Stanovy Klubu agility České republiky
Čl. I
Preambule
1.

Klub agility České republiky, z. s. (dále jen Klub agility nebo spolek) byl založen na ustavující
členské schůzi dne 4. června 1992 v Říčanech. Klub agility je spolkem vytvořeným na
principu dobrovolnosti a demokratických zásadách, jehož práva a povinnosti se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.

Klub agility je prostřednictvím Českomoravské kynologické unie členem Mezinárodní
kynologické organizace (FCI), případně dalších organizací nebo spolků.

3.

Klub agility je organizátorem a představitelem sportu agility v České republice. Klub agility je
oprávněn schvalovat národní i mezinárodní závody pořádané na území České republiky
v souladu s pravidly FCI a národními pravidly a přidělit jejich pořádání konkrétnímu
pořadateli.

4.

Klub agility sdružuje zájemce o agility a jednotlivé kluby agility (členské právnické subjekty),
věnující se sportu agility působící na území České republiky.

5.

Název Klubu zní: Klub agility České republiky, z. s., zkrácený název Klub agility nebo KAČR.

6.

Sídlem Klubu je Praha.
Čl. II
Účel a činnost Klubu agility

1.

Účelem Klubu agility je organizace a podpora agility jako sportu a sportovní činnosti
v tomto odvětví na všech jeho úrovních. Klub agility je neziskovou organizací.

2.

Organizací a podporou agility jako sportu a sportovní činnosti se rozumí zejména:
a) propagace agility ve společnosti,
b) metodické a cílevědomé působení ve všech oblastech sportovní činnosti, včetně rozvoje
a podpory agility jako rekreačního, výkonnostního a vrcholového sportu,
c) prosazování zájmů a dobrého jména Klubu agility na úrovni státní správy a místních
samospráv a působení na tvorbu všech právních norem, které se sportu a zejména agility
týkají,
d) spolupráce s národními i mezinárodními sportovními svazy a federacemi,
e) zajišťování, organizace a řízení národních i mezinárodních soutěží v České republice.

3.

K dosažení výše uvedeného vyvíjí Klub agility zejména následující činnost:
a) organizuje fungování agility na území České republiky ve všech jeho úrovních, od národní
reprezentace po rekreační sport,
b) vydává a schvaluje pravidla agility, řády a veškeré další předpisy související se sportovní činností,
c) registruje členy a vede jejich evidenci,
d) komunikuje s médii,
e) zabezpečuje vzdělávání a výchovu svých členů,
f) získává finanční prostředky na provozování a další rozvoj sportovní činnosti.

Čl. III
Pobočné spolky
Vytváření pobočných spolků je zakázáno.
Čl. IV
Členství v Klubu agility
1.

Členem spolku může být fyzická i právnická osoba, která trvale působí na území České
republiky a splní podmínky stanovené v těchto stanovách a řádech Klubu agility.

2.

Členství fyzické osoby je dobrovolné a není věkově omezeno. S členstvím osob mladších 18
let musí souhlasit jejich zákonný zástupce. Přihláška je písemná a musí obsahovat prohlášení
o tom, že člen vstupuje do spolku dobrovolně a zavazuje se dodržovat všechny jeho pravidla,
včetně těchto stanov, a také podřizovat se rozhodnutím orgánů spolku. Fyzická osoba se stává
členem Klubu agility, byla-li jeho přihláška řádně vyplněná a doručená Klubu agility a je-li
uhrazen s ní spjatý členský příspěvek.

3.

Členství právnické osoby vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem a
uhrazení členského poplatku.

4.

Každá právnická a fyzická osoba může být ve stejnou dobu členem Klubu agility pouze
jednou.

5.

Členství fyzické osoby v Klubu agility se může realizovat buď přímo jako individuální
členství, nebo prostřednictvím právnické osoby, která je sama členem Klubu agility (dále
označované jen jako „členská právnická osoba“). V takovém případě člen takové členské
právnické osoby s touto skutečností seznámí Klub agility.

6.

