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STANOVY 

Rady seniorů České republiky, z.s.s. 
  

 
ČÁST PRVNÍ 

      ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

§ 1 
(1) Rada seniorů české republiky byla  jako právnická osoba registrována na MV 

ČR pod č. VSC/1 – 1868/93 – R, IČ: 63829797 (dále jen RS ČR). RS ČR je zapsána ve 
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce 4704, 
s identifikačním číslem: 638 29 797. V souladu s § 3045 zákona č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „NOZ“) se RS ČR od 1.1. 2014 jako sdružení samostatných 
právnických osob považuje za zapsaný svaz spolků („z.s.s.“) ve smyslu ustanovení § 
214 odstavce 2, § 216 a následných NOZ.  

RS ČR je nestranickým sdružením seniorských organizací, institucí, klubů 
důchodců a seniorů i fyzických osob. Je vybudována na demokratických zásadách.      
V zastoupení seniorů České republiky plní vyjednávací, konzultativní, dohadovací, 
informační, iniciativní, kontrolní, mezigeneračně sjednocující a poradní funkce ve vztahu 
k vládě, k resortům, k Parlamentu ČR.  

RS ČR podporuje jednotlivé členské organizace, instituce a kluby. Koordinuje, 
podněcuje a sjednocuje jejich činnost k zajištění důstojného způsobu života, k 
uspokojování potřeb, k ochraně práv a  jistot třetí generace a to s přihlédnutím ke 
specifickému postavení jednotlivých organizací. RS ČR nesdružuje politické strany ani 
politická hnutí.  
 

(2) RS ČR plní funkce definované v odstavci 1 též ve vztahu k orgánům krajské,  
městské a obecní samosprávy, spolupracuje a jedná s politickými stranami a hnutími, 
odbory, i s organizacemi jejichž činnost s působností Rady souvisí, a to v České 
republice i v  zahraničí.  
 

(3) RS ČR vystupuje svým jménem a nese za svoji činnost plnou odpovědnost. 
Ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a svými   stanovami. 
 

(4) RS ČR působí na celém území České republiky. Sídlem RS ČR je hlavní 
město Praha. 
 

§ 2 
Působnost RS ČR 

 
(1) Cílem RS ČR jako představitele seniorů je spolupracovat při koncipování 

mezigeneračních vztahů, dialogu a tolerance, aktivizace starší generace pro duchovní, 
kulturní, sociální, ekonomický a společenský rozvoj, včetně celoživotního vzdělávání a 
volnočasových aktivit.  
 

(2) Za účelem dosažení těchto cílů je činnost RS ČR zaměřena na:   
a) odpovídající sociální postavení, životní úroveň a sociální jistoty,  
b) kvalitní a dostupnou zdravotní a sociální péči, 
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c) přiměřené bydlení, včetně státní garance dostupnosti bydlení, 
d) právní pomoc při řešení problémů, 
e)podmínky pro společenské, zájmové,  kulturní, sportovní, vzdělávací zapojení 
seniorů, 
 f) rozvoj humanitární pomoci a rozvoj péče o seniory,  
g) uplatnění potenciálu, intelektu a zkušeností seniorů ve společnosti a rozvoj forem 
jejich aktivit, 
h) uplatnění seniorů na trhu práce, tvorbu a realizaci projektů a koncepcí aktivního 
stárnutí populace, 
i) rozšiřování universit 3.věku na vysokých školách, center celoživotního vzdělávání, 
rozvoj výzkumu seniorské problematiky, rozšiřování informačních a vzdělávacích 
programů pro seniory ve sdělovacích prostředcích, 
j) poskytování odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona č.108/2006 Sb., 
k) poskytování poradenství ve věcech bytových, právních a zdravotních,. 
l) vlastnictví vydavatelských práv k vydávání periodika Doba seniorů, 
m) zapojení do mezinárodních seniorských organizací. 
 

(3) Pro zajištění jednotného postupu při jednáních o záležitostech uvedených v  
předchozím odstavci s ústavními činiteli, s orgány státu a samosprávy RSČR 
koordinuje, sjednocuje a podporuje stanoviska  členských organizací, institucí a klubů. 
Zpracovává společná stanoviska a projednává je s příslušnými orgány.    
        

