STANOVY
Asociace klubů historických vozidel
Vydala Asociace klubů historických vozidel 21. 6. 1996 v Pacově
Změna stanov schválena na Podzimním zasedání AKHV v Praze V Mánesu 20. 11. 1999
Změna stanov schválena na Podzimním zasedání AKHV ve Třech Studních 11. 4.2010
Změna stanov schválena na Valné hromadě AKHV v Pardubicích dne 5. 3. 2016
Změna stanov schválena na Valné hromadě AKHV v Pardubicích dne 15. 2. 2020
Asociace klubů historických vozidel (dále jen „AKHV“) vznikla registrací MV ČR dne
1.8.1996 jako občanské sdružení podle zákona č.83/1990 S., o sdružování občanů. Podle §
3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník je považována za spolek. Je zapsán ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L vložce 7646.
Část I. - Základní ustanovení
Čl. 1.
Název spolku
Název spolku: Asociace klubů historických vozidel (dále jen „AKHV“)
Čl. 2
Sídlo
Sídlo AKHV je v Praze.
Čl. 3
Právní postavení
1. AKHV je dobrovolný, nezávislý spolek, složený z klubů sdružujících majitele
historických vozidel
2. IČO: 65993993
Čl. 4
Účel a činnost AKHV
1. Účelem AKHV je hájit výhradně zájmy majitelů a sympatizantů historických vozidel,
kteří jsou členy klubů historických vozidel, nebo klubů a spolků zabývajících se
motorismem.
2. K naplnění účelu AKHV:
a) zastupuje tyto kluby v České republice v jednáních s orgány místní a státní správy,
organizacemi, institucemi a všude tam, kde to zájmy těchto klubů vyžadují,
b) v mezinárodních organizacích a institucích reprezentuje a zastupuje tyto kluby tam,
kde to zájmy těchto klubů vyžadují. Přitom AKHV uznává organizaci FIVA
(Féderation Internationale des Véhicules Anciens, dále jen FIVA) jako mezinárodní
autoritu pro oblast historických vozidel, její stanovy, pravidla a usnesení respektuje
a řídí se jimi.
c) pořádá motoristické akce a metodicky pomáhá při přípravě motoristických akcí,

d) při pořádání mezinárodních akcí kluby se AKHV stává odborným a organizačním
garantem těchto akcí,
e) zajišťuje vznik Klubových testovacích komisí v jednotlivých členských klubech;
každá klubová testovací komise má nejméně 3 členy jmenované z řad nejlepších
odborníků v klubu a volí si předsedu Klubové testovací komise; tento předseda vede
dokumentaci o testování historických vozidel v klubu; řádný člen AKHV může
požádat o zaregistrování a vytvoření klubové testovací komise nejdříve dva roky
po vzniku řádného členství v AKHV. Pro klub, který při přijetí za člena AKHV má
již registrovanou Klubovou testovací komisi dvouletá čekací doba neplatí.
f) zajišťuje potřebnou informovanost o měnící se legislativě v provozu historických
vozidel a následně bude vyžadovat odpovědnost za plnění předpisů na členech
AKHV,
g) je metodicko-odborným orgánem pro kluby historických vozidel,
h) pořádá a organizuje soutěže, srazy, burzy a výstavy historických vozidel,
i) vydává odborné publikace a propagační materiály se související tématikou historie
dopravy a propagace AKHV,
j) pořádá a zajišťuje přednášky, exkurze a zájezdy pro své členy, příznivce, odbornou i
laickou veřejnost.
k) vyvíjí činnosti k systematizaci technických informací o historických vozidlech
a podílí se na jejich zpřístupnění i šíření v odborné veřejnosti.
l) pořádá, organizuje a zajišťuje akce pro odbornou i laickou veřejnost pro vzdělávání
v oblasti historie dopravy a historických vozidel.
Část II. - Členství v AKHV
Čl. 5
Členství v AKHV
1. Členem AKHV se může stát každý klub historických vozidel nebo klub zabývající se
motorismem a sdružující vlastníky i sympatizanty historických vozidel, se sídlem v ČR,
pokud sympatizuje s posláním a cíly AKHV a uznává jeho stanovy.
2. Druhy členství jsou tyto:
a) čekatelské členství
b) řádné členství
Čl. 6
Vznik členství
Členství v AKHV je dobrovolné.
Čekatelské členství v AKHV vzniká na základě přihlášky rozhodnutím prezidia AKHV
o přijetí člena.
3. Řádné členství v AKHV vzniká úspěšným absolvováním minimálně půlroční čekatelské
lhůty a následným doporučením nejméně dvěma řádnými členy AKHV a schválením
valnou hromadou AKHV.
4. Dokladem o členství je platný registrační list, který obsahuje základní údaje o členovi,
zejména pak registrační číslo, pod kterým je evidován a které je jeho identifikačním
znakem pro komunikaci s orgány AKHV.
5. O znovupřijetí člena, jehož členství zaniklo podle čl. 9., odst. 1., písm. a) nebo b),
rozhoduje VH AKHV.
1.
2.

