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Článek I. 

Název, sídlo a působnost 

1. Název zapsaného spolku: Asociace víceúčelových základních organizací technických 

sportů a činností České republiky z.s. (dále jen AVZO) 

2. Zkratka: AVZO TSČ ČR z.s. 

3. Sídlo: Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora, IČ 41695402 (změnu sídla schvaluje sjezd.) 

4. AVZO je právnickou osobou ve smyslu § 118 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb. občanský 

zákoník. Územní působnost AVZO je na celém území České republiky. 

5. Organizační jednotkou AVZO TSČ ČR z.s. je pobočný spolek AVZO (dále jen PS 

AVZO). PS AVZO je právnickou osobou, má odvozenou právní osobnost a jeho 

působnost je vymezena těmito stanovami. 

6. AVZO TSČ ČR z.s. používá jednotnou symboliku.  

Článek II. 

Účel a hlavní činnost AVZO 

1. AVZO je zapsaný spolek, který provozuje, podporuje, organizuje a řídí zájmovou a 

sportovně technickou činnost na území České republiky. 

2. Účelem AVZO je organizovat a řídit sportovně technické soutěže od náborových přes 

výkonnostní až po vrcholové. Jako vrcholnou mistrovskou soutěž pořádá Mistrovství 

AVZO TSČ ČR. 

3. AVZO vydává pro svoji sportovní a zájmovou činnost pravidla a směrnice pro 

organizovaní sportovně technických soutěží v příslušných odbornostech. 

4. AVZO umožňuje svým členům využívat volný čas k zájmové a soutěžní činnosti v rámci 

své působnosti. Důraz klade také na sportovní přípravu dětí a mládeže, kde provádí výběr 

talentů a přípravu budoucích aktivních sportovců. 

5. AVZO je organizací pracující pravidelně a celoročně s dětmi a mládeží a řídí se úmluvou 

o právech dítěte. Podporuje všestrannost svých členů v duchu zásad sportu pro všechny, 

branné výchovy a pobytu v přírodě.  

6. AVZO nebo PS AVZO může vedle hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře 

hlavní činnosti nebo v hospodářském využití spolkového majetku. Zisk z činnosti AVZO 

lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy majetku AVZO, zisk z činnosti PS 

AVZO lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy majetku toho PS AVZO, 

který zisk vytvořil. 
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Článek III. 

Členství v AVZO 

1. Členství v AVZO je individuální a je vázáno na členství v PS AVZO. Členem PS AVZO, 

a tím i členem AVZO, se může stát pouze fyzická osoba. Fyzické osoby mladší osmnácti 

let se mohou stát členy AVZO pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. 

2. Členství v AVZO je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o toto členství. 

3. O přijetí za člena AVZO rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor PS, nebo předseda 

PS, pokud není výbor zřízen. V případě nepřijetí za člena žadatele písemně vyrozumí. 

Proti tomuto rozhodnutí je právo odvolat se členské schůzi PS AVZO. 

4. Členství v AVZO vzniká dnem přijetí za člena PS AVZO a zaplacením ročního členského 

příspěvku PS AVZO, který činí minimálně 200 Kč za dospělého člena a minimálně 50 Kč 

za člena mladšího osmnácti let, dle rozhodnutí jednotlivých PS. 

5. Sjezd delegátů AVZO a Výkonný výbor AVZO (dále jen VV) může udělit čestné členství 

na návrh PS AVZO nebo VV. Udělením čestného členství nevznikají těmto osobám žádné 

právní ani finanční nároky. 

Článek IV. 

Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen AVZO má právo: 

a) podílet se na činnosti AVZO a být informován o dění v AVZO, 

b) vyjadřovat se k činnosti AVZO, podávat návrhy a připomínky, 

c) členové starší osmnácti let mají právo volit a být voleni do funkcí v orgánech AVZO. 