(4) RS ČR zejména:  
a) je připomínkovým místem vlády ČR, krajských, městských a obecních samospráv,  
b) navrhuje orgánům státu, krajů, měst a obcí legislativní či jiná opatření ve prospěch 
seniorů, 
c) analyzuje data o sociálním postavení a životní úrovni seniorů, o rozsahu a kvalitě 
jejich sociálního zabezpečení, o dostupnosti a úrovni zdravotní péče, o dostupnosti 
bydlení, dopravy, zájmové činnosti, kultury,  tělovýchovy, sportu rekreačních aktivit, 
d) podněcuje a realizuje výzkum problematiky seniorů, 
e) zaujímá stanoviska k diskriminaci a k naplňování seniorských práv. Přispívá a 
kontroluje plnění „Národního akčního plánu  podporujícího pozitivní stárnutí“, 
f) organizuje tvorbu a realizaci projektů pro seniory, 
g) vydává noviny, časopisy a další publikace, pořádá odborné konference, semináře a 
další akce, 
h) spolupracuje se sdělovacími prostředky, přispívá k  utváření pozitivních 
mezigeneračních vztahů, bojuje proti násilí a dalším negativním jevům seniorské 
diskriminace, 
i) řídí a zabezpečuje spolupráci s mezinárodními organizacemi v zájmu seniorů. 
 
 

§ 3 
                                                         Členství v RS ČR 
 

(1) Členství v RS ČR je dobrovolné. Členem se může stát seniorská nebo 
proseniorská organizace, klub, instituce i fyzická osoba.  Za seniorskou nebo 
proseniorskou organizaci a klub se považuje pro účely těchto stanov subjekt ve kterém 
nadpoloviční většinu členů tvoří senioři.  
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(2) Organizace s celostátní působností se stává členem RS ČR na základě 
písemné přihlášky, kterou schvaluje kolegiem. RS ČR.  
  

(3) Členství je kolektivní, všichni členové jsou si rovni. Zastoupení členských 
organizací, klubů, institucí i fyzických osob v orgánech RS ČR je uvedeno v § 7, § 10, § 
13 a § 15 stanov.  
  

(4) Po zaplacení členského příspěvku je nový člen RS ČR zapsán do seznamu 
členů, který je vyvěšen na www.rscr.cz. Po skončení členství dle § 21 stanov se bývalý 
člen ze seznamu vyškrtne.  
 

§ 4 
Práva a povinnosti člena RS ČR 

 
(1) Člen RS ČR má právo: 

a) podílet se na činnosti RS ČR,  
b) písemnou formou vznášet náměty, návrhy, dotazy a stížnosti k orgánům RS ČR a 
požadovat informace o jejich řešení, 
c) navrhovat kandidáty, volit orgány a být volen do orgánů RS ČR , 
e) využívat služeb organizovaných RS ČR. 

 
(2) Člen RS ČR má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů RS ČR, 
b) zúčastňovat se jednání orgánů do kterých byl zvolen nebo jmenován a aktivně se 
podílet na zajišťování úkolů RS ČR, 
c) informovat se  o činnosti RS ČR,  
d) vykonávat zodpovědně svěřené funkce a plnit uložené úkoly, 
e) zaplatit členský příspěvek nejpozději do 30.6. každého kalendářního roku. 
 
 
 

ČÁST DRUHÁ  
ORGÁNY RADY RS ČR 

 
§ 5                                                    

Orgány RS ČR jsou: 
a) Republikový sjezd, 
b) Kolegium, 
d) Předsednictvo, 
d) Ústřední kontrolní a revizní komise. 
 

§ 6 
Republikový sjezd RS ČR 

 
(1) Republikový sjezd je nejvyšším orgánem RS ČR.  
 
(2) Republikový sjezd je svoláván kolegiem RS ČR jednou za čtyři roky. 

Kolegium vyhlásí termín sjezdu nejpozději devět měsíců před jeho konáním. 
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(3) Delegáty na sjezd volí členské organizace a krajské rady seniorů podle klíče 
stanoveného kolegiem.    
  