Čl. 7
Práva členů

1. Všichni členové mají stejná práva, pokud tyto stanovy nebo zákon nestanoví jinak.
2. Člen AKHV má právo:
a) využívat výhod vyplývajících z členství v AKHV,
b) podílet se na práci a rozvoji AKHV, předkládat námitky, návrhy,
c) využívat logo AKHV,
d) vznášet doporučení a podněty směřující ke zlepšení práce a odstranění
nedostatků,
e) prostřednictvím svých zástupců volit a být volen do orgánů AKHV,
f) domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů,
3. Na členy čekatele se nevztahuje ustanovení čl. 7 odst. 2. písm. c), e) a f).
Čl. 8
Povinnosti členů
1. Člen AKHV je povinen:
a) dodržovat stanovy AKHV a vnitřní řády AKHV
b) jednat a chovat se v souladu s posláním AKHV,
c) chránit zájmy a dobré jméno AKHV a chránit jeho majetek,
d) chránit a nenarušovat dobré soužití v AKHV,
e) v případě zvolení svého člena do prezidia AKHV, kontrolovat zda svědomitě a aktivně
vykonává funkci,
f) aktivně se podílet na činnosti AKHV a plnění jeho cílů,
g) platit řádně a včas členské příspěvky za kalendářní rok, jejichž splatnost je stanovena
do 31.března v daném roce a jejichž výši schvaluje VH AKHV,
h) vyslat své pověřené zástupce na VH AKHV
i) nahlásit prezidiu bez zbytečného odkladu změnu svých kontaktních údajů (jméno
statutárního zástupce, adresu, telefon, e-mail, apod.).
j) další podrobnosti řeší Organizační řád
2. Neplnění povinností vyplývajících ze stanov může mít za následek vyloučení člena
z AKHV na návrh prezidia AKHV.
Čl. 9
Zánik členství
1. Členství v AKHV zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením prezidiu AKHV,
b) vyloučením člena na základě hrubého porušení, nebo soustavného porušování
povinností člena,
c) zánikem klubu,
d) marným uplynutím náhradní lhůty k zaplacení členského příspěvku.
2. O vyloučení člena dle čl. 9., odst. 1., písm. b) rozhoduje VH AKHV na návrh prezidia
AKHV. V ostatním se při vyloučení postupuje podle §239-241 občanského zákoníku.
Čl. 9a
Seznam členů