2. Každý člen AVZO je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy AVZO a usnesení orgánů AVZO a PS AVZO, 

b) aktivně se podílet na plnění cílů AVZO, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech AVZO a PS AVZO, do nichž byl zvolen, 

d) řádně hospodařit se svěřenými prostředky, střežit a ochraňovat majetek před 

poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím, 

e) řádně platit členské příspěvky v termínu určeném PS AVZO, jehož je členem, a to vždy 

nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku, 

f) dodržovat zásady sportovního chování fair play a při činnosti v rámci AVZO a PS 

AVZO dodržovat dobré mravy. 
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Článek V. 

Zánik členství v AVZO 

1. Členství v AVZO zaniká  

a) úmrtím člena, 

b) doručením písemného oznámení o vystoupení člena z AVZO, dle článku V. odst.2, 

c) zánikem členství v AVZO dle článku V. odst. 3, 

d) zrušením PS AVZO dle článku V, odst. 4, 

e) zánikem AVZO, 

f) vyloučením z AVZO dle článku V odst. 5. 

2. Vystoupení z AVZO je člen povinen oznámit předsedovi PS AVZO. Členství zaniká 

k datu uvedeném v oznámení o vystoupení z AVZO. 

3. Členství v AVZO zaniká, jestliže člen nezaplatil ve stanoveném termínu ani v dodatečně 

stanovené lhůtě členské příspěvky. 

4. V případě zrušení PS AVZO zaniká i členství členů v AVZO. Toto neplatí v případě, že se 

zaregistrují v jiném PS AVZO, tak aby měli zaplacené příspěvky pro daný rok. 

5. K vyloučení z AVZO může dojít, pokud člen AVZO zvlášť hrubým způsobem poškodí 

oprávněné zájmy AVZO. O vyloučení člena rozhoduje výbor PS nebo předseda PS, pokud 

není výbor zřízen. Oznámení o vyloučení oznámí předseda PS AVZO členovi písemně. 

Proti rozhodnutí o tomuto vyloučení se lze odvolat členské schůzi tohoto PS a ta rozhodne 

s konečnou platností. 

Článek VI. 

Orgány AVZO 

1. Orgány AVZO jsou: 

a) Sjezd delegátů, (dále jen SD AVZO), 

b) Výkonný výbor AVZO (dále jen VV), 

c) Předseda AVZO, 

d) Předsednictvo AVZO, 

e) Kontrolní komise AVZO (dále jen KK AVZO), 

f) Krajští koordinátoři AVZO, 

g) Stálé rady AVZO. 
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Článek VII. 

Sjezd delegátů 

1. Sjezd delegátů AVZO je nejvyšším orgánem AVZO a tvoří ho delegáti v počtech dle klíče 

pro volbu delegátů určeného VV a zvolení dle požadavků členských schůzí PS AVZO 

v jednotlivých krajích (dále jen delegáti AVZO). 

2. O termínu konání SD AVZO rozhodne VV AVZO vždy v dostatečném předstihu, aby 

mohly proběhnout volební schůze PS AVZO. Během této doby určí i místo konání tak, 

aby bylo známo nejméně 30 dnů před jeho konáním. 

3. SD AVZO svolává vždy jednou za 5 let předseda AVZO, který každý rok svolává dílčí 

členské schůze AVZO, a to vždy v období od 1. 11. do 30. 4. následujícího roku. Zasedání 

dílčích členských schůzí AVZO se konají vždy dle stejného programu stanoveného VV 

AVZO. 

4. V případě návrhu většiny členů VV svolá předseda AVZO mimořádný SD AVZO.   

5. Sjezd delegátů AVZO: 

a) Schvaluje zprávu o činnosti a o hospodaření AVZO za období od předchozího SD 

AVZO. Zprávu předkládá předseda AVZO. 

b) Schvaluje, případně mění strategický plán AVZO a jeho cíle na příští období.  

c) Schvaluje, doplňuje nebo mění stanovy AVZO. 

d) Schvaluje, doplňuje a mění statut Kontrolní komise AVZO a bere na vědomí zprávu 

o činnosti KK AVZO. 

e) Volí a odvolává předsedu AVZO, volí a odvolává místopředsedy AVZO. 

f) Volí členy Kontrolní komise AVZO včetně dvou náhradníků. 

g) Stanovuje výši odvodů z členských příspěvků na účet AVZO. 

h) Rozhodne o zrušení AVZO s likvidací nebo o jeho přeměně. 

