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Rozvoj Třebíčska 

zájmové sdružení právnických osob, IČ: 70942790, 
adresa sídla: Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1 

 
 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV 
zájmového sdružení právnických osob 

„Rozvoj Třebíčska“ 
vypracovaných na základě ustanovení §  54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, 
ve znění jejich dodatků stanov č. 1-8  

 
  

I. 
Základní ustanovení 

 

1. Zájmové sdružení právnických osob Rozvoj Třebíčska (dále jen „Sdružení“) je 

právnickou osobou vzniklou za účelem ochrany zájmů sdružených 

právnických osob a k jiným účelům popsaným níže v předmětu činnosti, jež 

odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. 

2. Pro právní způsobilost Sdružení, jeho registraci, vznik, zrušení a zánik platí 

ustanovení §§ 20f až 20j občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických osob. 

3. Sdružení nabylo právní způsobilosti zápisem do registru sdružení vedeného  

u Okresního úřadu příslušného podle sídla Sdružení, tj. Okresního úřadu 

v Třebíči. Na základě zák. č.  320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění 

pozdějších předpisů, bylo od 01.01.2003 vedeno u Krajského úřadu kraje 

Vysočina a na základě zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických osob je od 01.01.2014 vedeno u rejstříkového soudu ve 

spolkovém rejstříku. 

4. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou. 

5. V souladu s právní úpravou provedenou v ustanovení § 54 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, lze na 

spolupráci mezi obcemi a právnickými osobami v občanskoprávních vztazích 

použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických 

osob. 

6. Činností Sdružení nejsou dotčeny působnosti, pravomoci a odpovědnost 

statutárních, výkonných a jiných orgánů jednotlivých členských právnických 

osob. 

 
II. 

Název a sídlo Sdružení 
 

Název Sdružení: Rozvoj Třebíčska 
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Sídlo Sdružení: Třebíč, Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 
01 Třebíč 1 

 
III. 

Předmět činnosti Sdružení, hospodářská činnost 
 

1. Předmětem činnosti Sdružení je: 
 

 Tvorba, realizace, a rozvoj regionálních projektů a s tím spojená 
spolupráce s ostatními subjekty včetně subjektů zahraničních 

 Analytická činnost, výzkumná činnost 

 Vývoj regionálních projektů 

 Tvorba vhodných podmínek pro usídlení firem a propagace regionu 
(média, výstavy) 

 Optimalizace součinnosti podnikatelů, obcí a hospodářské komory, agrární 
komory a sdružení podnikatelů 

 Vytváření podmínek pro všestrannou spolupráci se zahraničními subjekty 

 Společný postup při prosazování požadavků zejména malých a středních 
podnikatelů 

 Organizování společných akcí 

 Činnost destinační kanceláře za účelem rozvoje regionu se zvláštním 
zaměřením na cestovní ruch a vytvoření společensky i odborně uznávané 
a respektované organizace a platformy s cílem prosazování strategie  
a společného zájmu souvisejícího s rozvojem cestovního ruchu v regionu 

      
2. Dále Sdružení provozuje tuto hospodářskou činnost: 
      Předmět podnikání:  
      živnost „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského    
      zákona“  
      obory: 

 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací 
práce 

 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a 
zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a 
záznamů 

 Zprostředkování obchodu a služeb 

 Velkoobchod a maloobchod 

 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 

 Pronájem a půjčování věcí movitých 

 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a 
posudků 

 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 
společenských věd 

 Testování, měření, analýzy a kontroly 

 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

 Fotografické služby 

 Překladatelská a tlumočnická činnost 

 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 
hospodářské povahy 
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 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti 
cestovního ruchu 

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti 

 Provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, 
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních  
a obdobných akcí 

 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti 

      Tato jiná činnost navazuje na výše uvedené činnosti Sdružení (odst. 1. tohoto  
      článku), nebude je narušovat a sleduje se odděleně.  