1. AKHV vede seznam členů, který má veřejnou a neveřejnou část. Ve veřejné části se
na webové stránce AKHV uvede jméno (název), adresa, e-mailová adresa a webová
stránka, má-li ji člen zřízenou. V neveřejné části seznamu členů jsou vedeny údaje o vzniku
a zániku členství a další kontaktní údaje.
2. Členové AKHV jsou povinni provádět aktualizaci kontaktních údajů . Neohlásí-li člen
bez zbytečných odkladů změnu kontaktních údajů – nemůže se domáhat toho, že nebyl
řádně seznámen se skutečnostmi, o kterých musí být informován, zejména o konání VH,
školení apod.
Část III.
Organizační struktura
Čl. 10
Orgány AKHV
1. Organizační strukturu tvoří:
a) valná hromada AKHV,
b) prezidium,
c) revizní komise.
2. AKHV může k zajištění své činnosti zřizovat další pomocné orgány např. komise, sekce,
pracovní skupiny apod.
Čl. 11
Valná hromada AKHV
1. Valná hromada AKHV je nejvyšším orgánem AKHV (zkratka „VH“).
2. VH svolává:
a) prezidium dle potřeby, nejméně však 1x ročně,
b) prezidium, požádá-li písemně o svolání VH k projednání navrhovaných záležitostí
alespoň jedna třetina všech klubů ( členů AKHV ). Pokud prezidium tuto povinnost
nesplní ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, uvedené kluby resp. jejich zástupci
vyzvou revizní komisi ke svolání VH, která učiní veškeré s tím související úkony.
Pokud ani revizní komise do 30 dnů nesvolá VH, může svolat VH kterýkoli člen.
3. Datum, hodinu, místo konání a navrhovaný program VH oznámí prezidium všem členům
ve lhůtě nejméně 14 dní před dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou
( i v elektronické podobě ).
4. Z VH se vyhotovují zápis a usnesení, které jsou po podpisu zapisovatelem a ověřovateli
uloženy mezi dokumenty prezidia AKHV a v elektronické podobě rozeslány všem klubům.
5. VH:
a) schvaluje stanovy AKHV a řády ( organizační, jednací a volební ) a rozhoduje o jejich
změnách, k čemuž je nutný souhlas alespoň dvoutřetinové většiny přítomných členů
b) schvaluje základní úkoly a cíle AKHV na další období,
c) schvaluje rozpočet AKHV, jeho čerpání a členské příspěvky, příp. další poplatky,
včetně termínu jejich úhrady,
d) volí a odvolává členy prezidia,
e) volí a odvolává členy revizní komise,
f) schvaluje zprávu o činnosti prezidia, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise,
g) schvaluje jmenování čestného prezidenta AKHV,
h) rozhoduje o zrušení AKHV.
6. VH je usnášení schopná při účasti nadpoloviční účasti členů (klubů).