(4) Mimořádný sjezd musí být svolán do tří měsíců, žádá - li o jeho svolání 
nadpoloviční většina členských organizací.  

 
(5) Sjezd projednává a schvaluje: 

a) zprávu o činnosti RS ČR za minulé funkční období, 
b) zprávu o hospodaření RS ČR za minulé funkční období, 
c) zprávu Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR, 
d) stanovy RS ČR, 
e) program RS ČR na další funkční období, 
f) sjezdové dokumenty. 
g) rozhoduje o zániku RS ČR dle § 20. 
 
  (6) Sjezd potvrzuje členy kolegia, Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR, 
kteří byli delegováni členskými organizacemi a stanovuje počet členů předsednictva. 
 
 (7) Potvrzeného funkcionáře RS ČR sjezdem nelze členskou organizací v  
průběhu funkčního období odvolat. Výjimkou je úmrtí, dlouhodobá nemoc,  pravomocné 
odsouzení a dlouhodobé neplnění povinností v RS ČR.    
 
 

§ 7 
Kolegium RS ČR 

 
  (1) Kolegium je nejvyšším orgánem RS ČR mezi republikovými sjezdy.  
 

(2) Každá organizace s celostátní působností a krajská rada seniorů jsou 
v Kolegiu zastoupeny delegovaným zástupcem s hlasovacím právem. Členem Kolegia 
s hlasovacím právem je též šéfredaktor periodika „Doba seniorů“.  
 

(3) Členem Kolegia RS ČR může být čestný předseda RS ČR s hlasem 
poradním a s právem účasti na jednání.  
 

(4) Kolegium rozhoduje o všech záležitostech, které nespadají do výlučné 
pravomoci republikového sjezdu: 
a) svolává sjezd RS ČR,  schvaluje dokumenty předkládané sjezdu a zajišťuje plnění 
usnesení sjezdu, 
b) určuje strategii jednání představitelů RS ČR na mezinárodní úrovni, 
c) schvaluje organizační řád a další vnitřní předpisy RS ČR a zákonně neodkladné 
změny stanov RS ČR,      
d) stanovuje výši členského příspěvku, a to s přihlédnutím k počtu členů organizace, 
nebo klubu seniorů, 
e) rozhoduje o otázkách členství v RS ČR, 
f) rozhoduje o zřizování nebo rušení organizačních jednotek RS ČR,     
g) schvaluje roční plán činnosti a rozpočet, roční účetní závěrku a zprávu  
předsednictva o činnosti a hospodaření, 
h) schvaluje zásady odměňování pracovníků a funkcionářů, 
i) bere na vědomí zprávy Ústřední kontrolní a revizní komise. 
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(5) Kolegium v době konání Republikového sjezdu volí tajným hlasováním:  

a) předsedu,  
b) 1. místopředsedu,   
c) místopředsedy, 
d) členy předsednictva.   
 

(6) Zasedání kolegia RS ČR se uskutečňují dle plánu činnosti.  
 
(7) Kolegium je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina 

členů kolegia. Usnesení jsou platná, hlasovala-li pro jejich přijetí většina přítomných 
členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

 
 

§ 8 
Předsednictvo 

 
(1) Předsednictvo je výkonným orgánem RS ČR, za svou činnost odpovídá 

kolegiu. 
 

(2) Členy předsednictva jsou předseda, 1.místopředseda, místopředsedové a 
další členové zvolení kolegiem. 
 

(3) Předsednictvo zajišťuje plnění usnesení kolegia RS ČR a zejména: 
a) připravuje jednání RS ČR s ústavními činiteli, s představiteli státu, krajů  a Evropské 
unie,   
b) připravuje podklady pro jednání kolegia, zajišťuje výkon jeho usnesení, 
c) v období mezi zasedáními kolegia řídí a organizuje  veškerou činnost RS ČR, 
d) v zastoupení seniorů ČR jedná v obou komorách Parlamentu, 
e) organizuje konference a semináře RS ČR,  
f) zabezpečuje realizaci projektů RS ČR, 
g) projednává zprávy krajských rad seniorů. 
 