 
3. Sdružení není založeno za účelem podnikání. 

 

 
IV. 

Majetkové poměry 
 

1. Příjmy Sdružení tvoří členské příspěvky, dotace, dary, příjmy z hospodářské 
činnosti a jiné příjmy. Lze jich užít pouze k realizaci předmětu činnosti 
Sdružení. 

2. Výše členských příspěvků a termíny jejich splatnosti budou stanoveny 
rozhodnutím členské schůze. 

3. Věci pořízené Sdružením za jeho trvání jsou majetkem Sdružení. 
4. Vystoupí-li člen ze sdružení za trvání sdružení, nebo je-li vyloučen za trvání 

sdružení, nenáleží mu žádné vypořádání majetku. 

 
 

V. 
Vznik a zánik členství 

včetně pravidel o naložení s likvidačním zůstatkem 
 

1. Členství zakladatelů Sdružení vzniká schválením založení Sdružení na 
ustavující členské schůzi. Podmínkou je prokázání projevu vůle příslušného 
orgánu právnické osoby. 

2. Další člen Sdružení může ke Sdružení přistoupit na základě písemné 
přihlášky. Při přistoupení je povinen nový člen prohlásit, že přistupuje ke 
Stanovám Sdružení v jejich aktuálním znění a k případné povinnosti uhradit 
členský příspěvek. I tento přistupující člen se prokazuje souhlasným projevem 
vůle svého příslušného orgánu. 

3. O přijetí za člena Sdružení rozhoduje členská schůze. 
4. Členství ve Sdružení zaniká: 

a) Písemnou dohodou členů Sdružení 
b) Vystoupením na základě písemné výpovědi se 6-ti měsíční výpovědní 

lhůtou, jejíž běh počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po doručení výpovědi do sídla Sdružení 

c) Vyloučením člena pro porušení kterékoliv členské povinnosti vyplývající 
z právních předpisů a ze Stanov, a to podstatným způsobem 

d) Zánikem Sdružení 
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5.  Při zániku členství člena ve Sdružení způsoby uvedenými pod písm. a), b), c) 
bodu 4 tohoto článku mu nenáleží nárok na vrácení majetku, který do 
Sdružení vložil ani podíl na společně vytvořeném majetku Sdružení. Tento 
majetek je nedělitelný a zůstává Sdružení po dobu jeho trvání. 

6. Při zániku členství z důvodu uvedeného pod písm. d) bodu 4 tohoto článku se 
likvidace majetku Sdružení provede tak, že likvidační zůstatek získaný 
zpeněžením majetku se rozdělí mezi členy Sdružení v poměru jimi splacených 
všech členských příspěvků za dobu členství ve Sdružení. V případě, že 
Sdružení za dobu své existence nerozhodlo o povinnosti členů platit členské 
příspěvky, bude likvidační zůstatek rozdělen mezi členy rovným dílem. 

7. Likvidátor bude jmenován členskou schůzí. Při úpadku Sdružení se režim jeho 
zániku řídí příslušnými právními předpisy. Majetek Sdružení může přejít na 
právního nástupce rozhodne-li o tom členská schůze. 

 
 

VI. 
Práva a povinnosti členů 

 

Každý člen má právo: 
 

a) zúčastňovat se aktivně činnosti Sdružení a být o činnosti informován 
b) volit a být volen do statutárního orgánu Sdružení (představenstvo), 

navrhovat kandidaturu svého zástupce v představenstvu 
c) hlasovat na členské schůzi, navrhovat usnesení prostřednictvím svého 

k tomu oprávněného zástupce 
d) využívat v rámci Stanov a právních předpisů výsledky činnosti Sdružení, 

jeho majetek a zařízení 
 
Každý člen má povinnost: 
 

a) podílet se na činnosti Sdružení 
b) chránit dobré jméno a obchodní tajemství Sdružení 
c) platit řádně členské příspěvky ve stanoveném termínu a výši dle rozhodnutí 

