Jednací číslo: 29 Cm 46/2017-38

USNESENÍ
Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Marcelou Kernbachovou v právní
věci Zastupitelského centra DNR, z.s., se sídlem Ostrava, Poruba, Mongolská 1529/6,
PSČ 708 00, identifikační číslo 051 55 061, o zrušení spolku s likvidací a nařízení jeho
likvidace,

takto:

I.

Z r u š u j e s e Zastupitelské centrum DNR, z.s., se sídlem Mongolská 1529/6,
Ostrava, Poruba, identifikační číslo 051 55 061, s likvidací a n a ř i z u j e
s e jeho likvidace.

II. Likvidátorem Zastupitelského centra DNR, z.s., se sídlem Mongolská 1529/6,
Ostrava, Poruba, identifikační číslo 051 55 061, soud j m e n u j e Ing. Davida
Papouška, Ph.D., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Na Hradbách 2/120,
PSČ 702 00.
III. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů tohoto řízení.
IV. Zastupitelské centrum DNR, z.s, se sídlem Mongolská 1529/6, Ostrava, Poruba,
j e p o v i n n o zaplatit soudní poplatek České republice ve výši 2.000,- Kč,
a to na účet Krajského soudu v Ostravě, do tří dnů od právní moci tohoto
rozhodnutí.
Odůvodnění:
Dne 21.09.2016 byl soudu doručen podnět Ministerstva zahraničních věcí České republiky
k zahájení řízení ve věci zrušení zapsaného spolku „Zastupitelské centrum DNR, z.s.“
(dále jen Spolek), dříve se sídlem v Ostravě – Michálkovicích, U Kříže 423/20, který byl
soudem zapsán do veřejného rejstříku dne 09.06.2016. Podnět ke zrušení Spolku Ministerstvo
zahraničních věcí ČR odůvodnilo tím, že mu byla doručena pozvánka „Na otevření prvního
Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky v Evropě, se sídlem v Ostravě“,
na níž u jména Nely Liskové byla uvedena funkce honorární konzul Doněcké lidové republiky
v České republice, a že název Spolku působí klamavým dojmem, protože u části české
veřejnosti a mezinárodního společenství vyvolal mylný závěr, že se jedná o diplomatickou
misi či konzulární úřad nějakého státu. Česká republika Doněckou lidovou republiku
neuznává, nemá s ní navázány diplomatické, ani konzulární styky, proto Doněcká lidová
republika v České republice nemůže mít žádnou diplomatickou misi ani konzulární úřad.
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V daném případě je zřejmé, že již samotný název Zastupitelského centra Doněcké lidové
republiky může vyvolat dojem, že Česká republika nerespektuje územní celistvost Ukrajiny
a uznává Doněckou lidovou republiku. Nela Lisková se označuje jako „honorární konzul“,
tudíž zřejmě považuje Zastupitelské centrum DNR za konzulární úřad, vedený honorárním
konzulárním úředníkem. Konzulární úřad může být zřízen na území přijímacího státu pouze
s jeho výslovným souhlasem (článek 5 odst. 1 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích,
vyhlášené pod č. 32/1969 Sb.). Česká republika nevydala souhlas se zřízením konzulárního
úřadu Doněcké lidové republiky na území České republiky. Založení Spolku představuje
postup in fraudem legis ve vztahu k Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích. Z názvu
i činnosti Spolku, zapsaného ve veřejném rejstříku, je zřejmé, že jeho účelem je mimo jiné
výkon veřejné správy, neboť diplomatické mise či konzulární úřady vykonávají veřejnou
správu. Přestože stanovy Spolku tyto činnosti výslovně neuvádějí, je jeho název způsobilý
vyvolat dojem, že Spolek bude obdobně, jako diplomatické mise či konzulární úřad,
vykonávat veřejnou správu. Výkon veřejné správy bez zákonného zmocnění je dle ust. § 145
odst. 1 písm. d) o. z. v rozporu se zákonem, proto Ministerstvo zaslalo podnět ke zrušení
Spolku dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) o. z.
