Stanovy spolku „Veřejný sál Hraničář“
ve znění schváleném Členskou schůzí dne 15. 2. 2018

Čl. 1
Název a sídlo
1.
2.
3.

Název spolku zní: Veřejný sál Hraničář, spolek (dále jen „spolek“)
Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
Spolek má sídlo na adrese Prokopa Diviše 1812/7, 400 01 Ústí nad Labem.

Čl. 2
Účel spolku a vykonávané činnosti
1.

2.

3.

Veřejný sál Hraničář je otevřenou platformou propojující současné umění a kulturu s
každodenním životem v dynamicky se rozvíjející společnosti. Je prostorem pro kreativní
lidi, kteří potřebují reflektovat jak komunitní, tak celospolečenské změny uměleckými
prostředky a jsou schopni svým entuziasmem obohacovat veřejný prostor o neotřelé a
kvalitní myšlenky. Spolek vnímá současné umění a kulturu jako více než nadstavbu a
volnočasovou aktivitu – kulturu a současné umění považuje zejména za prostředek pro
rozvoj tvořivosti, osobnostního růstu a objevování nových způsobů komunikace v široké
společnosti. Veřejný sál Hraničář je společenstvím tvůrčích lidí, kteří chtějí spolu s
dalšími Ústečany svobodně žít přítomnost a hledat, třeba i odvážné, vize pro své město.
Základními účely spolku jsou:
a) organizace filmových projekcí, výstav, divadelních představení, přednášek,
festivalů a dalších kulturních akcí,
b) vykonávání vlastní umělecké činnosti,
c) podpora ostatních kulturních činností,
d) poskytování sociálních služeb,
e) environmentální osvěta, výchova a vzdělávání,
f) organizace a podpora volnočasových aktivit,
g) práce s dětmi a mládeží.
K naplnění účelu uvedeného v odst. 2 vykonává spolek ve spolupráci s dalšími
institucemi následující hlavní činnosti:
a) pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení a jiných způsobů
zpřístupnění děl ve smyslu autorského zákona,
b) výstavní činnost a provoz galerie,
c) pořádání a zabezpečení divadelních představení, koncertů, tzn. živé provozování
díla dramatického, hudebního apod., a jiných kulturních pořadů včetně uvádění
hostujících souborů a jednotlivců,
d) studijně vzdělávací činnost, organizování přednášek, seminářů a stáží včetně
spolupráce s podobnými zařízeními,

4.

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) sociálně-terapeutické činnosti.
Kromě výše uvedených činností spolek vykonává následující vedlejší hospodářskou
činnost, jejímž účelem je podpora hlavních činností uvedených v odstavci 2:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
b) výroba a inscenování divadelních představení a projektů vznikajících v rámci
umělecké činnosti a jejich provozování,
c) ediční, propagační a publikační činnost směrující k podpoře hlavní činnosti,
vydávání, veřejné šíření a prodej neperiodických publikací a nahraných nosičů,
d) návrh, výroba a prodej předmětů pro propagaci aktivit spolku.

Čl. 3
Členství ve spolku
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm v České republice.
Členství vzniká dnem, kdy správní rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě
jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu
bydliště, datum narození, e-mailovou adresu, případně telefonické spojení, datum
podpisu a vlastnoruční podpis žadatele. V přihlášce uchazeč uvede, zda souhlasí se
zveřejněním svého jména ve jmenném přehledu členů, který je zveřejněn na webových
stránkách spolku.
Správní rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Správní rada vede seznam členů a provádí v něm zápisy a výmazy týkající se členství.
Seznam členů je neveřejný. Na webových stránkách spolku je zveřejněn neúplný seznam
(jmenný přehled) členů spolku, kteří se zveřejněním svého jména dali písemný souhlas.
Seznam členů je přístupný k nahlédnutí členům spolku.

Čl. 4
Práva a povinností členů spolku
1.
2.
3.
4.

Všichni členové spolku mají stejná práva a povinnosti.
Člen spolku je povinen zejména dodržovat stanovy, platit řádně a včas členské příspěvky
stanovené členskou schůzí, sdělovat správní radě změny údajů uvedených v přihlášce.
Člen spolku nesmí jednat v rozporu s účely a zájmy spolku.
Člen spolku má právo podílet se na činnostech spolku uvedených v čl. 2.

Čl. 5
Zánik členství
1.