členské schůze 
d) neprodleně informovat předsedu představenstva o nutnosti provedení 

změny v orgánech Sdružení na nejbližší členské schůzi 
e) dodržovat Stanovy Sdružení 
f) hájit zájmy Sdružení a napomáhat naplňovat předmět činnosti, cíle a úkoly 

 
 

VII. 
Orgány sdružení 

 
Orgány sdružení jsou: 1. členská schůze 
    2. představenstvo 
    3. předseda 

 
 

VIII. 
Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení a tvoří ji všichni členové 
Sdružení, kteří mají po jednom hlasu. 
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2. Na členskou schůzi jsou členové Sdružení oprávněni vyslat nejvýše jednoho 
(statutárního nebo zplnomocněného či pověřeného) zástupce, který bude 
oprávněn hlasovat a hosty, kteří se mohou zúčastnit jednání členské schůze bez 
hlasu. 

3. Zasedání členské schůze mohou být veřejná. 
4. Každý člen má jeden hlas. 
5. Členská schůze se schází nejméně jednou za rok nebo požádá-li o to nejméně 

jedna čtvrtina z celkového počtu členů Sdružení. Zasedání členské schůze 
svolává vždy písemně představenstvo a to tak, že zasílá všem členům pozvánky, 
nejméně 15 dnů před jejím konáním. V pozvánce musí být uvedeno datum  
a místo konání, navržený program členské schůze a kdo ji svolává. Součástí 
pozvánky budou rovněž materiály k projednávaným bodům programu. 

6. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nejméně polovina 
z celkového počtu členů Sdružení. 

7. Členská schůze rozhoduje ve všech věcech, které jí přísluší, na základě 
hlasování. Členská schůze hlasuje a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. 

8. Členské schůzi zejména přísluší: 
 Přijímat opatření ke koncepční činnosti Sdružení 
 Volit a odvolávat členy představenstva a z jejich středu též volit předsedu  

a místopředsedu, k volbě členů představenstva dojde rovněž v případě zániku 
oprávnění zástupce člena Sdružení zastupovat tohoto člena ve Sdružení (např. 
úmrtím, odvoláním z funkce, odstoupením, zánikem oprávnění zastupování 
člena) 

 Schvalovat roční rozpočet a roční účetní závěrku Sdružení 
 Schvalovat, rušit a měnit stanovy Sdružení 
 Rozhodovat o přijetí nového člena Sdružení 
 Rozhodovat o výši členských příspěvků a termínech jejich splatnosti 
 Rozhodovat o vstupu Sdružení do jiných sdružení 
 Rozhodovat o všech záležitostech Sdružení, pokud nejsou těmito stanovami 

vyhrazeny do působnosti představenstva. 
 Projednávat zprávy o činnosti za období od minulého zasedání a vyjadřovat se 

s konečnou platností ke sporným otázkám 
 Rozhodovat o zrušení Sdružení a jeho vypořádání 
 V úvodu svého zasedání zvolit zapisovatele a předsedajícího, pokud nebude 

přítomen předseda nebo místopředseda představenstva.  
9. O průběhu zasedání členské schůze a o jejich rozhodnutích se sepisuje zápis, 

který podepisuje zapisovatel a předseda představenstva. Zápisy se ukládají  
u předsedy představenstva, kterému je předá zapisovatel. 

