Stanovy
Platné znění přijaté na Členském sněmu dne 17. října 2015

I. Základní ustanovení
I.1

Spolek se nazývá Conditio humana, z. s.

I.2

Conditio humana, z. s. (dále jen „spolek“) byl ustaven podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a hledí se na něho jako na spolek ustavený
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I.3

Spolek sídlí v obvodu města Brna.

I.4

Účelem spolku je sdružovat fyzické osoby usilující o bližší poznání a
nepředpojatou dokumentaci společenských a politických vztahů mezi všemi
skupinami obyvatel žijícími na území České republiky a okolních států
v moderních dějinách i současnosti, a to se zvláštním zřetelem k individuálnímu
lidskému osudu.

II. Cíle a činnost spolku
II.1

Cíle spolku
Spolek usiluje o dosažení obecného blaha veřejně prospěšnou činností, jejímž
cílem je:
a) překonávat etnocentrické a historickým vývojem podmíněné předsudky
mezi občany středoevropských států kladením důrazu na otázku, jaké
vlastnosti a podmínky jsou univerzálně lidské a spojují všechny lidi bez
ohledu na jejich původ a názorové přesvědčení
b) usilovat o porozumění mezi občany střední Evropy na základě
představy o dějinách založené na vědomostech o společném kulturním
dědictví
c) posilovat akceptaci pluralitní společnosti, která se zakládá na společně
sdílených hodnotách a dokáže dílčí jinakosti svých členů vnímat
především jako obohacení, nikoliv jako hrozbu
d) zvyšovat historické povědomí založené na nepředpojatém, vědecky
podloženém zkoumání minulosti osvobozeném od jakýchkoli předem
daných ideologických interpretačních šablon
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e) usilovat o přesnější poznání a nahrazení přetrvávajících stereotypů
diferencovanějšími a fundovanějšími poznatky
f) posilovat občanskou společnost a podporovat účast občanů na
otevřeném reflektování dějin a současnosti, zejména pak motivovat
občany k samostatnému myšlení prostřednictvím vlastního studia
písemných a jiných svědectví, a posilovat tak odolnost proti manipulaci
a nepřípustnému zjednodušování reflexe dějin a současnosti
g) rozvíjet občansky založený, nezávislý výzkum
h) přispívat k účinnému prosazování pravidel etické praxe ve vědě
i) zlepšovat podmínky pro volný přístup ke svědectvím o nedávné
minulosti (zejména písemným archiváliím, dobovým periodikům,
zvukovým a audiovizuálním záznamům) uchovávaným ve veřejných
institucích v České republice a okolních státech a usilovat o zajištění
rovných podmínek při studiu těchto svědectví pro laické i odborné
badatele bez ohledu na jejich původ či státní občanství
II.2

Hlavní činnost spolku
Za účelem dosažení výše uvedených cílů spolek zejména:
a) vykonává nakladatelskou a vydavatelskou činnost pravidelným
vydáváním publikací o vztazích mezi všemi skupinami obyvatel žijícími
na území České republiky a okolních států v moderní době až do
současnosti se zvláštním zřetelem k bilaterálním a multilaterálním
vztahům, které jsou doposud zatížené různými konflikty a pocity křivdy
b) pořádá veřejné akce, zejména přednášky, besedy s pamětníky, kurzy,
diskusní semináře a jiné vzdělávací akce, nebo se podílí na jejich
pořádání
c) kooperuje s jinými organizacemi v České republice i v zahraničí, které
sledují podobné cíle, nebo mají možnosti významně posílit společenský
dopad činnosti spolku
d) podílí se na dalším zpřístupňování historických svědectví poskytováním
podnětů a návrhů (např. účastí na správním řízení), péčí o pravidelný a
partnerský dialog s institucemi uchovávajícími historická svědectví,
participací na otevřených diskuzích
e) realizuje inovativní vědecko-výzkumné projekty
f) prezentuje svou činnost a stanoviska v odborném a všeobecném tisku i
ostatních sdělovacích prostředcích
g) vytváří a udržuje internetové stránky propagující cíle a aktivity spolku
h) vytváří materiální podmínky pro činnost, a to zejména vybíráním
členských příspěvků, přijímáním dotací a darů, prodejem publikací a
vedlejší činností