Usnesením ze dne 07.03.2017, č. j. 29 Cm 46/2017-8, soud zahájil řízení o zrušení Spolku
s likvidací, nařízení jeho likvidace a jmenování likvidátora soudem. Výzvou ze dne
23.09.2016, č. j. L15165/RD20/KSOS/, Fj 90659/2016/KSOS, rejstříkový soud vyzval Spolek
ke zjednání nápravy odstraněním nesouladu zápisu adresy sídla Spolku ve veřejném rejstříku
se skutečným stavem a k odstranění nedostatku zápisu v části týkající se názvu a účelu
Spolku, neboť zápis názvu a účelu Spolku, zapsaný ve veřejném rejstříku, vyvolává mylný
závěr o tom, že se jedná o konzulární misi či konzulární úřad, a tedy že účelem Spolku
je mimo jiné výkon veřejné správy bez zákonného zmocnění, což je v rozporu s ust. § 145
odst. 1 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb. K odstranění nesouladu zápisu u adresy sídla došlo,
když na základě návrhu Spolku z 11.11.2016 byla zapsána nová adresa sídla Spolku.
Přes výzvu rejstříkového soudu a poučení o možnosti zahájení řízení o zrušení Spolku
s likvidací, Spolek nedostatky zápisu ve spolkovém rejstříku neodstranil (nezměnil název,
ani účel), proto soud zahájil řízení o zrušení Spolku s likvidací, nařízení jeho likvidace
a jmenování likvidátora.
Z úplného výpisu ze spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
číslo vložky 15165, bylo zjištěno, že dne 09.06.2016 byl do spolkového rejstříku zapsán
Spolek s názvem „Zastupitelské centrum DNR, z.s.“, nyní se sídlem Mongolská 1529/6,
Ostrava, Poruba. Podle zápisu účelu Spolku ve spolkovém rejstříku je Spolek samosprávná,
dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená na základě humanity, svobody
vyznání a úcty k člověku, a to za účelem naplňování společného zájmu, kterým je vzájemná
spolupráce mezi právnickými a fyzickými osobami a dalšími subjekty z České republiky
a DNR (Doněcké republiky), a to v oblasti hospodářství, obchodu, kultury a vzájemné
spolupráce obou územních celků. Posláním spolku je zejména: a) pomoc ve vzájemné
komunikaci obyvatelstva obou územních celků, b) vytváření podmínek pro komunikaci,
jak v Doněcké komunitě, tak mezi touto komunitou a představiteli veřejné správy, c) hájení
zájmů a potřeb Doněckých občanů a jejich zastupování v případě potřeby, d) přispívání
k navazování vztahů a rozvíjení spolupráce s orgány veřejné správy i samosprávy,
podnikatelskými i kulturními seskupeními a dalšími subjekty v České republice i DNR, e)
poskytování služeb podnikům a podnikatelům v rozvíjení vzájemných obchodních příležitostí
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a napomáhání rozvoji spolupráce mezi podnikateli působícími jak v České republice,
tak v DNR, f) realizace charitativní činnosti. Předsedkyní Spolku je Nela Lisková.
Ze stanov Spolku, schválených v Ostravě dne 04.11.2016, podepsaných Nelou Liskovou,
bylo zjištěno, že v „Základních ustanoveních“ stanov (článek I. 4. stanov) je účel Spolku
ve stanovách vymezen shodně se zápisem ve spolkovém rejstříku, jehož citace je uvedena
v předchozím odstavci tohoto rozhodnutí.
Z pozvánky na otevření prvního „Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky
v Evropě, se sídlem v Ostravě“, doručené Ministerstvu zahraničních věcí ČR, bylo zjištěno,
že na 01.09.2016 bylo prezentováno oficiální otevření prvního „Zastupitelského centra
Doněcké lidové republiky v Evropě“, s uvedením, že se této události zúčastní zástupci vlády
Doněcké lidové republiky, médií a řada zahraničních hostů, politiků a významných
podnikatelů. Pozvánka je opatřena jménem Nely Liskové, s uvedením funkce „honorární
konzul Doněcké lidové republiky v České republice“. V záhlaví pozvánky je uveden státní
symbol - zobrazení vlajky České republiky, a také zobrazení vlajky zřejmě „Doněcké lidové
republiky“.