Členství zaniká ke dni
a) doručení oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,
b) úmrtí člena spolku,
c) rozhodnutí správní rady o vyloučení člena pro hrubé porušení stanov,

2.

d) uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty pro zaplacení členských příspěvků.
O vyloučení člena spolku rozhoduje správní rada. Vyloučený člen má právo písemně se
odvolat proti vyloučení k členské schůzi do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení.
Po dobu od rozhodnutí správní rady o vyloučení do rozhodnutí členské schůze o
odvolání jsou práva a povinnosti člena pozastaveny s výjimkou práva účastnit se a
vystupovat na členské schůzi rozhodující o odvolání člena proti vyloučení.

Čl. 6
Orgány spolku
1.

Orgány spolku jsou členská schůze, správní rada, dozorčí rada a ředitel.

Čl. 7
Členská schůze
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze se schází nejméně jednou
ročně.
Členská schůze:
a) schvaluje změny stanov,
b) volí členy správní rady, s výjimkou ředitele, a členy dozorčí rady,
c) stanovuje výši odměn pro členy správní rady a dozorčí rady,
d) stanovuje výši členských příspěvků,
e) k odvolání člena rozhoduje o vyloučení člena spolku,
f) rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho přeměně,
g) odvolává členy správní rady, s výjimkou ředitele, a členy dozorčí rady,
h) schvaluje výsledek hospodaření spolku,
i) rozhoduje o dalších věcech, které si vyhradí.
Zasedání členské schůze spolku svolává správní rada spolku z vlastní iniciativy kdykoli,
nejméně však jedenkrát ročně, nebo povinně z podnětu alespoň 1/3 členů spolku nebo
povinně na základě žádosti správní nebo dozorčí rady. Zasedání členské schůze se
svolává písemnou pozvánkou obsahující program jednání zaslanou alespoň 14 dnů před
konáním členské schůze na e-mailovou adresu uvedenou členem.
Člen se členské schůze účastní osobně, zastoupení je vyloučeno.
Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku.
Každý člen má na členské schůzi jeden hlas. Členská schůze přijímá rozhodnutí
nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

Čl. 8
Správní rada
1.
2.

Správní rada je statutárním orgánem spolku.
Za spolek jednají navenek předseda a místopředseda správní rady, a to každý
samostatně. Zá spolek dále jedná ředitel v rozsahu zmocnění uděleného správní radou.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Správní rada má 5 členů, čtyři jsou voleni členskou schůzí z řad členů spolku, pátým
členem je ředitel jmenovaný členy správní rady zvolenými členskou schůzí. Končí-li
funkční období člena správní rady zvoleného členskou schůzí, uskuteční se volba nového
člena správní rady do dne uplynutí funkčního období. Zanikne-li funkce člena správní
rady zvoleného členskou schůzí jiným způsobem, uskuteční se volba do 60 dnů od zániku
funkce. Funkční období člena správní rady zvoleného členskou schůzí začíná běžet dnem
následujícím po dni uplynutí funkčního období předchozího člena správní rady.
Zanikne-li funkce člena správní rady jiným způsobem než uplynutím funkčního období,
začíná funkční období nového člena správní rady zvoleného členskou schůzí běžet ode
dne zvolení, nestanoví-li členská schůze jinak.
Členové správní rady zvolení členskou schůzí volí ze svých řad předsedu. Správní rada,
včetně ředitele, volí z řad svých členů jednoho místopředsedu.
Funkční období člena správní rady, s výjimkou ředitele, je čtyřleté. Každé dva roky se
volí dva členové správní rady. Při volbě první správní rady členská schůze určí, kteří
členové jsou zvoleni na funkční období dvou let.
Členem správní rady lze být opakovaně.
Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě spolku. Funkce
předsedy správní rady je neslučitelná s funkcí ředitele.
Členství ve správní radě zaniká ke dni:
a)
uplynutí funkčního období,
b)
úmrtí člena,
c)
pravomocného rozsudku soudu o omezení svéprávnosti člena,
d)
doručení oznámení člena o odstoupení,
e)
odvolání člena členskou schůzí.
Člena správní rady může členská schůze odvolat, porušil-li závažným způsobem nebo
opakovaně právní předpisy nebo stanovy spolku nebo z těchto důvodů:
a) člen se opakovaně nezúčastňuje jednání správní rady,
b) jednání člena v jeho profesi a vystupování na veřejnosti poškozuje pověst spolku
nebo je v rozporu s účelem spolku a definovanou koncepcí činnosti spolku,
c) člen poruší povinnost mlčenlivosti vztahující se na informace a skutečnosti,
jejichž prozrazení by mohlo způsobit spolku škodu nebo jinou újmu,
d) člen svým jednáním poruší povinnost vykonávat svou funkci s péčí řádného
hospodáře.
Správní rada se schází dle potřeby, minimálně však 1 měsíčně. Předseda svolává a řídí
jednání správní rady. Předseda může řízení jednání delegovat na jiného člena správní
rady. Jednání správní rady se její členové mohou účastnit za použití technických
prostředků, je-li při takovém způsobu účasti zajištěno, že člen správní rady může
sledovat jednání tak, aby se mohl podílet na rozhodování s potřebnou znalostí věci.
Jednání správní rady je přístupné členům spolku.
Správní rada jako celek:
a) řídí a vede činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze v souladu se
stanovami a vnitřními předpisy spolku,
b) definuje koncepci činnosti spolku a dohlíží na její naplňování,
c) pro naplnění koncepce činnosti spolku schvaluje rámcové programové projekty
(kino, kinoakademie, výstava, galerijní animace, divadlo, koncerty, apod.),
d) volí garanty rámcových programových projektů,

