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Stanovy zájmového sdružení právnických osob 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis 

(dále jen „Stanovy“) 
čl. I  

Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení 

 

Název:   Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis 

Registrace:   Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou 

Sídlo:    Rychnov nad Kněžnou,  Panská 1492 

IČO:    64224619 

Bankovní spojení:  KB Rychnov nad Kněžnou, 19-1368530207/0100 

 

1. Zájmové sdružení právnických osob „Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – 
Euroregion  Glacensis“ (dále jen „sdružení“) je dobrovolným zájmovým sdružením měst, 
městysů, obcí, krajů a dalších právnických osob na území okresů Trutnov, Náchod, 
Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Šumperk, Jeseník, Jičín, Hradec Králové, 
Pardubice, Chrudim a Svitavy a případně dalších právnických osob programově a účelově 
zaměřeným zejména na spolupráci přesahující státní hranici ČR s obdobnými právnickými 
osobami příhraničních regionů Polské republiky a na hospodářsko-sociální rozvoj daného 
území. 

2.  Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob s právní subjektivitou dle § 20f a násl. 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

3. Činností sdružení zůstává nedotčena působnost, pravomoc a odpovědnost příslušných 
územních samosprávných celků a dalších právnických osob, které jsou členy sdružení.  

čl. II         

Předmět činnosti sdružení 

1. Předmětem činnosti sdružení je koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje   
území uvedeného v čl. I ve vztahu k programům, které připravují a realizují v příhraničním 
regionu příslušné orgány. 

2. Sdružení podporuje rozvoj zejména v těchto oblastech: 

a) Evropský integrační proces, 

b) spolupráce  v otázkách územního plánování, 

c) spolupráce v hospodářské a obchodní oblasti, 

d) zachování a zlepšení životního prostředí, 

e) výstavba a přizpůsobení infrastruktur přesahujících státní hranice ČR, 

f) spolupráce při likvidaci požárů a přírodních katastrof, 

g) spolupráce v rozvoji pohraniční turistiky a spolupráce se státními orgány při zřizování 
nových hraničních přechodů, 
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h) spolupráce v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na území Euroregionu, 

i)  spolupráce v humanitární, sociální oblasti a zajištění bezpečnosti občanů, 

j) kulturní výměna a péče o společné kulturní dědictví, 

k) spolupráce organizací Horské služby na území Euroregionu, 

l) realizace aktivit v regionálním rozvoji, 

m) obsluha fondů EU a technická asistence pro jejich implementaci, 

n) mediální prezentace aktivit regionálního rozvoje, 

   

čl. III  

Členství ve sdružení 

1. Sdružení má členy řádné, mimořádné a přidružené. Pokud je v těchto Stanovách uvedeno 
„členové sdružení“, jde o členy řádné, mimořádné a přidružené.   

2. Členství právnických osob, které jsou přidruženými nebo mimořádnými členy sdružení, je 
vždy upraveno zvláštní smlouvou, kde jsou upraveny podmínky výkonu mimořádného nebo 
přidruženého členství ve sdružení a jsou stanovena práva a povinnosti k jejich účasti a 
spolupráci na aktivitách a činnostech sdružení (dále jen „Smlouva o podmínkách výkonu 
mimořádného nebo přidruženého členství“).    

3. Mimořádný nebo přidružený člen sdružení má stejná práva a povinnosti vyplývající ze 
Stanov jako člen řádný, pokud Smlouva o podmínkách výkonu mimořádného nebo 
přidruženého členství nestanoví jinak.  

4. Vznik členství ve sdružení: 

a) Řádným členem sdružení se mohou na základě přihlášky stát právnické osoby za   
předpokladu, že: 

- s jejich členstvím vysloví souhlas jejich statutární orgán nebo jiný k tomu zákonem 
zmocněný orgán, 

- tento orgán současně vyjádří souhlas s obsahem Stanov sdružení. 
 
b) Přidruženým nebo mimořádným členem sdružení se mohou stát právnické osoby za          
předpokladu, že: 

- s jejich členstvím vysloví souhlas jejich statutární orgán nebo jiný k tomu zákonem 
zmocněný orgán, 

- tento orgán současně vyjádří souhlas s obsahem Stanov sdružení a schválí zvláštní 
smlouvu o podmínkách výkonu mimořádného nebo přidruženého členství ve sdružení,  

c)  Členství ve sdružení vzniká dnem, kdy je členství schváleno radou sdružení. 