Z článku publikovaného na www.houpaciosel.cz/201/04/14, bylo zjištěno, že Nela Lisková
dne 14.04.2017 poskytla redaktoru Petru Kaminskému rozhovor, ve kterém se prezentovala
jako vedení „Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky“, které od 01.09.2016 oficiálně
funguje. K otázce: „Jak vznikla idea založit „Zastupitelské centrum Doněcké lidové
republiky“?“ Nela Lisková uvedla, že se na ní, jako představitelku Národní domobrany,
obrátilo Ministerstvo zahraničních věcí Doněcké lidové republiky, že jednala s ministryní
zahraničí Natálií Nikonorovou a že se dohodly na založení „Zastupitelského centra Doněcké
lidové republiky“. Ohledně spolupráce mezi Národní domobranou a Zastupitelským centrem
Nela Lisková uvedla, že Zastupitelské centrum je její vlastní projekt, který vznikl právě díky
tomu, že jí kontaktovalo Ministerstvo zahraničních věcí Doněcké lidové republiky. K dotazu
ohledně humanitárních aktivit Nela Lisková uvedla, že propojuje sponzory s lidmi
na Dombase, kteří mají akreditaci na humanitární činnost, protože akreditaci k provádění
humanitární činnosti nemá, nemůže humanitární činnost provozovat.
Z internetových
novin
Rukojmí.cz
bylo
zjištěno,
že
pod
odkazem
www.rukojmi.cz/clanky2565-honorarni-konzulka-nela-liskova, ze dne 26.04.2017, byl
publikován obsah rozhovoru, který Nela Lisková poskytla Břetislavu Olšarovi, šéfredaktoru
internetových novin Rukojmí.cz. V rozhovoru se Nela Lisková prezentovala jako honorární
konzulka „Doněcké lidové republiky“. K otázce, kdy se rozhodla pracovat přímo
pro „Doněckou lidovou republiku“ uvedla: „Na základě mnoha setkání s vládou „Doněcké
lidové republiky“ jsme došli postupem času a oboustrannou důvěrou k tomu, že jsme
se dohodli na založení prvního „Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky v Evropě,
v Ostravě“. K dotazu, jakými činnostmi se bude konzulát zabývat, a jaké jsou funkce
konzulátu, Nela Lisková uvedla: „Náplní konzulátu je umožnit a koordinovat vzájemnou
komunikaci mezi občany obou zemí, spolupráce v informační sféře, která umožní seznámit
občany s projekty Dombasu v oblasti kultury, vědy, vzdělanosti a mnoha dalších oblastech.
Účelem této spolupráce je naplňování společného zájmu, kterým je spolupráce mezi
fyzickými a právnickými subjekty v České republice a „Doněcké lidové republice“,
humanitární a ekonomická výpomoc civilnímu obyvatelstvu „Doněcké lidové republiky“.
K dotazu na reakci lidí uvedla: „Politici mě označují za rebelku, fašistku, separatistku a bůh

Pokračování

-4-

29 Cm 46/2017

ví, co a ještě sami význam těchto slov neznají. Jsou velmi omezení a hloupí a za peníze
schopni čehokoli, bez sebereflexe a morálních zásad. A já stojím proti této mašinérii
a upřímně se bavím z jejich rozpaků a dělám paralelně vedle naší vlády politiku
v mezinárodním měřítku, kterou považuji spolu s většinou našich občanů za smysluplnou,
a která má i v zahraničí velmi pozitivní ohlasy“.