6. SD AVZO je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádně zvolených 

delegátů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, koná se náhradní zasedání 

sjezdu dle § 257 zák. č. 89/2013 Sb. s původním programem, za účasti jakéhokoliv počtu 

delegátů, a za rozhodující se považuje, hlasovala-li pro přijetí usnesení nadpoloviční 

většina přítomných delegátů. 

7. Hlasování je veřejné, pokud SD AVZO nerozhodne jinak. Volba předsedy a 

místopředsedů je tajná, pokud SD AVZO nerozhodne jinak. 

Článek VIII. 

Výkonný výbor 

1. VV AVZO se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně, a o svých rozhodnutích 

vydává usnesení. Zasedání svolává předseda AVZO. Funkční období VV AVZO je 

pětileté. Za svá rozhodnutí se VV AVZO zodpovídá SD AVZO. 
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Výkonný výbor: 

a) Rozhoduje o činnosti v období mezi jednotlivými SD AVZO, kterým odpovídá za 

zabezpečování přijatých usnesení.  

b) Schvaluje finanční rozpočet AVZO na příslušný kalendářní rok a výsledek hospodaření 

AVZO, které předkládá předseda. 

c) Rozhoduje o zrušení PS AVZO s likvidací na návrh PS, jehož se zrušení týká. 

d) Rozhoduje o zrušení PS AVZO s likvidací na návrh krajského koordinátora, v jehož 

působnosti se PS nachází, nebo na návrh předsednictva, nebo na návrh sekretáře pro 

neprovedení odvodů z členských příspěvků. V těchto případech současně povolává 

likvidátora takového PS AVZO. 

e) Svolává dílčí členské schůze AVZO. 

f) Mezi sjezdy může rozhodnout o kooptaci za volené funkce předsedy a místopředsedů 

v případě jejich odstoupení z funkce, odvolání z funkce, nebo nemožnosti vykonávat 

tuto funkci po dobu nejméně šesti měsíců ze zdravotních důvodů. 

g) Volí a odvolává předsedy stálých rad a schvaluje statut těchto stálých rad. 

h) Schvaluje směrnice pro činnost AVZO. 

2. Výkonný výbor je tvořen:  

a) předsedou AVZO, 

b) místopředsedy AVZO, 

c) krajskými koordinátory, kteří jsou voleni dílčími členskými schůzemi v jednotlivých 

krajích, 

d) předsedy stálých rad. 

3. VV AVZO je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna většina jeho členů. Není-li na 

zasedání VV do 30 minut od zahájení zasedání přítomna většina jeho členů, je 

usnášeníschopný za jakéhokoliv počtu přítomných členů VV.  Usnesení VV AVZO jsou 

platná, pokud byla schválena většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedajícího.  

4. K zabezpečení přijatých usnesení VV AVZO k operativnímu a obousměrnému styku mezi 

VV AVZO, jednotlivými PS AVZO a k nezbytným úkolům daným obecně závaznými 

právními předpisy zřizuje AVZO placenou funkci sekretáře AVZO, který se zodpovídá ze 

své činnosti předsedovi AVZO, který s ním uzavírá pracovní poměr.  

5. VV AVZO má právo rozhodovat o nemovitém majetku AVZO (prodeji, směně, koupi, 

včetně zřízení zástavních práv). 

6. V případě nemovitého majetku jednotlivých PS získaného delimitací z majetku Svazarmu 

vydává VV AVZO souhlas s převodem na jiné osoby (právnické i fyzické) mimo AVZO a 

souhlas ke zřízení zástavních práv na tomto majetku. Bez tohoto písemného souhlasu je 

takový úkon absolutně neplatným. 