e)

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

schvaluje garantem předložený návrh programové náplně rámcového
programového projektu včetně finančního rozpočtu,
f) rozhoduje o dalších záležitostech, které právní předpisy nebo tyto stanovy
nesvěřují jiným orgánům spolku,
g) na návrh ředitele může rozhodnout, kteří členové spolku mají nárok na snížený
členský příspěvek s ohledem na jejich činnost pro spolek.
Členové správní rady zvolení členskou schůzí:
a) jmenují a odvolávají ředitele spolku za účelem naplňování koncepce činnosti
spolku,
b) rozhodují o výši základní pevné složky mzdy ředitele spolku i výši odměn
ředitele spolku,
c) schvalují vnitřní předpisy spolku týkající se činnosti ředitele,
d) schvalují ředitelem předložený rozpočet hospodaření spolku na další období,
e) schvalují ředitelem předloženou výroční zprávu o činnosti spolku a řádnou i
mimořádnou účetní závěrku,
f) rozhodují v případě oznámené podjatosti ředitele o tom, zda se ředitel bude
v dané záležitosti účastnit hlasování.
g) rozhodují v případě oznámené podjatosti předsedy o tom, zda se předseda bude
v dané záležitosti účastnit hlasování.
Při rozhodování dle tohoto článku členové správní rady zvolení členskou schůzí
rozhodnou, zda ředitel může být hlasování přítomen.
Pokud správní rada jedná o záležitostech týkajících se osoby ředitele či osob jemu
blízkých, ředitel je povinen nahlásit podjatost. Členové správní rady zvolení členskou
schůzí v takovém případě rozhodnou, zda se ředitel zúčastní hlasování. Pokud
rozhodnou, že se ředitel hlasování nezúčastní, rozhodnou též, zda může být hlasování
přítomen.
Správní rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech svých členů,
s výjimkou hlasování o záležitostech dle odstavce 12 tohoto článku, kdy je
usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů zvolených členskou schůzí.
Rozhodnutí přijímá správní rada většinou všech svých členů, v případě hlasování o
záležitostech dle odstavce 12 tohoto článku většinou všech členů zvolených členskou
schůzí.
Správní rada může přijímat rozhodnutí hlasováním „per rollam“ prostřednictvím
e-mailové či SMS komunikace v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Návrh věci
k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda správní rady nebo ředitel spolku buď na
e-mailovou adresu členů správní rady, v takovém případě je na potřebu hlasování
zároveň upozorní telefonicky, nebo prostřednictvím SMS komunikace na telefonní číslo
členů správní rady. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné
stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo nadpoloviční většiny hlasů všech členů
správní rady, v případě hlasování o záležitostech dle odstavce 12 tohoto článku
nadpoloviční většiny hlasů členů správní rady zvolených členskou schůzí.
Členové správní rady hájí zájmy spolku v souladu se schválenou koncepcí kdekoli a
kdykoliv je to možné.
Členům správní rady zvoleným členskou schůzí může být za výkon jejich funkce přiznána
odměna. Výši odměny stanoví členská schůze.
Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by

mohlo způsobit spolku škodu nebo jinou újmu. Ti členové správní rady, kteří společným
jednáním způsobí spolku porušením povinností při výkonu funkce škodu nebo jinou
újmu, odpovídají za tuto škodu nebo jinou újmu společně a nerozdílně.