Výzvou ze dne 23.09.2016, č. j. L15165/RD20/KSOS, Fj 90659/2016/KSOS, rejstříkový
soud Spolku sdělil, že dne 12.09.2016 došlo soudu podání Ministerstva zahraničních věcí ČR
s podnětem k zahájení řízení o zrušení Spolku a vyzval Spolek ke zjednání nápravy zápisu
ve spolkovém rejstříku v části adresy sídla Spolku, návrhu a účelu Spolku, změnou stanov,
odstranění klamavosti názvu Spolku a jeho účelu, protože slovní spojení „Zastupitelské
centrum“ v názvu Spolku vyvolává mylný závěr, že se jedná o diplomatickou misi
či konzulární úřad, přičemž Česká republika Doněckou lidovou republiku neuznává a z názvu
i činnosti Spolku lze usuzovat, že jeho účelem je mimo jiné výkon veřejné správy, v tomto
případě bez zákonného zmocnění, což je v rozporu s ust. § 145 odst. 1 písm. d) a § 268
zákona č. 89/2012 Sb. Soud vyzval k odstranění nesouladu zápisu ve spolkovém rejstříku
a poučil Spolek, že nedojde-li ke zjednání nápravy v názvu a účelu Spolku, může soud
z moci úřední zahájit řízení o zrušení Spolku dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) zákona
č. 89/2012. Spolku byla poskytnuta lhůta 20 dnů ke zjednání nápravy. Dne 10.10.2016
předsedkyně Spolku Nela Lisková uvedla, že sídlo Spolku je nově na adrese Mongolská 1529
v Ostravě – Porubě a přiložila souhlas vlastníka s umístěním sídla a ohledně výzvy ke změně
názvu a účelu Spolku uvedla, že název nemůže vyvolávat mylný záměr, že se jedná
o diplomatickou misi či konzulární úřad, protože tyto mise mají přesné dané označení
konzulát, ambasáda, velvyslanectví, a je tedy nepravděpodobné, že by byly zaměňovány
s názvem Zastupitelské centrum. Ohledně výzvy ke změně účelu Spolku uvedla, že účelem
Spolku je společný zájem na vzájemné spolupráci mezi právnickými, fyzickými osobami
a dalšími subjekty z České republiky a Doněcké lidové republiky v oblasti hospodářství,
obchodu, kultury a vzájemné spolupráci obou územních celků, a proto naplňování
výše uvedeného účelu není výkonem veřejné správy bez zákonného zmocnění.
Spolek se zrušením s likvidací nesouhlasil. K obsahu článků, co do správnosti jejich
obsahů, Nela Lisková uvedla, že se jedná o její slova. K obsahu pozvánky na otevření prvního
„Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky v Evropě, se sídlem v Ostravě“, doručené
Ministerstvu zahraničních věcí ČR, co do její pravosti či správnosti, nic nenamítala a uvedla,
že je jí obsah pozvánky znám.
Spolek navrhl doplnění dokazování dotazem na Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
proč mu vadí naplnění podstaty Spolku, a to pomoc občanům Doněcké lidové republiky,
a proč financuje válečný konflikt na východě Ukrajiny. Návrh na doplnění dokazování
dotazem na Ministerstvo zahraničních věcí ČR k uvedeným otázkám soud nepřipustil, protože
předmětem tohoto řízení je zrušení Spolku s likvidací, a tedy otázka, zda je účel Spolku
v rozporu se zákonem a zda Spolek vyvíjí činnost zakázanou ustanovením § 145 o.z.
a zda zde existuje důvod pro zrušení Spolku s likvidací. Předmětem tohoto řízení není
a ani nemůže být přezkum výkonu státní správy v působnosti Ministerstva zahraničních věcí
ČR v oblasti zahraniční politiky.
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Podle § 145 odst. 1 písm. d) o.z. zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem
je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména je-li jejím
účelem řízení orgánu veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění.
Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb. soud zruší spolek s likvidací na návrh
osoby, která na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu v případě, že spolek,
ač byl na to soudem upozorněn, vyvíjí činnost zakázanou v ust. § 145.
Podle čl. 4 odst. 1, Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z 24. dubna 1963, která byla
zveřejněna vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 32/1962 Sb. ve Sbírce zákonů, konzulární
úřad může být zřízen na území přijímajícího státu pouze s jeho souhlasem. Sídlo konzulárního
úřadu, jeho klasifikace a konzulární obvod jsou určovány vysílajícím státem a podléhají
schválení přijímajícího státu.