7. VV AVZO stanovuje podmínky převodu nemovitého majetku získaného PS delimitací 

z majetku Svazarmu. 
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Článek IX. 

Předseda AVZO 

Statutárním orgánem AVZO je předseda, který je oprávněn za AVZO jednat ve všech věcech. 

Je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním AVZO včetně dispozic s jeho 

majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance AVZO, ukončovat jejich 

pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Zajišťuje registraci 

nových PS AVZO a v případě zrušení PS AVZO zajišťuje zápis o likvidaci PS AVZO do 

spolkového rejstříku. Povolává likvidátora PS AVZO v případech, kdy likvidátor nebyl určen 

jinak nebo kdy hrozí, že by povolání likvidátora jiným způsobem způsobilo nepřiměřené 

prodlení nebo by poškodilo oprávněné zájmy AVZO nebo kteréhokoliv PS AVZO. 

Článek X. 

Předsednictvo 

Předsednictvo AVZO je tvořeno předsedou AVZO, dvěma místopředsedy a sekretářem 

AVZO. Sekretář AVZO, jakož i případně pozvaní předsedové stálých rad a KK mají pouze 

hlas poradní. Předsednictvo je výkonnou a organizační složkou AVZO v období mezi 

zasedáními VV AVZO. První místopředseda v případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy 

plní funkci statutárního zástupce AVZO. Druhý místopředseda je určen pro oblast sportovní a 

zájmové činnosti v AVZO a je koordinátorem činnosti rady dětí a mládeže a rad odborností, 

jsou-li zřízeny. 

Článek XI. 

Kontrolní komise 

1. Funkční období KK AVZO je pětileté. KK AVZO kontroluje činnost a hospodaření 

orgánů AVZO ve vztahu k plnění usnesení VV AVZO a SD AVZO a dále dohlíží, jsou-li 

záležitosti AVZO řádně vedeny a vykonává-li AVZO činnost v souladu se stanovami a 

právními předpisy. Zjistí-li KK AVZO nedostatky, upozorní na ně předsedu AVZO a VV. 

2. KK AVZO řeší písemné připomínky členů AVZO, které se týkají činnosti dle předchozího 

odstavce tohoto článku stanov AVZO. 

3. KK AVZO je tříčlenná. Členové KK AVZO jsou voleni SD AVZO včetně 2 náhradníků. 

V případě odstoupení člena KK AVZO nebo jeho úmrtí doplní VV AVZO náhradníky 

v pořadí podle počtu hlasů získaných při volbě na SD AVZO. KK AVZO volí ze svého 

středu předsedu, který je stálým přísedícím VV AVZO s hlasem poradním. V případě jeho 

nepřítomnosti jej na těchto jednáních zastupuje jím určený člen KK AVZO.  

4. KK AVZO je odpovědná SD AVZO a řídí se schváleným statutem. 

5. Členy KK AVZO nemohou být členové VV AVZO a zaměstnanci AVZO. 
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Článek XII. 

Krajští koordinátoři 

1. Členy VV AVZO s funkčním pětiletým obdobím jsou krajští koordinátoři, kteří jsou 

voleni dílčími členskými schůzemi dle působnosti v jednotlivých krajích. 

2. Činnost krajských koordinátorů spočívá v těchto základních oblastech: 

a) Vykonávají koordinační, organizační a metodickou činnost vůči pobočným spolkům 

AVZO ve svém kraji dle pokynů VV AVZO. 

b) Vydávají souhlas s registrací nových PS AVZO ve svém kraji. 

c) Je-li to účelné a potřebné, mohou formálně reprezentovat zájmy PS AVZO ve svém 

kraji při styku s veřejností. 

3. Krajský koordinátor může pro svou činnost využívat spolupráci s krajským poradním 

orgánem, který si pro tyto účely může zřídit. Takovým orgánem může být neformální 

skupina členů AVZO, kterýkoliv regionálně příslušný PS AVZO nebo speciálně zřízený 

PS AVZO. Zodpovědnost krajského koordinátora za vykonávání jeho činností a plnění 

úkolů daných VV AVZO tím není dotčena. 