 5. Zánik členství ve sdružení: 

a) Ze sdružení lze vystoupit písemnou výpovědí zaslanou sekretariátu sdružení do 30.6. 
běžného roku s tím, že členství zanikne k 31.12. téhož roku.  

b) Členství ve sdružení může být také ukončeno vyloučením, poškozuje-li člen hrubě zájmy 
sdružení, zejména pokud porušuje Stanovy nebo usnesení orgánů sdružení  nebo nevyrovná-li 
ani po dvojí písemné výzvě dlužné členské příspěvky. O vyloučení člena sdružení rozhoduje 
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regionální kongres na základě návrhu rady sdružení. Vylučovaný člen sdružení má právo na 
předchozí slyšení. 

c) Členství ve sdružení zaniká také zánikem sdružení nebo zánikem právní subjektivity člena 
sdružení.  

6. Práva a povinnosti členů sdružení: 

a) Členové sdružení mají stejná práva a povinnosti, pokud není těmito Stanovami nebo 
Smlouvou o podmínkách výkonu mimořádného nebo přidruženého členství upraveno 
jinak.  

b) Členové sdružení mají právo navrhovat a volit orgány sdružení. 

c) Členové sdružení mají právo podílet na výhodách plynoucích z členství v tomto sdružení, 
mají právo účastnit se veškeré činnosti sdružení a podávat vlastní návrhy činnosti sdružení, 
účastnit se jednání orgánů sdružení, předkládat těmto orgánům návrhy a připomínky, 
vyjadřovat se k připravovaným akcím a programům sdružení. 

d) Členové sdružení jsou povinni v rámci dobrovolně přijatých závazků při využití zákonně                             
stanovených kompetencí a působností spolupracovat na uskutečňování dohodnutých cílů   
sdružení.  

e) Členové sdružení jsou povinni podílet se na financování činnosti sdružení formou řádných 
případně i mimořádných členských příspěvků ve výši schválené regionálním kongresem, 
hájit v rámci své působnosti zájmy sdružení a plnit úkoly, které na sebe dobrovolně 
převzali. 

f) Členové sdružení jsou povinni podílet se na financování činnosti sdružení formou vkladu 
finančních prostředků do Eurofondu, a to ve výši schválené regionálním kongresem. 
Podmínky využití vložených finančních prostředků do Eurofondu se řídí Statutem 
Eurofondu. 

g) Členové sdružení jsou povinni naplňovat přijatá usnesení rady sdružení a regionálního 
kongresu. 

 

čl. IV. 

Orgány sdružení 

Orgány sdružení jsou: 

IV.1) Regionální kongres 

IV.2) Rada sdružení 

IV.3) Předsednictvo 

IV.4) Předseda 

IV.5) Revizní komise 

IV.6 ) Sekretariát 

IV.7) Pracovní skupiny 
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IV.1) Regionální kongres 

1. Regionální kongres je nejvyšším orgánem sdružení, který se skládá z delegovaných   
zástupců všech členů sdružení (dále jen „zástupce člena sdružení“) nebo jejich 
náhradníků.  

2. Zástupce člena sdružení jedná na zasedání regionálního kongresu osobně nebo může 
být zastoupen svým náhradníkem, který musí být pro jednání na daném zasedání 
regionálního kongresu vybaven písemnou plnou mocí pro zastupování zástupce člena 
sdružení nebo pověřením zastupitelstva člena sdružení. Plná moc musí být podepsaná 
delegovaným zástupcem sdružení a náhradníkem zástupce člena sdružení předložena 
přesedajícímu před začátkem zasedání regionálního kongresu. Náhradníci zástupců 
členů sdružení mohou na regionálním kongresu hlasovat, nemohou však být voleni do 
orgánů sdružení.  