II.3

Vedlejší činnost spolku
Výlučně k podpoře své hlavní činnosti anebo k získání prostředků na vlastní
správu může spolek vykonávat tuto vedlejší činnost:
a) velkoobchod a maloobchod
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

nakladatelství a vydavatelství
pořádání seminářů a školení
výroba a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů
poradenská a konzultační činnost
reklamní činnost
překladatelská a tlumočnická činnost
pořádání kulturních produkcí

III. Orgány spolku, jejich ustavování a působnost
III.1

Orgány spolku
Činnost spolku zajišťují následující orgány:
a) Správní rada
b) Členský sněm
c) Dozorčí rada
d) Vědecká rada, je-li zřízena

III.2 Správní rada je statutárním orgánem spolku. Je oprávněna rozhodovat o všech
záležitostech spolku s výjimkou rozhodnutí vyhrazených jiným orgánům.
III.2.1 Jednání za spolek
Spolek zastupuje předseda Správní rady samostatně nebo místopředseda
společně s jedním dalším členem Správní rady.
III.2.2 Členství ve Správní radě a funkční období
a) Správní rada má 7 členů včetně předsedy a místopředsedy.
b) Členové Správní rady jsou voleni Členským sněmem na funkční období
4 let.
c) Předsedu a místopředsedu Správní rady volí Členský sněm z řad členů
Správní rady.
d) V případě odstoupení či úmrtí člena Správní rady jmenuje Správní rada
prozatímního člena z řad členů spolku, a to s platností jmenování do
konání příštího Členského sněmu.
III.2.3 Pravomoci a povinnosti Správní rady
Správní rada má zejména tyto pravomoci a povinnosti:
a) schvaluje a mění svůj jednací řád
b) rozhoduje o přijetí řádných členů spolku
c) rozhoduje o vyloučení řádných členů spolku
d) navrhuje Členskému sněmu čestné členy spolku
e) vede seznam členů
f) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků a dbá na jejich řádné
uhrazení
g) odpovídá za hospodaření spolku
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h) rozhoduje o závazcích a zakázkách spolku, jejichž hodnota přesahuje
5.000,- Kč
i) rozhoduje o pořádání či spolupořádání akcí spolku, jejichž očekávaná
finanční náročnost k tíži spolku přesahuje 5.000,- Kč
j) rozhoduje o přijetí zaměstnanců spolku do pracovního poměru a jejich
pracovní náplni
k) zřizuje Vědeckou radu a jmenuje a odvolává její členy
l) eviduje kandidáty do volených funkcí a předkládá jejich seznam
Členskému sněmu
m) vypracovává každoročně výroční zprávu a předkládá ji ke schválení
Dozorčí radě a Členskému sněmu
III.2.4 Pravomoci předsedy Správní rady
Předseda Správní rady má pravomoc:
a) rozhodovat o závazcích a zakázkách spolku, jejichž očekávaná finanční
náročnost k tíži spolku nepřesahuje 5.000,- Kč
b) rozhodovat o pořádání či spolupořádání akcí spolku, jejichž očekávaná
finanční náročnost k tíži spolku nepřesahuje 5.000,- Kč
c) rozhodovat o vydání knižních publikací v kooperaci s jinými subjekty,
pokud očekávaná finanční náročnost k tíži spolku nepřesahuje 5.000,- Kč
d) definitivně určit podobu a obsah webových stránek spolku
e) definitivně určit podobu a obsah propagačních materiálů spolku
f) definitivně určit podobu publikací spolku
III.2.5 Zasedání Správní rady
a) Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
b) Zasedání Správní rady svolává předseda nebo místopředseda. Svolá-li
předseda nebo místopředseda zasedání Správní rady, zašle členům
Správní rady nejméně 7 dní před konáním zasedání pozvánku, ve které
uvede termín konání a návrh programu zasedání.
c) Zasedání Správní rady mohou svolat rovněž dva členové Správní rady
společně. Svolají-li dva členové Správní rady zasedání, zašlou ostatním
členům Správní rady nejméně 7 dní před konáním zasedání pozvánku, ve
které uvedou termín konání a návrh programu zasedání.
d) Členové Správní rady schválí při zahájení zasedání navržený program.
Jsou oprávněni ho doplnit o další body nebo některé body z projednávání
vyloučit.
e) Zasedání Správní rady jsou zpravidla neveřejná. Pokud se na tom Správní
rada usnese hlasováním, mohou být některé části nebo celé zasedání
veřejné.
f) Z každého zasedání Správní rady se pořídí zápis. Konečné znění zápisu
musí být schváleno nejpozději na začátku dalšího zasedání Správní rady.
Konečné znění zápisu se rozesílá všem členům Správní rady a Dozorčí
rady a pomocnému aparátu spolku.
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III.2.6 Rozhodování Správní rady
a) Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně čtyři její
členové. Přítomností se rozumí i dálková účast pomocí elektronických
zařízení.
b) Správní rada přijímá usnesení prostou většinou hlasů s výjimkou
rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení řádného člena spolku, kde je
k rozhodnutí potřeba dvoutřetinová většina hlasů.
c) Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, není-li přítomen, hlas
místopředsedy. Není-li přítomen ani místopředseda, rozhoduje hlas
nejstaršího přítomného člena Správní rady.
d) V případech, kdy by mohlo dojít k prodlení, ekonomické či jiné újmě,
přijímá Správní rada usnesení také per rollam. Hlasování per rollam může
vyvolat kterýkoliv člen Správní rady. Kdo vyvolá hlasování per rollam,
rozešle všem členům Správní rady podklady k rozhodnutí a návrh
usnesení. Členové Správní rady se následně písemně vyjádří, zda
s návrhem souhlasí či nikoli, nebo se zdržují hlasování. Lhůtu k vyjádření
stanovuje navrhovatel usnesení, nesmí však být kratší než 2 dny. K přijetí
usnesení per rollam je potřebný souhlas prosté většiny těch členů Správní
rady, kteří ve lhůtě hlasovali nebo se vyjádřili, že se zdržují hlasování; v
případě hlasování o přijetí nebo vyloučení řádného člena pak
dvoutřetinová většina těch členů Správní rady, kteří ve lhůtě hlasovali nebo
se vyjádřili, že se zdržují hlasování.
III.3