Zásady evidence jednotlivých členů a členských právnických osob stanoví výkonný výbor
samostatnou směrnicí.

7.

Každý člen Klubu agility může navrhnout konferenci udělení čestného členství tomu, kdo se
svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj agility. O jeho
udělení rozhoduje konference. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Čestné
členství zaniká stejným způsobem, jako běžné členství.

8.

Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis
a výmazy v tomto seznamu provádí výkonný výbor při vzniku a zániku členství a dále při
jakékoliv změně podstatných údajů.
Čl. V
Práva a povinnosti člena spolku

1.

Člen spolku má právo:
a)

užívat všech výhod plynoucích z členství v Klubu agility,

b)

účastnit se jednání konference,

c)

podílet se na rozhodování konference hlasováním (pokud disponuje hlasovacím právem),

d)

volit předsedu Klubu agility a členy výkonného výboru a další orgány Klubu agility dle
těchto stanov (pokud disponuje hlasovacím právem),

e)

být volen do orgánů Klubu agility, pokud nejpozději v den konání konference dosáhl věku
18 let a jejich svéprávnost není omezena,

f)

předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

g)
2.

podílet se na praktické činnosti spolku.

Člen spolku má povinnost:
a)

dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Klubu agility,

b)

aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy spolku,

c)

platit členské příspěvky.
Čl. VI
Zánik členství

1.

Členství ve spolku zaniká:
a) nezaplacením každoročního členského příspěvku řádně a včas ve lhůtě stanovené

výkonným výborem,
b) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výkonnému výboru;
c) úmrtím člena fyzické osoby, či zánikem člena právnické osoby,
d) zánikem Klubu agility,
e) vyloučením člena rozhodnutím konference, k zániku členství na základě rozhodnutí

konference dochází dnem následujícím po jednání konference, nerozhodla-li konference
o jiném datu zániku členství,
f) případně z jiného důvodu stanoveného právními předpisy.
2.

V případě pochybností, zda osoba je, či není členem, o takové pochybnosti rozhoduje
výkonný výbor do 30 dnů ode dne, kdy mu byla tato skutečnost oznámena osobou, která se
považuje za právoplatného člena.
Čl. VII
Ručení za dluhy spolku

Členové spolku za dluhy spolku neručí.
Čl. VIII
Orgány spolku
1.

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) konference,
b) výkonný výbor,
c) kontrolní a revizní komise.

2.

Funkční období výkonného výboru a kontrolní a revizní komise Klubu agility je čtyřleté.

3.

Funkční období podle předchozí věty neskončí dříve, než jsou do funkce členů příslušného
orgánu Klubu agility zvoleny nové osoby; tím není dotčeno právo člena orgánu Klubu agility
odstoupit ze své funkce. Funkční období kooptovaných členů výkonného výboru a kontrolní
a revizní komise zaniká spolu se zánikem mandátu členů těchto orgánů zvolených konferencí.

4.

Člen orgánu Klubu agility může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením vůči Klubu

agility. Jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení jeho prohlášení Klubu agility.
5.

Z jednání všech orgánů Klubu agility se pořizuje zápis, který musí obsahovat termín a místo
konání jednání, seznam přítomných členů orgánu Klubu agility a hostů, program jednání
a přesný obsah rozhodnutí, o nichž bylo jednáno, s uvedením výsledků hlasování včetně údaje
o tom, jak jednotliví přítomní členové orgánu Klubu agility hlasovali. Zápis musí být
zpřístupněn všem členům spolku.

6.

Člen voleného orgánu Klubu agility vykonává funkci osobně.

7.

Každý člen Klubu agility nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Klubu agility pro jeho rozpor se
zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Klubu agility. Právo
dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel
o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí
rozhodnutí.

8.

Členové výkonného výboru a kontrolní a revizní komise jsou z výkonu své funkce odpovědní
podle § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Čl. IX
Konference

1.

