVOUK České Budějovice v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 709 65 242 

Sídlo K. Šafáře 850/58, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 

Spisová značka L 43311 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 2. ledna 1997 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště: F. A. Gerstnera 1/5,370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, Horolezecký oddíl - SKAIP v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 673 64 314 

Sídlo Pod Slovany 1887/14, Nové Město, 128 00 Praha 

Spisová značka L 43313 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 19. září 1997 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku - nepodařilo se dohledat žádnou kompetentní osobu 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro hl m Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2: Vinohradská 2488/49, 120 00 PRAHA 2 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: 
ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, Horolezecký oddíl Climax SKP ČR OŘ Olomouc v 
likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 709 33 740 

Sídlo Žižkovo nám. 600/4, 779 00 Olomouc 

Spisová značka L 43327 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 1. července 2001 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS vědomi. Jejich existence vyšla najevo poté, co byly v návaznosti na přijetí nového 
Obč. zákoníku k 1.1.2014 automaticky zapsány do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku - nepodařilo se dohledat žádnou kompetentní osobu 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště: Lazecká 545/22, 779 11 OLOMOUC 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: ČHS, Horolezecký oddíl Plhov v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 75093138 

Sídlo U Rybníka 2026, 547 01 Náchod 

Spisová značka L 43313 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 10. února 2005 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště: Tyršova 49, 547 01 NÁCHOD 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: H.O. Potkali se u Kolína v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 708 93 535 

Sídlo Macharova 1337, Kolín V, 280 02 Kolín 

Spisová značka L 43322 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 11. března 1999 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Středočeský kraj, Územní pracoviště: Politických vězňů 423, 280 02 KOLÍN 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: HK Jiskra Jablonec v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 708 82 908 

Sídlo Klidná 1508/7, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Spisová značka L 43325 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 23. února 2000 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Liberecký kraj, Územní pracoviště: Podhorská 2, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: HK Skála v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 712 51 308 

Sídlo Prušánecká 4145/11, Židenice, 628 00 Brno 

Spisová značka L 43333 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 10. února 2005 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku - nepodařilo se dohledat žádnou kompetentní osobu 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno II: Cejl 113, 659 61 BRNO-STŘED 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: HO ALPA OSTRAVA v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 709 50 105 

Sídlo Ostrava - Ostrava-Jih, Dr. Šavrdy - Ing. Jiří Šrámek 14 

Spisová značka L 43301 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 21. března 1991 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava II: Horní 1619/63, 700 30 OSTRAVA-JIH 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: HO Jeseník v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 649 88 341 

Sídlo Adolfovice 193, 790 01 Bělá pod Pradědem 

Spisová značka L 43308 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 9. února 1994 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště: Fučíkova 1239/14, 790 01 JESENÍK 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: HO Start Ostrava v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 712 39 871 

Sídlo Na Olejní 216, 739 32 Řepiště 

Spisová značka L 43302 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 6. května 1991 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště: Na Poříčí 3208, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: HO TJ MANZANA HARRACHOV v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 750 61 929 

Sídlo Nový Svět 132, 512 46 Harrachov 

Spisová značka L 43329 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 24. ledna 2002 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Liberecký kraj, Územní pracoviště: Krkonošská 350, 468 41 TANVALD 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký klub CH3 v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 704 17 661 

Sídlo Hybešova 553/51, 678 01 Blansko 

Spisová značka L 43324 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 8. prosince 1999 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště: Seifertova 7,678 11 BLANSKO 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký klub CERVIN v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 691 72 731 

Sídlo Jilemnického 179, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Spisová značka L 43318 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 1. ledna 1999 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku - nepodařilo se dohledat žádnou kompetentní osobu 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Pardubický kraj, Územní pracoviště: T. G. Masaryka 1393, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký klub Kletr v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 697 24 121 

Sídlo č.p. 38, 798 04 Seloutky 

Spisová značka L 43320 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 6. ledna 1999 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště: Křížkovského 4186/1, 796 01 PROSTĚJOV 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatkupobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký klub Vysočiny v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 65759991 

Sídlo Petrovická 584, 592 31 Nové Město na Moravě 

Spisová značka L 43321 vedená u Městského soudu v Praze  

Datum vzniku 20. srpna 1992 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek 
Finanční prostředky činí k 31.12.2019 199 974Kč. 