7. V případě, že se nesejde usnášeníschopná většina členů do 30 minut po stanovené hodině
zahájení zasedání VH, ukončí předsedající zasedání řádné VH a zahájí zasedání náhradní
VH, která je usnášení schopná počtem přítomných členů. Program náhradní VH musí být
totožný s programem řádné VH.
8. VH rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak
(čl.11 odst.5 písm.a).
9. VH může v případě nutnosti přijímat rozhodnutí formou per rollam. Návrh věci
k rozhodnutí „per rollam“ zašle prezident AKHV nebo jím pověřená osoba členům AKHV.
Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního
člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AKHV. Rozhodnutí
přijaté “per rollam” podepisuje prezident nebo první viceprezident. Na nejbližším zasedání
VH jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání
VH.
Čl. 12
Prezidium
Prezidium je statutárním orgánem AKHV a je ze své činnosti odpovědno VH.
Prezidium má pět členů a schází se dle potřeby, nejméně však 4x ročně.
Prezidium je voleno VH na funkční období 4 let, jeho volba se řídí Volebním řádem
Prezidium volí ze svého středu na svém prvním zasedání prezidenta, prvního viceprezidenta
a hospodáře. Další dva členové prezidia jsou ve funkci viceprezidentů.
5. Činnost prezidia řídí prezident AKHV.
6. Prezidium jako statutární orgán vykonává veškerou působnost, která není těmito stanovami
nebo zákonem svěřena jiným orgánům AKVH. Prezidium plní zejména tyto úkoly:
a) zabezpečuje plnění závěrů VH,
b) řídí činnost AKHV a vytváří předpoklady pro další rozvoj aktivit, zejména pro
uspokojování zájmové sféry členské základny,
c) zřizuje dle potřeby pomocné orgány AKHV,
d) jménem AKHV schvaluje smlouvy a dohody, s výjimkou smluv a dohod
souvisejících s provozem AKHV,
e) zodpovídá za vedení seznamu členů AKHV,
f) zodpovídá za vedení účetní a hospodářské evidence AKHV dle obecně závazných
právních předpisů a za řádné hospodaření AKHV,
g) vydává vnitřní předpisy AKHV s výjimkou předpisů schvalovaných VH,
h) organizačně a obsahově připravuje VH,
i) navrhuje vyloučení členů dle čl. 9., odst. 2. těchto stanov v platném znění.
7. Prezidium jedná ve sboru s výjimkou činností, které jsou svěřeny do působnosti
jednotlivých členů prezidia.
8. Prezidium může v případě nutnosti přijímat rozhodnutí formou per rollam. Návrh věci
k rozhodnutí „per rollam“ zašle prezident AKHV nebo jím pověřená osoba členům
prezidia. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko
posledního člena prezidia, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů
prezidia. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje prezident nebo první viceprezident.
Na nejbližším zasedání prezidia jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per
rollam“ od posledního zasedání prezidia.
9. Členové prezidia vykonávají svou funkci osobně; člen prezidia může zmocnit k hlasování
na zasedání prezidia jeho jiného člena.
10. AKHV zastupují navenek vždy dva členové prezidia, a to prezident a jeden
z viceprezidentů. Podpisování se děje tak, že zastupující připojí k názvu AKHV svůj podpis
a označení funkce. V případě nepřítomnosti může prezident udělit plnou moc k zastupování
jednomu z viceprezidentů.
1.
2.
3.
4.

Čl. 13
Prezident
Prezident navrhuje koncepci činnosti AKHV a předkládá ji po projednání prezidiem
ke schválení VH.
2. Prezident svolává a řídí zasedání prezidia.
3. Prezident v případě své dlouhodobé nepřítomnosti má pravomoc jmenovat svého zástupce,
který zastupuje prezidenta v plném rozsahu pravomocí, nejdéle však do skončení volebního
období prezidenta.
1.

Čl. 14
První viceprezident AKHV
1. První viceprezident zastupuje prezidenta v době jeho nepřítomnosti.
2. První viceprezident
a. zodpovídá za vedení seznamu členů a vydávání členských a registračních listů členů
AKHV,
b. ukládá dokumenty AKHV, zápisy a usnesení z VH, zápisy zasedání prezidia, zprávy
revizní komise AKHV a jednotlivé řídící dokumenty vydané orgány AKHV.
Čl. 15
Hospodář AKHV
1. Hospodář AKHV zejména:
a)
zajišťuje vedení účetnictví a hospodářské evidence AKHV,
b)
vede evidenci majetku AKHV a provádí jeho inventarizaci,
c)
vyhotovuje zprávu o hospodaření a předkládá ji VH AKHV,
d)
zajišťuje vedení bankovních účtů,
e)
zodpovídá za řádné uložení všech finančních dokladů a jejich archivaci,
f)
zodpovídá za zpracování daňového přiznání.
2. Při plnění svých úkolů důsledně dbá na dodržování obecně závazných právních předpisů.
3. O aktuálním stavu hospodaření informuje na každém zasedání prezidia.
Čl. 16
Revizní komise
1.
2.
3.
4.
5.