4) Zasedání předsednictva jsou svolávána dle plánu práce. Pro rozhodování platí 
pravidla stanovená v § 7, odstavci 7. 

 
(5) Člen předsednictva může být odvolán kolegiem pro neplnění povinností nebo 

ze zdravotních důvodů. 
 

§ 9 
Předseda RS ČR 

 
(1) Předseda RS ČR jedná jménem RS ČR. Je statutárním zástupcem RS ČR. 

Je volen tajnou volbou kolegia. Předseda RS ČR může být odvolán kolegiem z důvodu 
neplnění povinností, nebo ze zdravotních důvodů.   
 

(2) Předseda RS ČR svolává a řídí jednání kolegia, předsednictva a porady 
předsedů krajských rad seniorů. Jedná s představiteli státu a mezinárodních organizací, 
plní úkoly stanovené předsednictvem a kolegiem.  
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(3) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu RS ČR 1. místopředseda, který je 
statutárním zástupcem RS ČR nebo písemně zplnomocněný místopředseda RS ČR.  
 
 

§ 10 
Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR 

 
(1) Ústřední Kontrolní a revizní komise RS ČR (dále ÚKRK) kontroluje 

hospodaření s hmotným a nehmotným majetkem RS ČR.   
  
 (2) Kontroluje a vyjadřuje se k hospodaření všech orgánů a organizačních 
jednotek , které byly v rámci RS ČR zřízeny. 
 

(3) O výsledcích uskutečněných šetření vyhotovuje písemnou  zprávu s návrhem 
na opatření pro předsednictvo a kolegium.  
 

(4) Členové ÚKRK RS ČR jsou delegování členskými organizacemi a potvrzeni 
sjezdem a jemu také odpovídají za svoji činnost. 

 
(5) ÚKRK RS ČR ze svého středu volí a odvolává: 
 

a) předsedu a 
b) místopředsedu. 
 
 (6) Pro volbu předsedy a místopředsedy ÚKRK RS ČR platí pravidla stanovená v 
§ 7, odstavci 5. 
 
 (7) Předseda ÚKRK má právo účastnit se jednání kolegia a předsednictva 
s hlasem poradním. V případě závažných důvodů může být toto právo delegováno na 
dalšího člena ÚKRK. 

 
(8) Předseda nebo místopředseda ÚKRK mohou být odvoláni členy ÚKRK  pro 

neplnění povinností nebo ze zdravotních důvodů. 
 

(9) Pro rozhodování Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR platí pravidla 
stanovená v § 7, odstavci 7. 

 
(10) ÚKRK pracuje dle plánu práce, jedná nejméně 2x ročně. 
 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY RS ČR 

 
§ 11 

 
RS ČR zřizuje tyto organizační jednotky: 

a) Sekretariát RS ČR, 
b) Krajské rady, 
c) Městské a obecní rady, 
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d) Odborné komise, pracovní skupiny a expertní týmy 
 
 

§ 12 
Sekretariát RS ČR. 

 
(1) Pro zajištění plnění úkolů zřizuje RS ČR sekretariát.  
 
(2) Sekretariát tvoří ředitel a pracovníci. Ředitel je jmenován a odvoláván 

předsednictvem na návrh předsedy RS ČR. Pracovníky sekretariátu přijímá a propouští  
předseda RS ČR.  
 

(3) Sekretariát RS ČR zejména: 
a) vede administrativu, vede účetnictví, hospodaření  a zajišťuje chod RS ČR, 
b) zpracovává a vyhodnocuje plnění dotačních projektů na financování činnosti RS ČR, 
c) plní úkoly stanovené předsedou RS ČR, 
d) zabezpečuje a organizuje analytické a výzkumné aktivity RS ČR, 
e) připravuje stanoviska k návrhům legislativy státu,  
f) zpracovává návrhy zákonů a návrhy dalších právních předpisů, 
g) zúčastňuje se meziresortního připomínkového řízení, 
h) připravuje semináře, kolokvia a konference, 
i) zajišťuje mezinárodní styky. 
 