Podle čl. 5 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, konzulární funkce záleží
a) v chránění zájmů vysílajícího státu a jeho státních příslušníků, a to jak fyzických,
tak i právnických osob, v přijímajícím státě v rozsahu dovoleném mezinárodním právem;
b) v podpoře rozvoje obchodních, hospodářských, kulturních a vědeckých styků mezi
vysílajícím a přijímajícím státem a v jiném rozvíjení přátelských styků mezi nimi ve shodě
s ustanoveními této Úmluvy;
c) v zjišťování stavu a vývoje obchodního, hospodářského, kulturního a vědeckého života
přijímajícího státu všemi zákonnými prostředky a v podávání zpráv o tom vládě vysílajícího
státu a informací zainteresovaným osobám;
e) v poskytování pomoci a podpory státním příslušníkům vysílajícího státu, a to jak fyzickým,
tak i právnickým osobám;
i) v zastupování státních příslušníků vysílajícího státu nebo v zajišťování jejich vhodného
zastoupení před soudy a jinými orgány přijímajícího státu při zachování praxe a procesních
předpisů platných v přijímajícím státě za účelem dosáhnout prozatímních opatření k ochraně
práv a zájmů těchto státních příslušníků v souladu se zákony a předpisy přijímajícího státu
v případech, kdy vzhledem k nepřítomnosti nebo z jiných důvodů uvedení státní příslušníci
nejsou s to ujmout se včas hájení svých práv a zájmů;
m) v provádění jiných funkcí svěřených konzulárnímu úřadu vysílajícím státem, které nejsou
zakázány zákony a předpisy přijímajícího státu nebo proti nimž přijímající stát nevznese
žádné námitky nebo které jsou uvedeny v mezinárodních dohodách platných mezi vysílajícím
a přijímajícím státem.
Po stránce skutkové bylo výzvou ze dne 23.09.2016, č. j. L15165/RD20/KSOS,
Fj 90659/2016/KSOS, prokázáno, že rejstříkový soud vyzval Spolek ke zjednání nápravy
v části, týkající zápisu adresy sídla, názvu a účelu Spolku, tak jak je to popsáno ve shora
uvedené výzvě. Na výzvu Spolek odstranil pouze nesoulad adresy sídla, ve zbytku odmítl
jakoukoli změnu názvu i účelu Spolku. Ke zjednání nápravy a odstranění závadného stavu
přes výzvu soudu a poskytnutou lhůtu k nápravě nedošlo, proto soud usnesením výše
citovaným zahájil řízení o zrušení Spolku s likvidací a jmenování likvidátora soudem.
Stanovami Spolku a výpisem ze spolkového rejstříku oddíl L, číslo vložky 15165, bylo
prokázáno, že znění stanov i zápis účelu Spolku do veřejného rejstříku deklaruje účel spolku
slovy, jimiž obvykle bývají vyjádřeny preambule dvoustranných smluv, zejména v části,
v níž se uvádí, že Spolek byl založen za účelem naplňování společného zájmu, kterým
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je vzájemná spolupráce mezi právnickými a fyzickými osobami a dalšími subjekty z České
republiky a DNR (Doněcké lidové republiky), a to v oblasti hospodářství, obchodu, kultury
a vzájemné spolupráce obou územních celků, a že posláním spolku je mimo jiné hájení zájmů
a potřeb Doněckých občanů a jejich zastupování v případě potřeby, navazování vztahů
a rozvíjení spolupráce s orgány veřejné správy i samosprávy, podnikatelskými i kulturními
seskupeními a dalšími subjekty v České republice i DNR, poskytování služeb podnikům
a podnikatelům v rozvíjení vzájemných obchodních příležitostí a napomáhání rozvoji
spolupráce mezi podnikateli působícími jak v České republice, tak v DNR a realizace
charitativní činnosti. Pozvánkou na otevření prvního Zastupitelského centra Doněcké lidové
republiky v Evropě se sídlem v Ostravě bylo prokázáno, že Nela Lisková se označuje jako
honorární konzulka, nikoli jako předsedkyně Spolku. Skutečnost, že Nela Lisková za Spolek
vystupuje jako honorární konzulka je prokázána i obsahy rozhovorů poskytnutých Nelou