Čl. 9
Dozorčí rada
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Dozorčí rada je orgánem spolku, který dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a
vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, zejména
kontroluje činnost ředitele a hospodaření spolku.
Dozorčí rada má 3 členy. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni členskou schůzí, a to
i z nečlenů spolku. Končí-li funkční období člena dozorčí rady, uskuteční se volba
nového člena dozorčí rady do dne uplynutí funkčního období. Zanikne-li funkce člena
dozorčí rady jiným způsobem, uskuteční se volba do 60 dnů od zániku funkce. Funkční
období člena dozorčí rady začíná běžet dnem následujícím po dni uplynutí funkčního
období předchozího člena dozorčí rady. Zanikne-li funkce člena dozorčí rady jiným
způsobem než uplynutím funkčního období, začíná funkční období nového člena dozorčí
rady běžet ode dne zvolení, nestanoví-li členská schůze jinak.
Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu.
Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.
Členem dozorčí rady lze být opakovaně.
Členství v dozorčí radě je neslučitelné se členstvím ve správní radě a s funkcí ředitele
spolku.
Členství v dozorčí radě zaniká ke dni:
a)
uplynutí funkčního období,
b)
úmrtí člena,
c)
pravomocného rozsudku soudu o omezení svéprávnosti člena,
d)
doručení oznámení člena o odstoupení,
e)
odvolání člena členskou schůzí.
Člena dozorčí rady může členská schůze odvolat, porušil-li závažným způsobem nebo
opakovaně právní předpisy nebo stanovy spolku nebo z těchto důvodů:
a) člen se opakovaně nezúčastňuje jednání dozorčí rady,
b) jednání člena v jeho profesi a vystupování na veřejnosti poškozuje pověst spolku
nebo je v rozporu s účelem spolku a definovanou koncepcí činnosti spolku,
c) člen poruší povinnost mlčenlivosti vztahující se na informace a skutečnosti,
jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit spolku škodu nebo jinou
újmu,
d) člen svým jednáním poruší povinnost vykonávat funkci s péčí řádného
hospodáře.
Dozorčí rada se schází dle potřeby, minimálně však jednou ročně. Jednání dozorčí rady
svolává a řídí předseda dozorčí rady. Předseda může řízení jednání delegovat na jiného
člena dozorčí rady. Jednání dozorčí rady se její členové mohou účastnit za použití
technických prostředků, je-li při takovém způsobu účasti zajištěno, že člen dozorčí rady
může sledovat jednání tak, aby se mohl podílet na rozhodování s potřebnou znalostí věci.
Dozorčí rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů, přičemž
rozhodnutí přijímá většinou hlasů všech svých členů.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dozorčí rada dohlíží na činnost spolku a jeho řídících orgánů (správní rady a ředitele).
Za tím účelem zejména:
a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu spolku,
b) kontroluje, zda působení spolku je v souladu se zákonem č. 89/2012
Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, dalšími obecně závaznými právními
předpisy a těmito stanovami.
Za účelem plnění úkolů dozorčí rady je každý její člen oprávněn:
a) nahlížet do účetních knih a ostatních dokumentů spolku a kontrolovat údaje v
nich uvedené,
b) účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním; na požádání mu musí být
uděleno slovo.
Dozorčí rada je povinna uvědomit bez zbytečného odkladu ředitele a předsedu správní
rady o jakémkoli porušení právních předpisů, ustanovení těchto stanov, jakož i o všech
jiných zjištěných nedostatcích v činnosti spolku. Dozorčí rada je oprávněna stanovit
řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí
rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích členskou schůzi.
Dozorčí rada je oprávněna podat správní radě návrh na odvolání ředitele spolku, pokud
zjistí, že porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy nebo že svým
jednáním škodí poslání a dobrému jménu spolku.
Členům dozorčí rady může být za výkon jejich funkce přiznána odměna. Výši odměny
pro jednotlivé členy stanoví členská schůze v závislosti na disponibilních zdrojích spolku
po vyjádření ředitele. Při stanovení odměny zohlední členská schůze účast členů dozorčí
rady na jejích jednáních a na činnosti spolku.
Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by
mohlo způsobit spolku škodu nebo jinou újmu. Ti členové dozorčí rady, kteří společným
jednáním způsobí spolku porušením povinností při výkonu funkce škodu nebo jinou
újmu, odpovídají za tuto škodu nebo jinou újmu společně a nerozdílně.