Členský sněm je nejvyšším orgánem spolku a plní funkci členské schůze podle
příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právo účastnit se Členského
sněmu má každý řádný i čestný člen spolku.

III.3.1 Svolávání Členského sněmu
Členský sněm svolává Správní rada nejméně jednou ročně písemnou pozvánkou
zaslanou každému členu spolku alespoň třicet dnů předem. Pozvánka musí
obsahovat program zasedání. Správní rada svolá Členský sněm mimořádně,
pokud o to písemně požádá nejméně třetina členů spolku nebo Dozorčí rada.
V případě odvolání nebo odložení zasedání Členského sněmu se členům, kteří se
na zasedání dostavili podle pozvánky, nehradí náklady, které jim vznikly.
III.3.2 Výhradní pravomoci Členského sněmu
Členský sněm má tyto výhradní pravomoci:
a) schvaluje a mění svůj jednací řád
b) schvaluje a mění stanovy spolku
c) volí a odvolává členy Správní rady
d) volí a odvolává předsedu a místopředsedu Správní rady
e) volí a odvolává členy Dozorčí rady
f) schvaluje výroční zprávu
g) na návrh vyloučeného člena přezkoumává rozhodnutí Správní rady
o vyloučení
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h) na návrh Správní rady uděluje čestné členství
i) na návrh Správní rady rozhoduje o zrušení čestného členství
j) rozhoduje o zrušení, přeměně, rozdělení nebo fúzi spolku
III.3.3 Rozhodování Členského sněmu
a) Členský sněm je usnášeníschopný, účastní-li se ho nadpoloviční většina
členů spolku.
b) Členský sněm přijímá usnesení prostou většinou hlasů přítomných členů
s výjimkou změny stanov a zrušení, přeměny, rozdělení nebo fúze spolku,
kdy je k rozhodnutí potřeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.
c) Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady, není-li přítomen,
hlas nejstaršího přítomného člena.
d) O záležitosti, která nebyla zařazena na program zasedání při svolání
Členského sněmu, lze rozhodnout jen se souhlasem většiny přítomných
členů spolku.
e) Správní rada může za účelem rozhodnutí o některých otázkách vypsat
korespondenční hlasování předem. Návrhy, o kterých se hlasuje, musí být
formulovány zcela jasně tak, aby bylo možné hlasovat o jejich přijetí nebo
zamítnutí. Musí být předloženy všem členům v písemné podobě současně
s písemnou pozvánkou na Členský sněm. Hlasy odevzdané v rámci
korespondenčního hlasování se přičítají k hlasům odevzdaným přítomnými
řádnými členy spolku na Členském sněmu.
f) Členové spolku mohou i mimo zasedání Členského sněmu rozhodnout per
rollam o otázce, kterou jim předloží k rozhodnutí Správní rada. Správní
rada rozešle v případě hlasování per rollam všem členům spolku podklady
k rozhodnutí a návrh usnesení. Členové spolku se následně písemně
vyjádří, zda s návrhem souhlasí či nikoli, nebo se zdržují hlasování. Lhůtu
pro hlasování per rollam stanoví Správní rada, nesmí však být kratší než