4. AVZO ze svých prostředků finančně přispívá na náklady na činnost krajských 

koordinátorů. Výše, způsob a rozsah náhrad je určen rozhodnutím VV.  

Článek XIII. 

Stálé rady 

1. Stálé rady AVZO jsou: 

a) Rada pro děti a mládež AVZO (dále jen RDM AVZO) 

b) Rady odborností, jsou-li výkonným výborem zřízeny. 

2. Předseda stálé rady AVZO, který je volen výkonným výborem, navrhne předsednictvu 

další členy stálé rady. 

3. Stálé rady se řídí statutem, který stanoví náplň jejich činnosti, odpovědnost a rozsah 

působnosti. 

4. Návrh statutů příslušných stálých rad schvaluje VV. 

5. Předsedové jednotlivých stálých rad (a v případě jejich nepřítomnosti jimi pověření 

členové rad) jsou stálými členy VV a na pozvání předsednictva se zúčastňují jeho jednání 

s hlasem poradním. 
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Článek XIV. 

Pobočný spolek AVZO TSČ ČR 

1. Organizační jednotkou AVZO je pobočný spolek AVZO, který se registruje ve veřejném 

rejstříku prostřednictvím zapsaného spolku AVZO, od něhož má vystaven Registrační list. 

2. PS AVZO má právní osobnost danou dle § 228-231 zákona č. 89/2012 Sb. Je oprávněn 

hospodařit s vlastním nebo svěřeným majetkem v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy. 

3. AVZO ručí za dluhy jednotlivých PS AVZO, a to ode dne jejich registrace ve spolkovém 

rejstříku PS AVZO a do výše ročního odvodu daného PS AVZO z členských příspěvků. 

4. Povinností PS AVZO je požádat o registraci ve spolkovém rejstříku prostřednictvím 

zapsaného spolku AVZO. Registraci PS AVZO zajišťuje předseda AVZO se souhlasem 

příslušného krajského koordinátora AVZO. 

5. PS provozuje, podporuje, organizuje a řídí zájmové a sportovně technické činnosti v rámci 

své působnosti. V rámci svých možností zabezpečuje činnost s dětmi a mládeží. 

6. PS AVZO je povinen vybírat od svých členů členské příspěvky vždy tak, aby nejpozději 

do 15.5. každého kalendářního roku mohl odeslat na účet AVZO odvody z členských 

příspěvků. Takovému PS AVZO, který ve stanoveném termínu ani v dodatečně stanovené 

lhůtě, nejpozději však do 30.9., neprovede odvod z členských příspěvků za příslušný 

kalendářní rok, může být na nejbližším zasedání VV podán návrh na zrušení PS 

s likvidací. Návrh podává sekretář AVZO. 

7. Nejvyšším orgánem PS AVZO je členská schůze PS AVZO, která se musí konat nejméně 

jednou ročně. Tato členská schůze rozhoduje o všech záležitostech PS AVZO.  

8. Členskou schůzi svolává písemně nebo vhodnou formou s nejméně čtrnáctidenním 

předstihem předseda. Členskou schůzi řídí předseda nebo jiný člen PS. Předseda je 

povinen svolat mimořádnou členskou schůzi do 1 měsíce, jestliže o to písemně požádá 

jedna třetina členů jeho PS AVZO. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li na jednání 

přítomna většina členů PS AVZO starších 18 let. Její usnesení jsou platná, pokud byla 

odhlasována nadpoloviční většinou přítomných členů starších 18 let. 

9. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, členská schůze je usnášeníschopná po 

uplynutí 30 minut po řádném začátku jednání za účasti jakéhokoliv počtu členů a za 

rozhodující se považuje, hlasovala-li pro přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných 

členů. 

10. Členská schůze: 

a) Projednává činnost svého PS. 

b) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, obsahující zejména projednávaná témata a 

přijatá rozhodnutí.  

c) Schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období. 

d) Schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulé období, popřípadě zprávu o kontrole. 