Čl. 10
Ředitel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ředitel je výkonným orgánem spolku. Jedná za spolek v rozsahu zmocnění uděleného
správní radou.
Ředitele jmenují a odvolávají členové správní rady zvolení členskou schůzí. Ředitel
nemusí být členem spolku.
Funkce ředitele je neslučitelná s funkcí předsedy správní rady a s členstvím v dozorčí
radě spolku.
Práva a povinnosti ředitele neuvedené v těchto stanovách jsou stanoveny vnitřním
předpisem spolku.
Ředitel je členem správní rady.
Ředitel je povinen účastnit se jednání dozorčí rady, pokud jej k tomu dozorčí rada vyzve.
Jinak je oprávněn účastnit se jednání dozorčí rady s hlasem poradním.
Ředitel je povinen účastnit se členské schůze, pokud jej k tomu vyzvou členové správní
rady zvolení členskou schůzí či dozorčí rada. Jinak je oprávněn účastnit se členské

8.
9.

10.

schůze s hlasem poradním. Je-li ředitel členem spolku, vztahují se na něj práva a
povinnosti člena spolku bez omezení.
Ředitel vykonává svou funkci ve smluvním poměru ke spolku. Výši základní pevné
složky mzdy a výši odměn ředitele stanoví členové správní rady volení členskou schůzí.
Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo
způsobit spolku škodu nebo jinou újmu. Ředitel odpovídá za škodu či jinou újmu, kterou
porušením těchto povinností spolku způsobí.
Ředitel zejména:
a) zajišťuje běžné fungování spolku v souladu se stanovami, závaznými právními
předpisy, vnitřními předpisy spolku a rozhodnutími správní rady a členské
schůze,
b) jedná za spolek v rozsahu zmocnění uděleného správní radou,
c) je povinen zajistit řádné vedení evidence stanovené vnitřními předpisy a řádné
vedení účetnictví; příslušné dokumenty předkládá nejméně jednou měsíčně
správní radě,
d) předkládá správní radě návrh rozpočtu, výroční zprávy a účetní závěrku.

Čl. 11
Rámcové programové projekty
1. Rámcové programové projekty naplňují činnost spolku, jedná se např. o produkci
filmových projekcí, divadelních představení, výstavní umělecké činnosti, galerijních
animačních programů, pořádání workshopů, přednášek, diskuzí aj.
2. Každý rámcový programový projekt má svého garanta, který je odpovědný za
programovou náplň rámcového programového projektu. Garantem může být jak fyzická,
tak právnická osoba, a to i nečlen spolku.
3. Návrh náplně projektu včetně návrhu rozpočtu je předkládán správní radě. Schválí-li
správní rada návrh, jmenuje zároveň garanta projektu.
4. Garant svou činnost může vykonávat buď jako zaměstnanec spolku, nebo na základě
ústní či písemné dohody se spolkem, a to jak úplatně, tak bezúplatně.
5. Na dodržování schváleného rozpočtu rámcového programového projektu dozírá ředitel
spolku. Na programové plnění rámcového programového projektu dozírá správní rada.
6. Pokud je garant zároveň členem správní rady a správní rada jedná o záležitostech
týkající se jeho osoby či osob jemu blízkých, je garant povinen nahlásit podjatost. Ostatní
členové správní rady v takovém případě rozhodnou, zda se garant zúčastní hlasování.
Pokud rozhodnou, že se garant hlasování nezúčastní, rozhodnou též, zda může být
hlasování přítomen.
Čl. 12
Hospodaření spolku
1.

Příjmy spolku tvoří zejména:
a) členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí,
b) dary fyzických a právnických osob,
c) granty a dotace,

2.
3.

d) příjmy z akcí pořádaných spolkem,
e) příjmy z vlastní hospodářské činnosti.
Spolek vynakládá prostředky výhradně na účely spojené s činnostmi spolku dle čl. 2
těchto stanov.
V případě zrušení spolku s likvidací bude likvidační zůstatek nabídnut jiné právnické
osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. podporou kulturní činnosti; o této právnické
osobě rozhodne členská schůze.

Čl. 13
Přechodná a závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

4.

Stanovy nabývají účinnosti dne 15. 2. 2018.
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Členové orgánů spolku, kteří svou funkci vykonávali ke dni účinnosti těchto stanov, se
považují za funkcionáře zvolené či jmenované podle těchto stanov. Jejich funkční období
dobíhá dle stávajících stanov.
Stanovy byly schváleny na členské schůzi spolku dne 20. 11. 2018.

Zapsal dne: 20. 11. 2018, Tomáš Petermann
Zkontroloval dne: 20. 11. 2018, Ondřej Suchý