Výsledky likvidace 
Subjekt má finanční majetek ve výši 199 974Kč.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci budou uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Likvidační zůstatek v celé výši finančního majetku likvidovaného spolku bude převeden do hlavního spolku 
ČHS, kde bude vložen do účelového fondu nově založeného pro tyto prostředky. Poté až bude ustanoven nový 
nástupnický spolek, byly tyto zdroje převedeny do něj.  

Další postup likvidace 
Účetnictví bylo uzavřeno k 31/5.2020 - (závěrka viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora, včetně rozdělení likvidačního zůstatku- Valná hromada Českého 
horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště: Strojírenská 28, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký oddíl ALPIN Hradec Králové v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 712 45 774 

Sídlo Vysocká 551/1, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 

Spisová značka L 43300 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 14. března 1991 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště: U Koruny 1632, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký Oddíl Bohemia Starý Plzenec v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 712 34 730 

Sídlo Radyňská 288, 332 02 Starý Plzenec 

Spisová značka L 43331 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 18. října 2004 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku - nepodařilo se dohledat žádnou kompetentní osobu 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště: nám. Českých bratří 8, 306 16 PLZEŇ 1 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký oddíl CAO (Climbing Adventure Outdoor) Děčín v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 631 52 100 

Sídlo Arnoltice, 

Spisová značka L 43312 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 4. dubna 1997 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Ústecký kraj, Územní pracoviště: Řetězová 1369/2a, 405 39 DĚČÍN 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký oddíl Extrem klub v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 684 55 461 

Sídlo Jaromíra Vejvody 1436, Zbraslav, 156 00 Praha 

Spisová značka L 43316 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 12. března 1998 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro hl m Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 5: Peroutkova 263/61, 150 00 PRAHA 5 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký oddíl HO Domažlice v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 750 50 463 

Sídlo Dvořákova 437, Bezděkovské Předměstí, 344 01 Domažlice 

Spisová značka L 43334 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 13. května 2005 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Plzeňslý kraj, Územní pracoviště: Msgre. B. Staška 265, 344 01 DOMAŽLICE 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký oddíl HO Klatovy v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 708 22 336 

Sídlo Pod Vrškem 710, Klatovy II, 339 01 Klatovy 

Spisová značka L 43326 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 9. března 2000 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku - nepodařilo se dohledat žádnou kompetentní osobu 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště: Machníkova 129, 339 01 KLATOVY 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký oddíl HO Studénka v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 700 31 291 

Sídlo Nádražní 194, 742 13 Studénka 

Spisová značka L 43323 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 6. října 1999 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště: Svatopluka Čecha 2027/47, 741 01 NOVÝ JIČÍN 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký oddíl Karla Němce v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 708 80 158 

Sídlo Smrková 970/26, Doubravka, 312 00 Plzeň 

Spisová značka L 43319 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 6. ledna 1999 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště: nám. Českých bratří 8, 306 16 PLZEŇ  
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký oddíl Lokomotiva - Ingstav Brno v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 750 12 421 

Sídlo Bieblova 1756/23, Černá Pole, 613 00 Brno 

Spisová značka L 43330 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 11. listopadu 2002 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno IV: Rybníček 2, 602 00 BRNO-KRÁLOVO POLE 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký oddíl NEVADA TEAM v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 689 17 309 

Sídlo Ludvíka Podéště 1856/38, Poruba, 708 00 Ostrava 

Spisová značka L 43310 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 18. června 1996 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku - nepodařilo se dohledat žádnou kompetentní osobu 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava III: Opavská 6177/74A, 708 13 OSTRAVA PORUBA 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký oddíl Škrovád v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 691 70 436 

Sídlo Švermova 541, Chrudim II, 537 01 Chrudim 

Spisová značka L 43317 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 13. listopadu 1998 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Pardubický kraj, Územní pracoviště: Pardubická 275, 537 59 CHRUDIM 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: Horolezecký oddíl TOP, Vlašim v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 638 27 026 

Sídlo V Sadě 1501, 258 01 Vlašim 

Spisová značka L 43309 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 19. února 1996 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku - nepodařilo se dohledat žádnou kompetentní osobu 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Středočeský kraj, Územní pracoviště: J. Masaryka 1703, 258 01 VLAŠIM 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: HOROLEZECKÝ ODDÍL TJ HOLEŠOV v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 47934107 

Sídlo Novosady 1573, 769 01 Holešov 

Spisová značka L 43299 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 16. března 1990 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Zlínský kraj, Územní pracoviště: Pivovarská 1419, 769 01 HOLEŠOV 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: LEZECKÝ KLUB v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 493 28 301 