Liskovou, které byly publikovány na internetových stránkách rukojmi.cz. a houpaciosel.cz
(citováno výše). Nela Lisková účel Spolku veřejnosti prezentuje jako konzulární činnost, když
uvedla: … „že náplní konzulátu je umožnit a koordinovat vzájemnou komunikaci mezi
občany obou zemí, spolupráce v informační sféře, která umožní seznámit občany s projekty
Dombasu v oblasti kultury, vědy, vzdělanosti a mnoha dalších oblastech. Účelem
této spolupráce je naplňování společného zájmu, kterým je spolupráce mezi fyzickými
a právnickými subjekty v České republice a „Doněcké lidové republice“, humanitární
a ekonomická výpomoc civilnímu obyvatelstvu „Doněcké lidové republiky“. V rozhovorech
Nela Lisková také uvedla, že na založení Spolku se dohodla s vládou „Doněcké lidové
republiky“. Naplnění účelu Spolku, suplovat činnosti konzulárního úřadu „Doněcké lidové
republiky“ na území České republiky, je prokazována i vyjádřením Nely Liskové, která
v rozhovoru pro internetové noviny Rukojmí.cz uvedla, že dělá paralelně vedle naší vlády
politiku v mezinárodním měřítku.
Po stránce právní soud na uvedenou skutkovou situaci aplikoval § 268 odst. 1 písm. a)
zákona č. 89/2012 Sb., podle něhož soud zruší spolek i bez návrhu v případě, že spolek,
ač byl na to soudem upozorněn, vyvíjí činnost zakázanou ust. § 145 odst. 1 písm. d) o.z., které
zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení
nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména je-li jejím účelem řízení orgánu veřejné moci
nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění.
Vídeňská úmluva o konzulárních stycích ze dne 24. dubna 1963, publikovaná vyhláškou
ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., definuje konzulární funkce a podmínky pro zřízení
konzulárního úřadu (citováno výše). Základní podmínkou je souhlas přijímajícího státu,
v tomto případě České republiky, se zřízením konzulární mise či úřadu.
Účel Spolku, jak je popsán ve stanovách Spolku v zápisu ve spolkovém rejstříku,
a jak je prezentován veřejnosti Nelou Liskovou, v jejich publikovaných vyjádřeních,
je v mnoha aspektech činností, jež jsou konzulárními funkcemi. Ustanovení § 145 odst. 1
písm. d) o.z zakazuje založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo
dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména je-li jejím účelem řízení orgánu
veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění. Účel spolku a jeho
prezentace Nelou Liskovou vůči veřejnosti je z hlediska věcného vymezení činnosti Spolku
činností, která je totožná, případně se svým obsahem v mnoha aspektech překrývá
s konzulárními funkcemi, které jsou dle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích (čl. 5 vyhl.
č. 32/1969 Sb.) svěřeny orgánu veřejné moci, jímž je konzulární úřad, nikoli spolek.
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Způsob dosahování cíle či účelu prezentovaného ve stanovách, či ve spolkovém rejstříku,
nemusí být z hlediska jeho slovního vyjádření v textu stanov či zápisu do rejstříku v rozporu
se zákonem. V rozporu se zákony je však účel nebo prostředky, kterými je tohoto účelu
dosahováno. Bylo prokázáno, že zrušovaný Spolek slouží k prezentaci Nely Liskové,
co by honorární konzulky, tedy způsob naplňování účelu Spolku je v rozporu s Vídeňskou
úmluvou o konzulárních stycích, jež je součástí českého právního řádu. Spolek bez zákonného
zmocnění, v tomto případě souhlasu přijímajícího státu na území České republiky, deklaruje
a veřejně prezentuje zřízení konzulátu a konzulární činnost, což Nela Lisková ve svém
vyjádření pro internetové noviny uvedla, když sdělila že: …“náplní konzulátu je umožnit
a koordinovat vzájemnou komunikaci mezi občany obou zemí …“.
