DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Zrušení obecně prospěšné společnosti FINÁLE PLZEŇ, o.p.s., IČ 25227807
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Obecně prospěšná společnost FINÁLE PLZEŇ, o.p.s. (dále jen „společnost“) byla
založena statutárním městem Plzeň, jakožto jediným zakladatelem, a do rejstříku obecně
prospěšných společností byla zapsána dne 14. prosince 1998, kdy tento den je ve smyslu § 5
odst. 1 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů (dále jen „zákon“) dnem jejího vzniku.
Z pohledu města Plzně jde o společnost, kterou prakticky nikdy nevyužívalo a především
nikdy nedotovalo. Společnost získávala do roku 2011 finanční prostředky na svou činnost
výhradně z mimoměstských zdrojů. V roce 2012 však již nezískala prostředky ani z těchto
zdrojů a fakticky tak ukončila činnost, za jejímž účelem byla založena. Jako jediné možné
řešení vzniklé situace se tak jeví její zrušení.
Svým usnesením č. 22 ze dne 10. 1. 2013 Rada města Plzně jmenovala nové členy správní
rady společnosti a té doporučila, aby zajistila převod ochranných známek ochranných
známek „Zlatý ledňáček“ a „Festival českých filmů Finále“, které byly vlastnictvím
společnosti, na město Plzeň, a podnikla kroky směřující ke zrušení obecně prospěšné
společnosti a její likvidaci.
Obě zmíněné ochranné známky byly Úřadem průmyslového vlastnictví převedeny na
město Plzeň s účinností k 25. 2. 2013.
V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. a) zákona je správní rada oprávněna
rozhodnout o zrušení společnosti, přičemž ve smyslu § 8 odst. 1 písm. c) může svým
rozhodnutím určit den, ke kterému k jejímu zrušení dojde.
S ohledem na povinnost stanovenou v takovém případě ustanovením § 8 odst. 2 zákona,
dle kterého musí správní rada oznámit písemně zakladateli nejméně dva měsíce přede dnem,
ke kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude
platnosti, správní rada rozhodla o tom, že společnost bude zrušena ke dni 31. 1. 2014.
Následně bude zahájen standardní proces likvidace společnosti, který bude ukončen jejím
výmazem z rejstříku obecně prospěšných společností. Likvidátorem společnosti byl správní
radou jmenován její dosavadní ředitel Ing. Ivan Jáchim.
3. Předpokládaný cílový stav
Zrušení obecně prospěšné společnosti FINÁLE PLZEŇ, o.p.s.
4. Navrhované varianty řešení
Není navrhováno variantní řešení
5. Doporučení a zdůvodnění optimální varianty řešení

Dle bodu II. návrhu usnesení.
6. Finanční nároky a možnost finančního krytí (včetně všech následných například
provozních nákladů)
Nejsou.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz. ukládací část.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMP č. 138 ze dne 10. 9. 1998
Usnesení RMP č. 22 ze dne 10. 1. 2013
Usnesení RMP č. 1063 ze dne 17.10. 2013
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.
10. Přílohy
1. Zakládací listina společnosti ze dne 22. 9. 1998
2. Usnesení správní rady ze dne 1. 10. 2013 o zrušení společnosti