10.  V období mezi zasedáními členské schůze mohou členové Sdružení rozhodovat 
nebo přijímat usnesení nebo schvalovat (dále jen „rozhodnutí“ nebo 
„rozhodovat“) mimo členskou schůzi (dále také „per rollam“) za podmínek níže 
v tomto odstavci 10. zakotvených.  
Předseda Sdružení nebo místopředseda Sdružení zašle všem členům Sdružení 
návrh rozhodnutí, o kterém má být rozhodováno per rollam.  
Návrh rozhodnutí obsahuje především: 
a) formulaci požadovaného rozhodnutí 
b) podklady potřebné pro jeho přijetí 
c) lhůtu pro doručení vyjádření člena Sdružení, která činí 10 dnů a tato lhůta 

začíná běžet následující den po doručení návrhu rozhodnutí členu Sdružení. 
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Nedoručí-li člen Sdružení ve stanovené lhůtě (viz výše) osobě, která mu zaslala 
návrh rozhodnutí (viz výše), svůj písemný souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, 
že s návrhem nesouhlasí. K opožděně doručeným souhlasům členů Sdružení 
nelze přihlédnout. Toto vyjádření člena Sdružení (souhlas se zaslaným návrhem 
rozhodnutí) musí být opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat za člena 
Sdružení ve Sdružení, kdy oprávnění podepisující osoby jednat za člena 
Sdružení ve Sdružení (je dostačující předložit toto oprávnění ve fotokopii) bude 
přiloženo k tomuto vyjádření, pokud již Sdružení tento doklad nebyl doložen 
dříve. 
Sdružení nelze doručit pouze kopii, opis, fotokopii či sken souhlasu člena 
Sdružení s návrhem rozhodnutí – nebude se k nim přihlížet.  
V textu souhlasu člena Sdružení s návrhem rozhodnutí musí být citována 
zaslaná formulace rozhodnutí, ke kterému se člen Sdružení vyjadřuje, jinak se  
k vyjádření člena Sdružení nepřihlíží. 
Komunikace mezi Sdružením a jeho členy bude při rozhodování per rollam 
probíhat písemně, a to v listinné podobě a nebo za využití elektronického 
způsobu komunikace a předávání zpráv s elektronickým podpisem. 
Pro účely tohoto rozhodnutí má každý člen Sdružení jeden hlas.                                 
V případě tohoto rozhodnutí (per rollam) se většina počítá z celkového počtu 
hlasů všech členů Sdružení a pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas většiny 
všech členů Sdružení.  
O tomto vykonaném hlasování a rozhodnutí (per rollam) musí být bez odkladu 
učiněn písemný záznam, jehož přílohou budou text zaslaného návrhu rozhodnutí, 
doklady o doručení návrhu rozhodnutí členům Sdružení a doručená vyjádření 
členů Sdružení s vyznačením data jejich doručení Sdružení. Tento záznam 
podepíše předseda nebo místopředseda Sdružení. Předseda Sdružení nebo 
místopředseda Sdružení bez odkladu po proběhlém hlasování písemně oznámí 
výsledek rozhodnutí per rollam všem členům Sdružení a pokud bude rozhodnutí 
přijato, oznámí i celý text přijatého rozhodnutí. Na každém zasedání členské 
schůze Sdružení předloží předseda Sdružení nebo místopředseda Sdružení 
členské schůzi informaci o všech rozhodnutích per rollam, která proběhla  
v období mezi zasedáními členské schůze od minulého zasedání členské 
schůze, a pokud budou mít členové Sdružení zájem, předloží záznamy o těchto 
rozhodnutích, včetně jejich příloh.  
Rozhodnutí per rollam nelze použít v těchto věcech:  
- volit a odvolávat členy představenstva a z jejich středu též volit předsedu  

a místopředsedu 
- schvalovat roční rozpočet a roční účetní závěrku Sdružení  
- schvalovat, rušit a měnit stanovy Sdružení 
- rozhodovat o přijetí nového člena Sdružení 
- rozhodovat o výši členských příspěvků a termínech jejich splatnosti 
- projednávat zprávy o činnosti za období od minulého zasedání členské schůze  