3. Každý člen sdružení má na regionálním kongresu jednoho zástupce s jedním hlasem 
s výjimkou krajů, které mají dva zástupce, každý s jedním hlasem.  

4. Výlučné pravomoci  regionálního kongresu: 

a) volí členy rady sdružení, 

b) projednává a schvaluje zprávy o činnosti rady sdružení, 

c) schvaluje rozpočet sdružení a jeho roční vyúčtování, 

d) stanoví klíč pro zastoupení měst, obcí a právnických osob v radě sdružení, 

e) schvaluje základní organizační dokumenty, tj. smlouvu o založení 
zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a 
Kladska – Euroregion Glacensis, Stanovy, Jednací a volební řády 
jednotlivých orgánů sdružení, Statut revizní komise, 

f) schvaluje základní směry činnosti sdružení na příslušný kalendářní rok, 

g) určuje výši ročního členského příspěvku členů sdružení, případně výši 
mimořádných příspěvků, 

h) určuje výši vkladu finančních prostředků do Eurofondu 

i) volí členy Kontrolní a revizní komise sdružení 

5. Zasedání regionálního kongresu se  koná nejméně jednou ročně. Svolává ho předseda 
rady sdružení pozvánkou, která musí být členům sdružení doručena nejméně 20 dnů 
přede dnem konání zasedání. S pozvánkou je zasílán i pořad jednání a písemné 
materiály.   

6. Zasedání regionálního kongresu je předseda rady sdružení dále povinen svolat na 
základě požadavku rady sdružení nebo jedné třetiny členů regionálního kongresu nebo 
na základě požadavku kraje.   

7. Zasedání regionálního kongresu probíhá dle jednacího řádu schváleného regionálním 
kongresem.  

8. Regionální kongres je usnášeníschopný, je-li na zasedání regionálního kongresu 
přítomna nejméně polovina členů sdružení. Pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí musí 
být dosaženo nadpoloviční většiny hlasů přítomných zástupců členů sdružení nebo 
jejich náhradníků, s výjimkou usnesení o zrušení sdružení a usnesení o schválení nebo 
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změně Stanov, pro jejichž přijetí je zapotřebí kvalifikované třípětinové většiny hlasů 
všech členů sdružení. 

9. Není-li regionální kongres usnášeníschopný, navrhne předseda využít ke schválení 
rozhodnutí nebo usnesení regionálního kongresu institut korespondenčního hlasování. 
Pro přijetí tohoto návrhu stačí prostá nadpoloviční většina přítomných osob 
oprávněných jednat na regionálním kongresu. Pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí při 
využití institutu korespondenčního hlasování je nutno dosáhnout nadpoloviční většiny 
hlasů všech členů sdružení s výjimkou usnesení o zrušení sdružení a usnesení o 
schválení nebo změně Stanov, pro jejichž přijetí je zapotřebí kvalifikované třípětinové 
většiny hlasů všech členů sdružení. Postup při korespondenčním hlasování upravuje 
podrobně jednací řád regionálního kongresu.  

10. Na zasedání regionálního kongresu mohou být zváni poslanci Parlamentu ČR, 
zástupci vlády, ministerstev a ústředních orgánů státní správy a krajských samospráv,  
případně jiné osoby. Sekretář sdružení má na zasedání regionálního kongresu volný 
přístup, na zasedání je zván jako ostatní členové rady. 

11. Mezi jednotlivými zasedáními regionálního kongresu může regionální kongres 
rozhodovat písemnou procedurou (per rollam). Tato procedura může být zahájena na 
základě požadavku předsednictva. Pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí musí být 
dosaženo nadpoloviční většiny hlasů členů s výjimkou usnesení o zrušení sdružení a 
usnesení o schválení nebo změně stanov sdružení, pro jejichž přijetí je zapotřebí 
kvalifikované třípětinové většiny hlasů všech členů sdružení. Členové musí odpovědět 
do deseti pracovních dnů od data, kdy obdrželi písemný materiál, rozeslaný 
sekretariátem. Postup při rozhodování písemnou procedurou (per rollam) upravuje 
podrobně jednací řád regionálního kongresu.  