§ 13 
Krajské rady 

 
(1) Pro svoji působnost v jednotlivých krajích a v hl.městě Praze zřizuje kolegium 

RS ČR krajské rady. V zastoupení seniorů krajská rada jedná s představiteli kraje, měst 
a obcí.  

 
(2) Krajská rada zejména: 

a) je připomínkovým místem zastupitelstva kraje, 
b) navrhuje orgánům kraje legislativní a koncepční opatření ve prospěch seniorů, 
c) zaujímá stanoviska k diskriminaci seniorů a ke stavu plnění seniorských práv,  
d) zaujímá stanoviska k dostupnosti a kvalitě zdravotní a sociální péče a k dostupnosti 
dopravy,  
e) zabezpečuje sociální, právní, zdravotní a bytové poradenství seniorům, 
f) aktivně spolupracuje se sdělovacími prostředky, 
g) volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy předsednictva,  
h) schvaluje rozpočet krajské rady, roční účetní závěrku a zprávu předsednictva  o 
činnosti a hospodaření, 
i) zabezpečuje realizaci projektů RS ČR na úrovni kraje, 
j) bere na vědomí zprávy krajské kontrolní a revizní komise, 
k) svolává krajské konference rady seniorů, krajská setkání klubů důchodců a seniorů, 
iniciuje a organizuje aktivní a plnohodnotný život seniorské populace v kraji,  
l) rozhoduje o otázkách členství u organizací s  krajskou a regionální působností, klubů 
a individuálně organizovaných členů.     
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(3) Krajská rada se na krajské konferenci ustavuje z členských organizací, 
institucí, klubů i fyzických osob působících na území příslušného kraje. Členem krajské 
rady může být její čestný předseda  s hlasem poradním a s právem účasti na jednání. 
  

(4) Zasedání krajské rady se uskutečňují dle plánů činnosti, nejméně 2x ročně. 
Pro rozhodování krajské rady platí pravidla  stanovená  v § 7, odstavci  7. Pro volbu 
předsedy, místopředsedů a dalších členů předsednictva krajské rady platí pravidla 
stanovená v § 7 odstavci 5. 

 
(5) Krajské rady jsou organizačními jednotkami RS ČR se způsobilostí jednat 

vlastním jménem, nabývat práv a povinností. Za krajskou radu jedná její předseda, který 
za uzavřené závazky nese odpovědnost. 

    
 (6) Každá krajská rada je pobočným spolkem RS ČR. Návrh na zápis podává 
předseda RS ČR. 
 

§ 14 
Předsednictvo  krajské rady 

(1) Pro zajištění úkolů si může krajská rada ustavit předsednictvo. Předsednictvo 
je voleno a odvoláváno krajskou radou, které zodpovídá za svoji činnost.  
 

(2) Členy předsednictva krajské rady jsou předseda krajského rady, 
místopředsedové a další členové zvolení krajskou radou. O počtu volených členů 
předsednictva rozhoduje krajská konference.  

 
3) Předsednictvo krajské rady zejména: 

a) řídí a organizuje činnost krajské rady mezi jednotlivými zasedáními, 
b) připravuje podklady a jednání krajské rady, zajišťuje plnění jejích usnesení, 
c) v zastoupení seniorů jedná s představiteli kraje, měst a obcí. 
   

4) Zasedání předsednictva Krajské rady jsou svolávána dle plánu práce. Pro 
rozhodování platí pravidla stanovená v § 7, odstavci 7. 
 
 

§ 15 
Krajská kontrolní a revizní komise 

 
1) Krajská kontrolní a revizní komise kontroluje hospodaření s hmotným a 

nehmotným majetkem krajské rady. 
   
(2) O výsledcích uskutečněných šetření vyhotovuje písemnou  zprávu s návrhem 

na opatření pro předsednictvo a krajskou radu.  
 

(3) Členové krajské kontrolní a revizní komise jsou delegování členskými 
organizacemi, institucemi a kluby působícími na území kraje.  

 
(4) Krajská kontrolní a revizní komise volí a odvolává ze svého středu předsedu 

dle pravidel stanovených v § 7 odstavci 5. 
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(5) Pro rozhodování krajské kontrolní a revizní komise  platí pravidla stanovená v 
§ 7,  odst. 7. 