a vyjadřovat se s konečnou platností ke sporným otázkám 
- rozhodovat o nájmu, výpůjčce či jiném užívání majetku Sdružení jinou osobou 
- rozhodovat o prodeji, darování, či jiném převodu majetku Sdružení 
- rozhodovat o dohodách o ukončení smluvních vztahů 
- rozhodovat o dohodách o vypořádání hodnoty zhodnocení majetku Sdružení  
- rozhodovat o dalších právních jednáních, pokud na základě nich nebo z nich 

vzniká závazek Sdružení v částce vyšší než 100 000 Kč, a dále rozhodovat  
o dalších právních jednáních týkajících se již existujícího závazku Sdružení ve 
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výši vyšší než 100 000 Kč (pokud půjde o závazek na dobu neurčitou, bude 
závazek počítán za 48 měsíců; pokud půjde o závazek na dobu určitou, bude 
závazek počítán za celou dobu jeho trvání) 

- rozhodovat o těchto pracovně-právních věcech: vznik a skončení pracovního 
poměru, jmenování do funkce a odvolání z funkce, stanovení platu/mzdy, 
převedení na jinou práci, přeložení, porušení pracovní kázně, odpovědnost za 
škodu 

- rozhodovat o zrušení Sdružení a jeho vypořádání 
- rozhodovat o likvidaci Sdružení a o jmenování likvidátora 
- rozhodovat o úpadku Sdružení a všech souvisejících právních jednáních 
- rozhodovat o přeměně Sdružení v jinou právní formu 
- rozhodovat o vstupu Sdružení do jiných sdružení nebo jiných subjektů 
- rozhodovat o přechodu nebo převodu majetku Sdružení na právního nástupce 

Sdružení 
- rozhodovat o naložení s likvidačním zůstatkem Sdružení 
- rozhodovat o právních jednáních Sdružení, o kterých je nutno vyhotovit 

notářský zápis. 
Členská schůze je oprávněna svým rozhodnutím pro konkrétní situaci vyloučit 
z rozhodování per rollam další konkrétní skutečnosti/věci/jednání. 
Pokud v tomto odstavci není konkrétní věc řešena, použijí se pro účely 
rozhodování formou per rollam i ostatní ustanovení těchto Stanov Sdružení. 

 
 

 
IX. 

Představenstvo, podepisování za Sdružení 
 

1. Představenstvo je statutárním orgánem Sdružení, který řídí jeho činnost. Při 
výkonu své působnosti se členové představenstva řídí zásadami a pokyny 
schválenými členskou schůzí. 

2. Jménem Sdružení jedná předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti 
místopředseda. 

3. Jednání představenstva svolává předseda představenstva, v případě jeho 
nepřítomnosti místopředseda. 

4. Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví Sdružení a předkládá 
členské schůzi ke schválení roční účetní závěrku. 

5. Představenstvo má 4 členy. Pokud Sdružení bude mít více než 8 členů, 
představenstvo bude mít 5 členů. Členové představenstva a z jejich středu 
předseda a místopředseda jsou voleni a odvoláváni na základě rozhodnutí 
členské schůze. 

6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina 
jeho členů. K přijetí platného usnesení je třeba souhlasu nadpolovičního počtu 
přítomných členů představenstva. 

7. Členové prvého představenstva při vzniku Sdružení a z nich též předseda  
a místopředseda jsou určeni zakladateli Sdružení na jeho ustavující členské 
schůzi. 

8. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí 
a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž 
prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu. Získané informace nesmí 
zneužít ve svůj prospěch. 
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9. O průběhu zasedání představenstva a o jeho usneseních se pořizují zápisy, 
které se ukládají u předsedy představenstva. 

10. Délka funkčního období představenstva jsou 4 roky - kopíruje funkční období 
zastupitelstev obcí dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Předseda představenstva předsedá jednání členské schůze. Pokud není na 
jednání přítomen, předsedá místopředseda představenstva. 

12. Jednání představenstva se mohou zúčastnit na pozvání některého člena 
představenstva i osoby, které nejsou členy představenstva, pokud to 
představenstvo schválí, a to pouze s hlasem poradním. 