Sídlo Felberova 666/1, Lány, 568 02 Svitavy 

Spisová značka L 43305 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 1. srpna 1993 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Pardubický kraj, Územní pracoviště: T. G. Masaryka 15, 568 02 SVITAVY 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: MAGI TEAM - horolezecký oddíl LIBEREC v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 467 47 052 

Sídlo Liberec (nečleněné město), JÁCHYMOVSKÁ 274 

Spisová značka L 43306 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 1. října 1993 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku - nepodařilo se dohledat žádnou kompetentní osobu 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Liberecký kraj, Územní pracoviště: 1. máje 97, 460 02 LIBEREC 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: SKIALP Prostějov v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 670 25 978 

Sídlo Podhájí 215/24, 798 17 Smržice 

Spisová značka L 43315 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 2. března 1998 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku - nepodařilo se dohledat žádnou kompetentní osobu 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště: Křížkovského 4186/1, 796 01 PROSTĚJOV 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: SKI - ALP - CLUB SLOVAN ŠPINDLERŮV MLÝN v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 601 53 962 

Sídlo Špindlerův Mlýn, Svatopetrská 260 

Spisová značka L 43307 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 10. prosince 1993 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště: Krkonošská 148, 543 01 VRCHLABÍ 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

  



Konečná zpráva o průběhu likvidace 
a 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku pobočného spolku Českého horolezeckého svazu 
 

Název subjektu: SKIALPINISTICKÝ KLUB X-FACE, Frenštát pod Radhoštěm v likvidaci 

Právní forma Pobočný spolek 

IČ 669 34 532 

Sídlo Rožnov pod Radhoštěm, Horní paseky 365 

Spisová značka L 43314 vedená u Městského soudu v Praze 

Datum vzniku 15. října 1997 

  

Hlavní spolek Český horolezecký svaz (dále jen „ČHS“) 

Sídlo Nádražní 29/21, Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČ 00460001 

Spisová značka L 1037 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Stav před vstupem do likvidace 
Jedná se o subjekt, jehož existence je zcela formální, a to do té míry, že jak osoby spjaté v minulosti s tímto 
subjektem, tak hlavní spolek ČHS ztratil o existenci tohoto subjektu povědomí. 
Návrh na zrušení subjektu je nápravou nedokončené transformace organizační struktury hlavního spolku ČHS. 
 
Existence horolezeckých oddílů ČHS v postavení pobočných spolků, dle předchozí právní úpravy „základních 
organizačních složek s odvozenou právní subjektivitou“ (dále ZOS), byla možná pouze do roku 2007 dle 
tehdejšího znění Stanov ČHS. Po novele Stanov Valnou hromadou ČHS dne 24.3.2007 byl přijat vnitřní 
dokument, který těmto ZOS nařídil provést majetkové vypořádání a ukončit činnost. ZOS, 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 ZOS byly v ČHS automaticky zaregistrovány jako horolezecké 
oddíly bez právní osobnosti, aniž byly jakožto ZOS zrušeny. Existence ZOS byla zcela „překryta“ platným 
konceptem horolezeckých oddílů bez právní osobnosti a ČHS, stejně tak jako členové ZOS, si přestali být 
existence původních ZOS 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. 

Likvidace pobočného spolku 

Ohlášení o likvidaci Oznámeno v Obchodním věstníku, a to dne 30.3.2019 se lhůtou pro přihlášení 
závazků do 30.9.2019.  

Pohledávky a závazky Neozval se žádný věřitel.  
Likvidátor tímto považuje všechny závazky a pohledávky za vypořádané. 

Majetek Subjekt nemá žádný movitý ani nemovitý majetek ani finanční prostředky. 

Výsledky likvidace 
Subjekt nemá žádný majetek ani finanční prostředky.  
Likvidátor nevyžaduje odměnu. 
Náklady na likvidaci byly uhrazeny z rozpočtu ČHS. 

Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
Bez likvidačního zůstatku. 

Další postup 
Uzavření účetnictví – účetnictví nebylo dlouhodobě vedeno. 
Prohlášení o nevědomí o spolku a neevidenci majetku (viz příloha) 
Schválení konečné zprávy likvidátora - Valná hromada Českého horolezeckého svazu konaná dne 13.6.2020  
Žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem spolku ze spolkového rejstříku 

FÚ pro Zlínský kraj, Územní pracoviště: Kulturní 1777, 756 64 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
Podání návrhu na výmaz ze spolkového rejstříku 

 
V Praze dne   

Ing. Martin Veselý, likvidátor 

 