 
(6) Předseda krajské kontrolní a revizní komise má právo účastnit se jednání 

krajské rady a jejího předsednictva s hlasem poradním. V případě závažných důvodů 
může být toto právo delegováno na dalšího člena komise.  

 
(7) Krajská kontrolní a revizní komise  pracuje dle plánu práce, jedná nejméně 2x 

ročně. 
 

§ 16 
Městské a obecní rady  

 
(1) Ve městech a v obcích může krajská rada zřídit městské nebo obecní rady.  

 
(2) Pravidla pro vznik a činnost městských a obecních rad seniorů stanovuje 

kolegium RS ČR.     
 
(3) Městské a obecní rady mohou být pobočnými spolky v souladu s těmito 

stanovami. 
 

§ 17 
Odborné komise, pracovní skupiny a expertní týmy 

 
(1) Pro analytickou činnost, pro rozbory návrhů vládní legislativy, pro 

zpracovávání odborných expertíz, stanovisek a návrhů zřizuje kolegium RS ČR stálé, 
případně dočasné komise, respektive týmy specialistů.  
   

(2) Předsedou stálé pracovní komise bývá zpravidla věcně příslušný 
místopředseda RS  ČR. 
 

(3) V případě potřeby může Kolegium RS ČR zřídit rozhodčí komisi jako svůj 
poradní orgán pro řešení závažných problémů uvnitř RS ČR. 
 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

 
§ 18 

 
(1) Majetek RS ČR je tvořen členskými příspěvky, dotacemi, dary, hmotnými 

prostředky, případně ziskem z podnikatelské činnosti.  
 

(2) Pro zajištění své činnosti, charitativní či alternativní pomoci žádá RS ČR o 
dotaci stát, kraje, města a obce.  
 

(3) O využívání majetku RS ČR nad 200 000 Kč rozhoduje kolegium. V částce do 
200 000 Kč rozhoduje předsednictvo a v částce do 50 000 Kč předseda a v době jeho 
nepřítomnosti 1. místopředseda RS ČR. Při svém hospodaření je RS ČR povinna se 
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řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Členské organizace 
neručí a neodpovídají svým majetkem za závazky a pohledávky RS ČR.  
 

(4) Náklady spojené s činnosti RS ČR jsou kryty příjmy, schválenými  v rozpočtu 
na příslušný kalendářní rok. Rozpočet a účetní závěrku schvaluje  kolegium. 
 

(5) Členské organizace, instituce a kluby sdružené v RS ČR hospodaří 
samostatně v souladu se svými stanovami a předpisy. 

 
 

§ 19 
 

(1) Organizační složky RS ČR dle § 13 a § 16 jsou oprávněny nabývat práv, 
majetek a uzavírat závazky v souladu se stanovami a platnými právními předpisy. 
 

(2) Za případnou ztrátu nižší organizační složky RS ČR nenese kolegium RS ČR 
odpovědnost. 
 

ČÁST PÁTÁ 
ZÁNIK RSČR 

 
§ 20 

 
(1) RS ČR zaniká jako svaz spolků rozhodnutím sjezdu, nebo vystoupením všech 

členských organizací. 
 
(2) Zánikem RS ČR zanikají všechny její organizační složky. 
 
(3) V případě zániku RS ČR se zůstatkový majetek převede na členské 

organizace dle rozhodnutí sjezdu. 
 

§ 21 
Ukončení členství v RS ČR 

 
(1) Členství v RS ČR skončí: 

a) zánikem organizace, instituce nebo klubu, 
b) na základě písemného oznámení o vystoupení, 
c) vyloučením z důvodu hrubého porušení stanov; vyloučení člena na základě hrubého 
porušení stanov je podmíněno předchozím souhlasem nadpoloviční většiny členů 
kolegia, 
d) dohodou. 
 

ČÁST ŠESTÁ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
§ 22   

 
(1) Tyto stanovy byly schváleny 3. republikovým sjezdem dne 12. 5. 2017 a 

novelizovány rozhodnutím kolegia Rady seniorů ČR ze dne 22. 5. 2019. 
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(2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.  