12. Z jednání regionálního kongresu se do 21 dnů po jeho konání pořizuje zápis 
podepsaný předsedou a jedním místopředsedou sdružení.  

 

IV.2) Rada sdružení 

1. Rada sdružení je výkonným orgánem s všeobecnou působností. Rada sdružení je ze 
své činnosti zodpovědná regionálnímu kongresu. 

2. Funkční období rady sdružení je čtyřleté.  

3. Rada sdružení je složena ze zástupců členů sdružení, a to v počtu nejvýše 2 za každý 
zúčastněný okres a po dvou zástupcích za každý kraj, který je členem sdružení. 

4. Členové rady sdružení jsou voleni regionálním kongresem. Způsob jejich volby 
stanoví volební řád schvalovaný regionálním kongresem.  

5. Rada volí ze svých členů předsedu a 1. a 2. místopředsedu, a to způsobem stanoveným 
volebním řádem schvalovaným regionálním kongresem. 

6. Jednání rady sdružení se mohou účastnit poslanci Parlamentu ČR, dále pak zástupci 
ministerstev a jiní pozvaní hosté a mají právo na zasedání vystoupit. Sekretář sdružení 
má na zasedání rady sdružení volný přístup, na zasedání je zván jako ostatní členové 
rady a má právo na zasedání vystoupit.   

7. Rada v rámci své působnosti zejména: 

a) volí a odvolává předsedu a členy předsednictva podle schváleného volebního 
řádu, 
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b) připravuje, projednává a předkládá koncepční, personální a jiné materiály 
pro jednání         regionálního kongresu, 

c) zřizuje a ruší pracovní skupiny, 

d) schvaluje přijetí členů sdružení, a to včetně členů sdružení z jiných okresů, 
než je uvedeno v čl. I/1 těchto stanov, 

e) schvaluje znění Smluv podmínkách výkonu mimořádného nebo 
přidruženého členství,   

f) rozhoduje o obchodních a právních záležitostech včetně uzavírání smluv,  

g) zajišťuje výkon usnesení ze zasedání regionálního kongresu, 

h) uzavírá smlouvu o zajištění činnosti sekretariátu, jmenuje a odvolává 
sekretáře sdružení,  

i) rozhoduje o zřizování obchodních a jiných společností a jmenuje jejich 
statutární orgány a dále rozhoduje o vstupu do obchodních společností 
zřizovaných jinými právnickými osobami, 

j) schvaluje zřizování fondů, použití jejich finančních prostředků na projekty, 
které jsou v s souladu s cíli a zásadami sdružení, 

k) rozhoduje ve věcech realizace jednotlivých projektů sdružení 

l) rozhoduje o využití finančních prostředků z Eurofondu 

m) navrhuje výši jednorázové roční odměny členům  Předsednictva, 

n) zajišťuje hospodaření s finančními prostředky v rámci schváleného ročního 
rozpočtu vč. rozpočtových změn, půjček, úvěrů apod. 

8. Jednání rady sdružení probíhá podle jednacího řádu, který je schvalován regionálním 
kongresem.   

9. Z jednání rady sdružení se do 14 dnů po jejím konání pořizuje zápis podepsaný 
předsedou a jedním místopředsedou sdružení.  

 

IV.3) Předsednictvo sdružení (dále jen „předsednictvo“) 

1. Předsednictvo sdružení je tvořeno předsedou a 1. a 2. místopředsedou sdružení, kteří 
jsou voleni radou sdružení tak, aby každý zastupoval území jiného kraje.   

2. Předsednictvo je výkonným orgánem rady, vykonává pravomoci rady sdružení 
v období mezi jejími zasedáními.  

3. Funkční období předsednictva jako celku je čtyřleté, jeho jednotliví členové jsou 
voleni takto: Nově zvolená rada sdružení zvolí předsedu a 2 místopředsedy, jejichž 
funkční období je jeden kalendářní rok. Po uplynutí prvního volebního období volí 
rada vždy jen druhého místopředsedu. První místopředseda postupuje na místo 
předsedy. Druhý místopředseda na místo prvního místopředsedy. Při volbě druhého 
místopředsedy dbá rada o to, aby každý člen předsednictva vždy zastupoval území 
jiného  kraje. 