Projednává a schvaluje finanční rozpočet a plán činnosti PS AVZO. 
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e) Volí a odvolává předsedu a výbor PS AVZO. 

f) Stanovuje výši členských příspěvků ve svém PS AVZO. 

g) Podává výkonnému výboru návrh na zrušení svého PS AVZO, ve kterém současně 

povolává likvidátora svého PS AVZO. 

11. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost PS AVZO výbor, je-li tímto PS AVZO 

zřízen, v počtu minimálně tří členů, zvolených členskou schůzí. Funkční období výboru je 

pětileté. Výbor je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna většina jeho členů. 

Rozhodnutí a usnesení výboru jsou platná, pokud byla schválena většinou přítomných 

členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

12. Statutárním orgánem PS AVZO je jeho předseda, nebo výbor, je-li zřízen. 

13. PS AVZO hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na vlastní účet, v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy. Náklady na svoji činnost hradí z příjmů 

vytvářených z členských příspěvků, darů, ostatních příjmů a výnosů z činnosti, majetku a 

podnikání. K převodu nemovitého majetku a zřízení zástavních práv na tomto majetku 

musí být dán souhlas minimálně 75 % všech členů tohoto PS AVZO ve věku nad 18 let. 

14. PS užívá svůj majetek a prostředky dle svých potřeb. Žádný PS AVZO nemůže bez 

příslušného souhlasu, dohody či smlouvy užívat prostředky a majetek jiného PS AVZO.  

15. PS AVZO může svým členům vystavovat členské legitimace jako identifikaci svého 

člena. Doporučený vzor poskytne sekretář AVZO. 

Článek XV. 

Majetek AVZO a zásady hospodaření 

1. AVZO je ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění, 

neziskovou právnickou osobou.  

2. AVZO hospodaří v rámci předmětu své činnosti samostatně a na vlastní účet, a to 

s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména:  

a) přidělené dotace a granty, 

b) dary, příspěvky fyzických a právnických osob, 

c) výnosy z majetku AVZO, 

d) odvody z členských příspěvků, 

e) příjmy z činností při naplňování cílů AVZO.  

3. Za hospodaření AVZO odpovídá statutární orgán AVZO, který každoročně předkládá ke 

schválení VV AVZO zprávu o hospodaření a účetní závěrku  

4. Hospodaření AVZO vychází a řídí se obecně závaznými právními předpisy účinnými na 

území České republiky a vnitřními předpisy AVZO. 

5. AVZO může nabývat majetek a nakládat s ním. U nemovitého majetku pouze se 

souhlasem Výkonného výboru AVZO, a v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy.  



 Stanovy AVZO TSČ ČR z.s.   Schváleno 28.4.2018 

         

Článek XVI. 

Zánik AVZO TSČ ČR 

1. AVZO zaniká zrušením s likvidací soudem na návrh osoby, která na tom má oprávněný 

zájem, dle ustanovení § 268 obč. zák, dále může zaniknout dobrovolným rozpuštěním 

nebo sloučením s jiným spolkem. 

2. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. AVZO zanikne, rozhodne-li 

o tom dvoutřetinová většina delegátů na SD AVZO. 

3. Zánik AVZO oznámí likvidátor písemně příslušnému orgánu státní správy a všem 

registrovaným PS AVZO do 15 dnů ode dne rozhodnutí. 

4. Povolaný likvidátor zabezpečí vyrovnání všech závazků a pohledávek ke dni zániku 

AVZO a zůstatek veškerého nemovitého a movitého majetku předá právnímu nástupci, 

nebo není-li určen, pak příslušnému orgánu státní správy. 

Článek XVII. 

Přechodná ustanovení 

Do zvolení krajských koordinátorů vykonávají jejich funkci stávající zástupci jednotlivých 

krajů. 
 

Článek XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy AVZO byly schváleny Mimořádným sjezdem delegátů AVZO TSČ ČR 

konaným dne 28. 4. 2018.  

 