Revizní komise je kontrolním orgánem AKHV.
Revizní komise má tři členy. Funkční období členů revizní komise je pětileté.
Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu, s funkcí likvidátora
Revizní komise se schází dle potřeby, nejméně však 2x ročně.
Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti AKHV řádně vedeny a vykonává-li AKHV
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
6. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně prezidium a jedná-li se o nedostatky
v činnosti prezidia, upozorní na ně VH.
7. V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do všech dokladů
AKHV a požadovat od členů dalších orgánů AKHV vysvětlení k jednotlivým záležitostem,
a to ve lhůtách, které k tomu stanoví.
8. Členové revizní komise mají právo se zúčastnit zasedání prezidia a předkládat k projednání
otázky, které se týkají činnosti revizní komise. Jednání se zúčastňují s hlasem poradním.

Čl. 17
Čestný prezident
1. Čestným prezidentem se může stát dlouholetý prezident AKHV, který se významně a
přínosným způsobem zasadil o rozvoj a činnost AKHV
2. Návrh na jmenování čestného prezidenta může podat, prostřednictvím svého zástupce,
kterýkoli člen AKHV a jmenování schvaluje VH.
3. Jmenování Čestný prezident je nepřenosné a doživotní. Jmenováním Čestným prezidentem,
projevuje členská základna jmenovanému úctu a uznání za vykonanou práci v minulém
období.
4. Čestný prezident může být pozván na jednání prezidia s hlasem poradním.
5. Čestný prezident se může zúčastňovat VH, aniž by byl delegován.
Čl.18
Společná ustanovení k orgánům
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Je-li rozhodnutí voleného orgánu AKHV přijato, zaznamená se na žádost člena, který
návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů
orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno
zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.
Člen voleného orgánu AKHV vykonává svou funkci osobně; u právnické osoby fyzickou
osobou, která je jejím statutárním orgánem nebo která člena-právnickou osobu ve výkonu
funkce zastupuje na základě jejího pověření.
Členové orgánů AKHV jsou povinni funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou
i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Nejsou-li této péče řádného hospodáře schopni
a nevyvodí z toho pro sebe důsledky, odpovídají za způsobenou škodu.
Skončí-li funkce člena prezidia nebo revizní komise předčasně, může prezidium nebo
revizní komise na svém nejbližším zasedání kooptovat náhradního člena, který svou funkci
vykonává až do zasedání volební VH, která zvolí nového člena. Náhradní člen může být
zvolen řádným členem. Poklesne-li počet členů prezidia pod usnášeníschopnou většinu,
musí být bez zbytečného odkladu svolána VH.
Odstoupí-li člen voleného orgánu AKHV ze své funkce, zaniká jeho funkce uplynutím
dvou měsíců od doručení rezignace do sídla AKHV nebo dvou měsíců po oznámení
rezignace do zápisu z jednání příslušného orgánu.
Člen AKHV, který navrhl svého člena do volené funkce v orgánu AKHV, má právo
navrhnout jeho odvolání. O odvolání rozhoduje VH, jedná-li se o člena prezidia a revizní
komise. V případě odvolání členů pomocných orgánů rozhoduje prezidium AKHV.
Část IV.
Hospodaření AKHV
Čl. 18
Zásady hospodaření
1. Hlavním zdrojem majetku AKHV jsou zejména členské příspěvky, dary, granty, dotace
a sponzorské příspěvky.
2. Vedlejším zdrojem příjmů AKHV mohou být příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.
O vedlejší hospodářské činnosti rozhoduje prezidium.

Část V
Závěrečná ustanovení
Čl. 19
Zrušení, likvidace a zánik AKHV
1. Valná hromada může rozhodnout o zrušení AKHV, jestliže pro tento návrh hlasuje
dvoutřetinová většina všech členů. Současně s rozhodnutím o zrušení rozhodne VH
o jmenování likvidátora.
2. Likvidační zůstatek AKHV bude rozdělen mezi jednotlivé členy AKHV a převeden
na jejich účty.
3. AKHV zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.
Čl. 20
1. Přílohami těchto stanov jsou:
a) schéma organizační struktury AKHV,
b) vzor členského listu AKHV,
c) vzor registračního listu člena AKHV.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením VH a nahrazují v plném rozsahu stanovy
ze dne 5. 3. 2016.
Ověřené podpisy:

Příloha č.1. schéma organizační struktury AKHV
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AKHV

VH AKHV
( Valná hromada AKHV)

KONTROLNÍ A REVIZNÍ
KOMISE AKHV

PREZIDIUM
AKHV

PREZIDENT AKHV

1.VICEPREZIDENT
PRO ORGANIZACI
A LEGISLATIVU

KOMISE
ORGANIZAČNÍ
A LEGISLATIVNÍ

HOSPODÁŘ

KOMISE FINANČNÍ
A HOSPODÁŘSKÁ

VICEPREZIDENT
PRO
TECHNICKOU
ČINNOST

VICEPREZIDENT
PRO SPORTOVNÍ
A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST

KOMISE
TECHNICKÁ

KOMISE PRO
SPORTOVNÍ
A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST

OSTATNÍ
POMOCNÉ
ORGÁNY AKHV

Příloha č.2. vzor členského listu AKHV

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI
v Asociaci klubů historických vozidel
Na Strži 9, Praha 4 140 00 Czech Republic
PŘESNÝ NÁZEV SDRUŽENÍ :
……………………………………………………………………………………………………………….
CELKEM ČLENŮ : ………………………… Z TOHO MLÁDEŽE DO 15 LET:……………………………………..
IČO : …………………………………

ČÍSLO ÚČTU : ………………………………………………….

PŘEDSEDA
PŘÍJMENÍ, JMÉNO : ______________________________________________________RČ :_________________________
ADRESA BYDLIŠTĚ : ____________________________________________PSČ : ___________________
TELEFON :
E-MAIL :

____________________________________MOBILNÍ TELEFON : ___________________________
___________________________________________________________________________________

MÍSTOPŘEDSEDA
PŘÍJMENÍ, JMÉNO : ______________________________________________________RČ :_________________________
ADRESA BYDLIŠTĚ : ____________________________________________PSČ : ___________________
TELEFON :

____________________________________MOBILNÍ TELEFON : ___________________________

E-MAIL :

____________________________________________________________________________________

HOSPODÁŘ
PŘÍJMENÍ, JMÉNO : ______________________________________________________RČ :_________________________
ADRESA BYDLIŠTĚ : ____________________________________________PSČ : ___________________
TELEFON :

____________________________________MOBILNÍ TELEFON : ___________________________

E-MAIL :

_____________________________________________________________________________________

ČLENSKÁ SCHŮZE ZE DNE ………………….. ROZHODLA O VSTUPU DO AKHV A ZAVAZUJE SE ŘÍDIT JEJÍMI
STANOVAMI.
JAKO PŘÍLOHA JE K TÉTO PŘIHLÁŠCE PŘIPOJEN ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SDRUŽENÍ OBSAHUJÍCÍ ÚDAJE O
VOLBĚ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SDRUŽENÍ A STANOVY POTVRZENÉ MV ČR.
SÍDLO KLUBU / ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ POŠTY :
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ PSČ :________________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________________________________________
TEL./FAX:____________________________________________________________________________________________
V ……………………………………………., DNE ………………………
-------------------------------------------------------PODPIS PŘEDSEDY SDRUŽENÍ

Příloha č.3. vzor registračního listu člena AKHV

REGISTRAČNÍ LIST ČLENSKÉHO SPOLKU
v Asociaci klubů historických vozidel
Na Strži 9, Praha 4 140 00 Czech Republic

Registrační číslo:

PŘESNÝ NÁZEV SPOLKU :
IČO :

…………….………………………………………………………………………….

…………………………………

SÍDLO A ADRESA SPOLKU:

………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

Dle platného znění stanov Asociace klubů historických vozidel je shora uvedený klub řádným členem Asociace klubů
historických vozidel na základě přihlášky podané dne: ……………………………..
Členství klubu vzniká dne: …………………………
V Praze dne:

……………………………………

…………………………………………
viceprezident Asociace

…………………………………………
prezident Asociace