4. Zasedání předsednictva svolává předseda operativně dle potřeby, případně požádá-li 
jej o to kterýkoli z místopředsedů, a to ve lhůtě do čtrnácti dnů od tohoto požadavku. 
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5. Jednání předsednictva jsou neveřejná. Jednání se účastní vždy sekretář sdružení. 
Z jednání předsednictva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a jeden 
místopředseda.  

6. Rozhodnutí předsednictva podléhají ratifikaci radou sdružení.  

7. Předsednictvo zastupuje sdružení ve společné Česko-polské radě Euroregionu 
Glacensis. Při neúčasti jednoho z členů předsednictva na tomto jednání může být 
náhradníkem kterýkoli člen rady sdružení. 

8. V případě ukončení činnosti člena předsednictva je na jeho místo volen náhradník ze 
stejného okresu jako odstupující člen, nedohodnou-li se zástupci daného okresu jinak. 

 

IV.4) Předseda rady sdružení (dále jen „předseda“) 

1. V čele rady sdružení stojí předseda, který je na jednoleté funkční období volen členy 
rady sdružení, a to v souladu s volebním řádem schvalovaným regionálním 
kongresem. 

2. Předseda je statutárním orgánem sdružení, jedná jménem sdružení navenek, svolává a 
řídí zasedání regionálního kongresu a rady sdružení. Předseda je ze své činnosti 
odpovědný regionálnímu kongresu.  

3. Předseda odpovídá za plnění usnesení a rozhodnutí rady sdružení a regionálního 
kongresu. V případě zjištění, že některá usnesení nebo rozhodnutí jsou v rozporu 
s platnými právními předpisy, základními dokumenty sdružení, jednacími řády apod. 
nebo mohou poškozovat zájmy sdružení jako celku, pozastaví předseda jejich platnost 
až do rozhodnutí nejbližšího regionálního kongresu. 

4. Pokud předseda nemůže plnit své pravomoci dle čl. IV.4) odst. 2 a 3, zastupuje ho 1. 
nebo 2. místopředseda, a to po dobu nezbytně nutnou. Místopředsedové jsou ze své 
činnosti odpovědni regionálnímu kongresu.  

 

IV.5) Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, ze své činnosti je odpovědná 
regionálnímu kongresu.  

2. Revizní komise má tři členy, kteří jsou ze členů sdružení voleni regionálním 
kongresem sdružení dle volebního řádu schváleného regionálním kongresem.  

3. Funkční období revizní komise je dvouleté. 

4. Revizní komise zejména: 

5. kontroluje činnost sdružení a jeho jednotlivých orgánů, zejména jimi přijatá usnesení a 
rozhodnutí,   

6. kontroluje dodržování Stanov, vnitřních předpisů sdružení a platných právních 
předpisů,   

7. kontroluje hospodaření sdružení, vč. způsobu využití finančních prostředků Eurofondu 

8. jedenkrát za rok předkládá regionálnímu kongresu výroční zprávu, která obsahuje 
informace o výsledcích kontrolní činnosti revizní komise a kterou revizní komise 
případně navrhuje orgánům sdružení opatření k nápravě zjištěných nedostatků, 
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9. plní další úkoly, které jí jsou uloženy regionálním kongresem, radou sdružení, případně 
dalšími orgány sdružení. 

5. Činnost revizní komise a pravidla jejího jednání jsou podrobně upravena ve Statutu 
revizní komise vydaném a schváleném regionálním kongresem 

 

IV.6) Sekretariát 

1. Sekretariát plní na smluvním základě se sdružením zejména koordinační  a 
administrativní úkoly, zajišťuje tiskovou a informační službu, pokladní a účetní 
službu, statistiku a další úkoly související s činností sdružení jako právnické osoby. 

2. V čele sekretariátu je sekretář, kterého jmenuje a odvolává rada sdružení.  

 

IV.7) Pracovní skupiny  

1. Pro řešení stálých problémů souvisejících s přípravou a  realizací úkolů sdružení 
mohou být Radou sdružení zřizovány pracovní skupiny, jejichž činnost je 
koordinována sekretariátem sdružení.  