Nejvyšším orgánem spolku je konference, v níž jsou zastoupeni všichni jeho členové.
Konference rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu Klubu agility a na jeho návrh členy výkonného výboru a odvolává je,
c) volí a odvolává členy revizní komise,
d) volí a odvolává zástupce Klubu agility při komisi agility FCI,
e) projednává zprávu o činnosti spolku, zprávu o činnosti výkonného výboru a kontrolní a

revizní komise za období od poslední konference,
f) schvaluje zprávu o hospodaření Klubu agility za období od poslední konference,
g) rozhoduje o vyloučení členů,
h) rozhoduje jako disciplinární orgán o odvolání proti rozhodnutí výkonného výboru tam, kde

je výkonný výbor dle disciplinárního řádu příslušný k disciplinárnímu rozhodnutí v první
instanci,
i) rozhoduje o vstupu spolku do jiných organizací a to vždy dvou třetinou hlasů přítomných

členů disponujících hlasovacím právem,
j) rozhoduje o zrušení Klubu agility, jeho vstupu do likvidace, jmenuje a odvolává

likvidátora, určuje výši jeho odměny a schvaluje rozdělení likvidačního zůstatku.
2.

Zasedání konference je svoláváno předsedou podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

3.

Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce konferenci, pokud ho o to požádá písemně
alespoň jedna třetina členů spolku nebo kontrolní a revizní komise. V případě, že předseda
konferenci v této lhůtě nesvolá, je k tomu oprávněna kontrolní a revizní komise.

4.

Pozvánku na zasedání konference zveřejní předseda na internetových stránkách Klubu agility
a případně rozesláním elektronickou poštou nejpozději třicet dní před jejím konáním. Součástí
informace je návrh programu zasedání.

5.

Nejpozději deset dní před konáním zasedání konference zasílá předseda členům spolku návrhy
materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

6.

Již svolané zasedání konference lze po jeho svolání, za stejných podmínek jako bylo svoláno,
také odvolat, či odložit. A to v případě, že se vyskytne závažný důvod.

7.

Zasedání konference řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak
byl jeho program ohlášen, ledaže se členové spolku většinou přítomných usnesou na
předčasném ukončení.

8.

Konference může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výkonného
výboru.

9.

Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od ukončení konference.
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila
konference. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil,
kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen
spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání konference.
Čl. X
Jednání konference

1. Konference je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
2. Každý člen Klubu agility starší 18 let má hlasovací právo a disponuje pro hlasování na

konferenci jedním hlasem. Členové Klubu agility starší 18 let, kteří si přejí být při hlasování
na konferenci zastoupeni členskou právnickou osobou, která je členem Klubu agility jako
právnická osoba, a disponují souhlasem takové členské právnické osoby s členstvím v ní,
s takovou skutečností seznámí Klub agility způsobem uvedeným ve směrnici vydané
výkonným výborem dle čl. IV. odst. 6 těchto stanov. V takovém případě mají právo se
účastnit konference, ale jejich hlasovací právo vykonává jejich členská právnická osoba. Pro
výkon hlasovacího práva na konferenci je rozhodným stav evidence členské základy
k poslednímu dni čtvrtletí předcházejícího konání konference, tedy 31. 3. nebo 30. 6. nebo
30. 9. nebo 31. 12.
3. Hlasovací právo členské právnické osoby vykonává statutární orgán. Členská právnická

osoba hlasuje počtem hlasů fyzických osob – členů Klubu agility, kteří se přihlásili
k členství v této právnické osobě k datu rozhodnému pro výkon hlasovacího práva.
4. Hlasovací právo člena je možné realizovat i na základě úředně ověřené plné moci. V případě,

že bude předloženo více plných mocí podepsaných jedním členem, považuje se za platnou
plná moc s pozdějším datem podpisu.
5. Hlasování konference je vždy veřejné, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak nebo

pokud konference nerozhodne jinak.
6. Konference rozhoduje usneseními, která jsou pro Klub agility a jeho členy závazná.
7. Usnesení konference je schváleno, hlasovali-li pro něj přítomní členové disponující

nadpoloviční většinou hlasovacích práv.
8. Usnesení v záležitosti, která nebyla zařazena na program zasedání při svolání konference, je

schváleno, hlasovali-li pro něj přítomní členové disponující alespoň 2/3 většinou hlasovacích
práv.
9. Konferenci řídí předseda Klubu agility, popř. jím pověřený člen výkonného výboru.