Z pozvánky na otevření prvního „Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky
v Evropě, se sídlem v Ostravě“ a dvou publikovaných rozhovorů Nely Liskové je zřejmé,
za jakým účelem byl Spolek založen, a že Spolek vyvíjí činnost, která je svěřena
konzulárnímu úřadu, bez ohledu na skutečnost, že v názvu Spolku se označení konzulární
úřad neobjevuje. Je-li deklarovaným účelem Spolku … „spolupráce mezi právnickými
a fyzickými osobami a dalšími subjekty z České republiky a Doněcké lidové republiky
a vzájemná spolupráce obou územních celků, a že posláním Spolku je mimo jiné hájení zájmů
a potřeb Doněckých občanů a jejich zastupování“, jedná se svým obsahem o činnosti svěřené
konzulárnímu úřadu, jak jsou definovány ve Vídeňské úmluvě o konzulárních misích.
Nelze také pominout skutečnost, že účel Spolku je Nelou Liskovou prezentován také jako
vyvíjení paralelní zahraniční politiky, spočívající v zprostředkovávání vztahů mezi subjekty
z České republiky a Doněcké lidové republiky. Oblast zahraniční politiky a zabezpečení
vztahů České republiky k ostatním státům je zákonem svěřená do působnosti Ministerstva
zahraničních věcí České republiky (§ 6 zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky). Také v tomto Spolek vyvíjí činnost
bez zákonného zmocnění.
Soud rozhodl o zrušení Spolku s likvidací a jmenování likvidátora, protože byly splněny
zákonné předpoklady stanovené ustanovením § 268 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., podle
něhož soud zruší spolek i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn,
vyvíjí činnost zakázanou ust. § 145 odst. 1 písm. d), zák. č. 89/2012 Sb. Spolek deklaruje,
prostřednictvím vyjádření Nely Liskové i veřejně přístupným zápisem do spolkového rejstříku
činnost, kterou mohou na území přijímajícího státu – České republiky – podle Vídeňské
úmluvy o konzulárních stycích vyvíjet pouze konzulární úřady se souhlasem přijímajícího
státu, a takový souhlas, jak uvedeno v podnětu Ministerstva zahraničních věcí ČR vydán
Českou republikou nebyl.
Při rozhodnutí o zrušení právnické osoby s likvidací rozhoduje soud i o jmenování
likvidátora. Podle výpisu ze spolkového rejstříku je statutárním orgánem předsedkyně Spolku
Nela Lisková, která s ohledem na svá vyjádření v rámci řízení o zrušení Spolku se nejeví
jako osoba vhodná k provedení likvidace Spolku, když s jeho likvidací nesouhlasí.
Jiná vhodná osoba, která by souhlasila s ustanovením do funkce likvidátora Spolku v rámci
řízení nebyla zjištěna, proto soud ustanovil likvidátora z osob zapsaných v seznamu
insolvenčních správců (§ 191 odst. 4, zák. č. 89/2012 Sb ).
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O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 23 zák. č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních. Řízení v této věci bylo zahájeno bez návrhu a žádné okolnosti
tohoto případu neodůvodňují přiznání náhrady nákladů účastníkovi řízení.
Řízení o zrušení Spolku s likvidací a jmenování likvidátora bylo zahájeno bez návrhu
vydáním usnesení soudu o zahájení tohoto řízení, proto soud tímto usnesením uložil Spolku
povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč na účet Krajského soudu v Ostravě
č. 3703-4123761/0710, KS 1148, VS 2922004617, v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm.
e) a § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení
jeho písemného vyhotovení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě
k Vrchnímu soudu v Olomouci.
Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí,
může se oprávněný domáhat soudního výkonu rozhodnutí.
Krajský soud v Ostravě
dne 28.06.2017

Za správnost vyhotovení:
Monika Komárová

JUDr. Marcela Kernbachová
samosoudkyně