2. Pracovní skupiny vytvářené radou sdružení mohou být složeny ze zástupců členů 
sdružení,  případně dalších odborníků mimo rámec členů sdružení.  

3. Funkční období pracovních skupin není časově ohraničeno. 

čl. V 

Hospodaření sdružení 

1. Sdružení hospodaří dle rozpočtu sdružení. Rozpočet na příslušný kalendářní rok 
sestavuje sekretariát a je schvalován regionálním kongresem. Do 3 měsíců po 
skončení kalendářního roku provádí sekretariát vyúčtování výsledků hospodaření 
sdružení za uplynulý kalendářní rok. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za 
uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem doručeny členům sdružení 
nejméně do 15 dnů před projednáním na zasedání regionálního kongresu, aby se 
k němu jednotliví členové mohli vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování 
hospodaření za uplynulý rok mohou jednotliví členové uplatnit písemně ve stanovené 
lhůtě nebo ústně na zasedání regionálního kongresu. Vyúčtování hospodaření za 
uplynulý kalendářní rok podléhá vždy účetnímu auditu.  

2. Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích. 

3. Činnost sdružení je financována z prostředků, které tvoří: 

a) roční příspěvky členů sdružení, 

b) podpůrné prostředky a dary, 

c) dotace a granty, 

d) výnosy z hospodaření sdružení, 

e) sdružené prostředky vč. Eurofondu 

4. Výše ročních příspěvků členů sdružení je každoročně stanovována regionálním 
kongresem a řídí se zejména počtem obyvatel na základě údajů statistických úřadů, 
případně i jinými kritérii. Výše příspěvků krajů se stanovuje individuálně na základě 
Smlouvy o přidruženém nebo mimořádném členství. Regionální kongres rozhoduje 
také o splatnosti ročních příspěvků.  
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5. Za účelem předfinancování společných projektů je zřízen Eurofond. Výše jednorázově 
vložených finančních prostředků jednotlivých členů do Eurofondu je stanovena 
regionálním kongresem. Podmínky využití vložených finančních prostředků do 
Eurofondu se řídí Statutem Eurofondu.  

6. O hospodaření sdružení je sekretariátem vedeno účetnictví dle platných právních 
předpisů.  

7. Sdružení ručí za své závazky celým svým majetkem. 

čl. VI  

Zánik sdružení 

1. K zániku sdružení může dojít: 

a) rozhodnutím regionálního kongresu o sloučení nebo rozdělení sdružení, pro 
schválení takového rozhodnutí musí hlasovat třípětinová většina všech členů 
sdružení,  

b) dohodou většiny členů sdružení o ukončení činnosti sdružení, pro jejíž platnost 
musí hlasovat třípětinová většina všech členů sdružení. 

2. Činnost sdružení ukončí regionální kongres, který: 

a) v případě zániku sdružení dle čl. VI odst. 1 písm. a) rozdělením sdružení 
rozhodne, která práva a povinnosti přecházejí na kterého právního nástupce,  

b) v případě zániku sdružení dle čl. VI odst. 2 písm. b) rozhodne o způsobu 
likvidace majetku a vyrovnání závazků sdružení a určí likvidátory sdružení. 
Výnosy likvidace sdružení se rozdělí mezi členy sdružení podle podílu 
vložených prostředků  za dobu trvání sdružení. 

3. V případě zániku sdružení dle čl. VI odst. 1 písm. a) sloučením, přecházejí všechna 
práva a závazky sdružení na právního nástupce.  

 

čl. VII  

Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy mohou být doplněny nebo změněny na základě návrhů členů sdružení, a to 
formou číslovaných písemných dodatků nebo formou změny celých stanov. 

2. O změně stanov rozhoduje regionální kongres. 

3. Tyto stanovy nabývají své platnosti a účinnosti dne 2.2.2012 schválením Regionálním 
kongresem sdružení  s využitím korespondenčního hlasování . 

4. Nabytím účinnosti těchto stanov se ruší Stanovy ze dne 18.12.2006. 

 

 