13. Předseda, místopředseda či jakýkoliv jiný člen představenstva může ze své 
funkce odstoupit. 

14. Podepisování (provádění písemných právních jednání) za Sdružení se děje tak, 
že k názvu Sdružení připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda. 
 

 
 

X. 
Předseda 

 

1. Je členem představenstva voleným členskou schůzí Sdružení. 
2. Organizuje a řídí jednání členské schůze a představenstva Sdružení, nepověří-li 

touto činností jiného předsedajícího – člena představenstva. 
 
 

XI. 
Zásady hospodaření 

 

1. Sdružení sestavuje svůj roční rozpočet na příslušný kalendářní rok, který 
schvaluje členská schůze 

2. O využití případného kladného rozdílu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu a o využití 
rezervy v rozpočtu rozhoduje představenstvo 

3. O čerpání rozpočtu rozhoduje představenstvo 
4. Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích 
5. Za hospodaření Sdružení je odpovědné představenstvo 
6. Zprávu o hospodaření Sdružení spolu s vyúčtováním předkládá členské schůzi 

předseda představenstva na každém jejím zasedání. 
7. O případném prodeji či darování majetku Sdružení rozhoduje členská schůze. 

Prostředky získané z prodeje majetku jsou příjmem Sdružení. Sdružení je 
oprávněno svůj majetek bezúplatně převádět pouze do vlastnictví jednotlivých 
členů Sdružení. O darování majetku, dohodě o ukončení smlouvy o výpůjčce  
a dohodě o vzdání se práva na vypořádání hodnoty zhodnocení majetku půjčitele 
rozhodne členská schůze. 

8. O darování majetku, dohodě o ukončení smlouvy o výpůjčce a dohodě o vzdání 
se práva na vypořádání hodnoty zhodnocení majetku půjčitele rozhoduje členská 
schůze. 
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XII. 
Zrušení Sdružení 

 

Sdružení se zrušuje na základě rozhodnutí členské schůze, které zároveň rozhodne  
o naložení s likvidačním zůstatkem Sdružení, nedojde-li k rozhodnutí o přeměně 
Sdružení v jinou formu právnické osoby. 
 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi Sdružení konané dne 
21.11.2001 za účelem založení Sdružení a nabývají účinků dnem zápisu 
Sdružení do registru, který byl v době založení Sdružení veden u Okresního 
úřadu v Třebíči. 

2. Změny a doplňky těchto Stanov lze provést pouze formou písemného dodatku na 
základě schválení členskou schůzí Sdružení. Takto schválené změny a doplňky 
podléhají registraci u rejstříkového soudu dle čl. I. odst. 3 těchto Stanov. 

3. Činnost Sdružení, která není těmito Stanovami podrobně definována, se řídí 
příslušnými platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem  
a zákonem o obcích. 

4. Stanovy na ustavující členské schůzi Sdružení podepisují statutární zástupci 
členských právnických osob. 

5. Tyto Stanovy jsou nedílnou součástí zápisu o ustavující členské schůzi Sdružení 
konané dne 21.11.2001. 

6. Stanovy se mění, doplňují nebo ruší rozhodnutím členské schůze Sdružení. 
 

Doložka: 
Toto úplné znění Stanov, ve znění jejich dodatků č. 1 až 8, bylo vzato na vědomí 
členskou schůzí Sdružení dne 30.01.2017 poté, co členská schůze schválila dodatek  
č. 8 k těmto Stanovám. 
Toto úplné znění Stanov nabývá účinnosti dnem provedení zápisu změny Stanov 
(ve smyslu dodatku č. 8 ke Stanovám) do spolkového rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Brně. 

 
 
V Třebíči dne 30.01.2017 
  

(otisk razítka)  
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Pacal, v. r.      Mgr. Hana Škodová, v. r. 
předseda        místopředsedkyně 