7 dní. K přijetí usnesení per rollam je potřebný souhlas prosté většiny těch
členů spolku, kteří ve lhůtě hlasovali nebo se vyjádřili, že se zdržují
hlasování.
g) O zrušení, přeměně, fúzi a rozdělení spolku nelze vyvolat hlasování
předem ani hlasování per rollam.
III.3.4 Zasedání Členského sněmu řídí předseda Správní rady, nebo předseda zasedání
zvolený účastníky Členského sněmu.
III.4

Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku a plní funkci kontrolní komise podle
příslušných ustanovení občanského zákoníku. Schvaluje účetní uzávěrku a
výroční zprávu a dohlíží na
a) řádné hospodaření spolku v souladu se stanovami a právními předpisy a
b) dodržování stanov a jiných předpisů spolku jeho členy

III.4.1 Členství v Dozorčí radě a funkční období
a) Dozorčí rada má 3 členy.
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b) Členové Dozorčí rady jsou voleni Členským sněmem na funkční období
4 let.
c) Členem Dozorčí rady nesmí být člen Správní rady, osoba blízká členovi
Správní rady ani osoba v pracovním nebo podobném poměru ke spolku.
d) Předsedu Dozorčí rady volí ze svých řad její členové.

III.4.2 Pravomoci Dozorčí rady
Dozorčí rada nebo její zmocněný člen má tyto pravomoci:
a) účastnit se zasedání Správní rady s poradním hlasem
b) nahlížet do účetních knih, dokladů a jiných písemností spolku, kontrolovat
je a požadovat nápravu nedostatků
c) schvalovat účetní uzávěrku a výroční zprávu a požadovat nápravu
nedostatků
d) požadovat vysvětlení od členů jiných orgánů spolku nebo od zaměstnanců
spolku
e) podat Členskému sněmu návrh na odvolání předsedy, místopředsedy a
členů Správní rady
f) formulovat závěry a doporučení formou zprávy pro Členský sněm. Zpráva
musí být nejméně 14 dní před zasedáním Členského sněmu poskytnuta
Správní radě.
III.4.3 Zasedání a rozhodování Dozorčí rady
a) Zasedání Dozorčí rady svolává a řídí předseda Dozorčí rady.
b) Dozorčí rada je usnášeníschopná při účasti většiny členů.
c) Dozorčí rada přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů.
d) Dozorčí rada může přijímat usnesení také per rollam. O uplatnění tohoto
způsobu hlasování rozhodne předseda Dozorčí rady, který zašle podklady
k rozhodnutí a návrh usnesení všem členům Dozorčí rady. Členové Dozorčí
rady jsou následně povinni se písemně vyjádřit, zda s návrhem souhlasí či
nikoli, nebo se zdržují hlasování. Lhůtu k vyjádření stanovuje předseda
Dozorčí rady. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně většina členů Dozorčí
rady.
III.5

Vědecká rada
Správní rada může zřídit Vědeckou radu jako odborný a poradní orgán spolku.
Učiní-li tak, stanoví její úkoly a jmenuje její členy. Účelem Vědecké rady je
zejména dohlížet na kvalitu publikační činnosti spolku a posuzovat návrhy na
vydání publikací.

IV. Členství
IV.1

Druhy členství
Ve spolku existují tyto druhy členství:
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a) řádné
b) čestné
IV.2

Řádné členství
Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s cíli
spolku a chce aktivně přispět k jejich naplňování. O přijetí řádného člena
rozhoduje Správní rada dvoutřetinovou většinou hlasů.

IV.2.1 Vznik řádného členství
Řádné členství ve spolku vzniká splněním všech následujících podmínek:
a) přijetím člena Správní radou
b) podepsáním členské přihlášky
c) uhrazením členského příspěvku
IV.2.2 Zánik řádného členství
Řádné členství ve spolku zaniká:
a) úmrtím
b) písemným prohlášením o vystoupení člena adresovaným spolku
c) neuhrazením členského příspěvku ve lhůtě stanovené Správní radou ani
v dodatečné lhůtě po výzvě Správní rady
d) vyloučením, pokud člen závažným způsobem porušil povinnost vyplývající
z členství nebo hrubým způsobem poškozuje dobré jméno spolku
IV.2.3 Práva řádného člena
Řádný člen spolku má právo:
a) účastnit se činnosti spolku
b) volit a být volen do orgánů spolku
c) podávat návrhy Správní radě
d) hlasovat o návrzích na Členském sněmu
e) vystoupit před Členským sněmem
f) být informován o dění ve spolku a pořádaných akcích
g) odebírat se slevou publikace spolku
IV.2.4 Povinnosti řádného člena
Řádný člen spolku má povinnost:
a) vyplnit a podepsat členskou přihlášku
b) platit členský příspěvek
c) dodržovat stanovy a případné další předpisy spolku
d) respektovat rozhodnutí orgánů spolku
e) aktivně se přičiňovat o dosažení cílů spolku a jeho dobré jméno
f) při zániku členství vyrovnat své závazky vůči spolku
g) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž
prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit spolku újmu
IV.3

Čestné členství
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Čestným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se významným
způsobem zasloužila o naplňování cílů spolku nebo spolek významným
způsobem podpořila. O udělení čestného členství rozhoduje Členský sněm na
návrh Správní rady.
IV.3.1 Vznik čestného členství
Čestné členství ve spolku vzniká splněním obou následujících podmínek:
a) udělením čestného členství Členským sněmem
b) přijetím čestného členství členem formou písemného prohlášení
IV.3.2 Zánik čestného členství
Čestné členství ve spolku zaniká:
a) úmrtím
b) písemným prohlášením o vzdání se čestného členství adresovaným
spolku
c) zrušením čestného členství Členským sněmem
IV.3.3 Práva čestného člena
Čestný člen spolku má právo:
a) účastnit se činnosti spolku
b) volit do orgánů spolku
c) podávat návrhy Správní radě
d) hlasovat o návrzích na Členském sněmu
e) vystoupit před Členským sněmem
f) být informován o dění ve spolku a pořádaných akcích
g) odebírat se slevou publikace spolku
IV.3.4 Povinnosti čestného člena
Čestný člen spolku má povinnost:
a) zasazovat se o dobré jméno spolku
b) dodržovat stanovy
c) respektovat rozhodnutí orgánů spolku
IV.4

Seznam členů
Seznam členů vede Správní rada, resp. její pověřený člen, který v seznamu
provádí zápisy a výmazy. V seznamu členů se uvádí jméno a příjmení, datum
narození, adresa a kontaktní údaje člena a dále informace, s čím je člen ochoten
spolku vypomoci. Seznam členů se aktualizuje bezprostředně po každé změně
členské základny. Seznam členů je neveřejný. Členové Spolku smějí nahlížet do
jmenného seznamu členů, k ostatním údajům členů mají přístup členové volených
orgánů při výkonu své funkce.

V. Zásady hospodaření
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V.1

Spolek získává prostředky k plnění svých cílů z následujících zdrojů:
a) členské příspěvky
b) sponzorské dary
c) granty a dotace
d) vedlejší činnost

V.2

Případnou podnikatelskou a jinou hospodářskou činnost vykonává spolek jen jako
činnost vedlejší sloužící k zajištění materiálních podmínek pro hlavní činnost.

V.3

Spolek hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšným účelům v souladu se
svým posláním. Výtěžek z hospodaření spolku bude investován výlučně do hlavní
činnosti spolku.

V.4

O výdajích přesahujících 5.000,- Kč rozhoduje Správní rada. O výdajích nižší
hodnoty může rozhodnout samostatně předseda Správní rady nebo jím pověřený
zaměstnanec spolku.

V.5

Vedením účetnictví a evidence majetku pověří Správní rada účetního s příslušnou
kvalifikací.

V.6

Na hospodaření spolku dohlíží Dozorčí rada volená Členským sněmem.

V.7

Správní rada je povinna předložit Dozorčí radě a poté Členskému sněmu ke
schválení výroční zprávu, jejíž součástí je
a) účetní uzávěrka, resp. výkaz o majetku a závazcích a příjmech a
výdajích
b) přehled o všech zdrojích příjmů spolku a jejich použití na veřejně
prospěšnou činnost a další rozvoj spolku
c) přehled nákladů na vlastní správu a mzdy včetně počtu zaměstnanců a
dobrovolníků k poslednímu dni uplynulého účetního období
d) souhrnná suma 3 nejvyšších ročních příjmů členů voleného orgánu,
zaměstnanců nebo dobrovolníků za uplynulé účetní období obdržených
v souvislosti s působením ve spolku

VI. Zrušení a likvidace, přeměna, fúze a rozdělení spolku
VI.1

Zrušení a likvidace spolku
Zrušení a likvidace spolku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Kromě zákonem stanovených případů může o zrušení spolku s likvidací
rozhodnout Členský sněm dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
Rozhodne-li Členský sněm o zrušení spolku s likvidací, určí současně právnickou
osobu s podobným statusem a cíli, které bude nabídnut likvidační zůstatek.

VI.2

Přeměna, fúze a rozdělení spolku
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Přeměna, fúze a rozdělení spolku se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku. O přeměně, fúzi nebo rozdělení spolku rozhoduje Členský sněm
dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

VII. Ostatní ustanovení
VII.1

Zásady vydavatelské a nakladatelské činnosti
Spolek se při své vydavatelské a nakladatelské činnosti řídí následujícími
hlavními zásadami:
a) Publikace vycházejí zpravidla v jednotlivých edičních řadách, které jsou
definovány obsahovým zaměřením či společným žánrem; stanovení počtu
a profilu jednotlivých edičních řad je vyhrazeno Správní radě.
b) Vydané tituly mají především přinášet nové poznatky a čerpat z dosud
nevytěžených pramenů a svědectví.
c) Publikace musí splňovat přísná kritéria pro vědeckou práci.
V odůvodněných případech přichází v úvahu i popularizační úprava
vydání.

VII.2

Pomocný aparát spolku
Správní rada může k zajištění operativního chodu své práce nebo zajištění
činnosti spolku:
a) přijmout zaměstnance do pracovního poměru (pracovněprávní jednání za
spolek uskutečňuje předseda Správní rady)
b) ustanovit jednatele spolku
c) zřídit kancelář a sekretariát spolku a rozhodnout o jejich hmotném
vybavení
d) ustavovat ad hoc pracovní skupiny odborníků s pověřením poskytovat
orgánům spolku doporučení

VII.3

Přechodná ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 27. 9. 2015 a zcela nahrazují stanovy ze
dne 10. 5. 2012 ve znění pozdějších změn. Na členy orgánů zvolení podle
dosavadních stanov se hledí, jako by byli povoláni podle těchto stanov. Volba
členů orgánů na zasedání Členského sněmu dne 27. 9. 2015 se posuzuje podle
těchto stanov.
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