Konference volí z řad přítomných členů zapisovatele, návrhovou komisi a komisi mandátní
a volební.

Čl. XI
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech

věcech, zejména rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně vedení
účetnictví a dispozic s jeho majetkem. Za výkonný výbor jedná a podepisuje samostatně
předseda výkonného výboru nebo jiný, výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru.
Výkonný výbor může rozhodnout o tom, zda a v jakém rozsahu je oprávněna jednat za Klub
agility jiná osoba.
2. Výkonný výbor je orgán spolku složený z nejméně pěti osob. Počet členů výkonného výboru

musí být vždy lichý.
3. Členy výkonného výboru volí konference na dobu 4 let. Opětovná volba není vyloučena.

Výkonný výbor počíná svou funkci vykonávat bezprostředně po svém zvolení. Výkonný
výbor, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradního člena. Odvolání
nebo rezignace předsedy Klubu agility je vždy současně odvoláním a rezignací celého
výkonného výboru.
4. Členem výkonného výboru může být zvolena pouze svéprávná a bezúhonná fyzická osoba,

která dosáhla nejpozději v den svého zvolení 18 let. Člen výkonného výboru nemůže být
současně členem kontrolní a revizní komise.
5. V čele výkonného výboru stojí předseda výkonného výboru, který organizuje a řídí jeho činnost.
6. Do působnosti výkonného výboru náleží:
a) zastupovat Klub agility navenek,
b) rozhodovat o všech záležitostech Klubu agility, pokud nejsou těmito stanovami nebo

přijatými řády vyhrazeny do působnosti jiných orgánů Klubu agility,
c) schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření Klubu agility,
d) zajišťovat řádné vedení účetnictví,
e) vykonávat funkci disciplinárního orgánu v souladu s disciplinárním řádem,
f) vést řádně členskou evidenci členů spolku,
g) archivovat veškeré zápisy z jednání konference, výkonného výboru a revizní komise,
h) schvalovat členské přihlášky právnických osob.
7. Jednání a hlasování výkonného výboru Klubu agility je možné provést i prostřednictvím

elektronických nebo jiných technických prostředků umožňujících zachycení jeho obsahu
a určení jednající osoby (dále jen „korespondenční cesta“). Návrh usnesení je oprávněn podat
kterýkoliv člen výkonného výboru. Návrh usnesení rozešle navrhovatel všem členům
výkonného výboru Klubu agility korespondenční cestou spolu s oznámením lhůty, ve které
mají korespondenční cestou sdělit své stanovisko. Lhůta nesmí být kratší než 3 dny. Usnesení
nabývá platnosti doručením zprávy korespondenční cestou, obsahující kladné vyjádření
posledního člena výkonného výboru, kterým bylo dosaženo potřebné většiny ke schválení
usnesení, navrhovateli. V případě, že v navrhovatelem určené lhůtě neobdrží navrhovatel
souhlas nadpoloviční většiny členů výkonného výboru, nebo před uplynutím lhůty obdrží
alespoň od poloviny členů výkonného výboru záporné vyjádření, usnesení nebylo přijato.
O každém korespondenčním hlasování se pořizuje zápis obsahující jméno navrhovatele,
obsah návrhu, termín jeho rozeslání a seznam členů výkonného výboru, jimž byl rozeslán
a datum nabytí platnosti usnesení či datum nepřijetí návrhu. Přílohou zápisu musí být přesný
obsah usnesení a výsledky hlasování včetně uvedení počtu hlasů, které byly pro, proti, které
se zdržely a které se nevyjádřily ve stanovené lhůtě a údaje o tom, jak hlasovali jednotliví

členové výkonného výboru. Za správný průběh hlasování odpovídá navrhovatel.
Čl. XII
Volba předsedy a členů výkonného výboru
1. Volba předsedy a členů výkonného výboru je vždy tajná. Konference nemůže rozhodnout

o veřejném způsobu hlasování v otázkách volby členů výkonného výboru.
2. Nejdříve se volí předseda Klubu agility. Další členové výkonného výboru jsou jednotlivě voleni

na návrh předsedy.
Čl. XIII
Kontrolní a revizní komise
1.

Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který dohlíží na řádné fungování
spolku a dodržování jeho stanov, dalších právních předpisů, které se k činnosti spolku
váží a na jeho hospodaření. Kontrolní a revizní komise neplní funkci rozhodčí komise ve
smyslu § 265 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.

Kontrolní a revizní komise má tři členy. Členy kontrolní a revizní komise volí konference na
dobu 4 let. Opětovná volba není vyloučena. Kontrolní a revizní komise počíná svou funkci
vykonávat bezprostředně po svém zvolení. Kontrolní a revizní komise, jejíž počet členů neklesl
pod polovinu, může kooptovat náhradního člena.

3.

Členem kontrolní a revizní komise může být zvolena pouze svéprávná a bezúhonná fyzická
osoba, která dosáhla nejpozději v den svého zvolení 18 let. Člen kontrolní a revizní komise
nemůže být současně členem výkonného výboru.

4.

V čele kontrolní a revizní komise stojí předseda kontrolní a revizní komise, který organizuje
a řídí její činnost. Předsedu kontrolní a revizní komise zvolí její členové ze svého středu.

5.

Do působnosti kontrolní a revizní komise náleží:
a) dohlížet, jsou-li záležitosti Klubu agility řádně vedeny a vykonává-li Klub agility činnost

v souladu se stanovami a dalšími právními předpisy,
b) nahlížet do všech dokladů a záznamů, které potřebuje k plnění svých úkolů, s výjimkou

dokladů a záznamů týkajících se disciplinárního řízení,
c) informovat pravidelně výkonný výbor a konferenci o zjištěných nedostatcích v činnosti,
d) členové kontrolní a revizní komise mají právo zúčastnit se jednání všech orgánů Klubu

agility, s výjimkou jednání disciplinárních orgánů, a požadovat od nich informace a
vysvětlení týkající se činnosti kontrolní a revizní komise.
6.

Jednání a hlasování kontrolní a revizní komise Klubu agility je možné provést
i prostřednictvím elektronických nebo jiných technických prostředků umožňujících zachycení
jeho obsahu a určení jednající osoby (dále jen „korespondenční cesta“). Návrh usnesení je
oprávněn podat kterýkoliv člen kontrolní a revizní komise. Návrh usnesení rozešle navrhovatel
všem členům kontrolní a revizní komise korespondenční cestou spolu s oznámením lhůty, ve
které mají korespondenční cestou sdělit své stanovisko. Lhůta nesmí být kratší než 3 dny.
Usnesení nabývá platnosti doručením zprávy korespondenční cestou, obsahující kladné
vyjádření posledního člena kontrolní a revizní komise, kterým bylo dosaženo potřebné většiny
ke schválení usnesení, navrhovateli. V případě, že v navrhovatelem určené lhůtě neobdrží
navrhovatel souhlas nadpoloviční většiny členů kontrolní a revizní komise, nebo před
uplynutím lhůty obdrží alespoň od poloviny členů kontrolní a revizní komise záporné

vyjádření, usnesení nebylo přijato. O každém korespondenčním hlasování se pořizuje zápis
obsahující jméno navrhovatele, obsah návrhu, termín jeho rozeslání a seznam členů
kontrolní a revizní komise, jimž byl rozeslán a datum nabytí platnosti usnesení či datum
nepřijetí návrhu. Přílohou zápisu musí být přesný obsah usnesení a výsledky hlasování
včetně uvedení počtu hlasů, které byly pro, proti, které se zdržely a které se nevyjádřily ve
stanovené lhůtě a údaje o tom, jak hlasovali jednotliví členové kontrolní a revizní komise. Za
správný průběh hlasování odpovídá navrhovatel.
Čl. XIV
Majetek a hospodaření
1.

Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z:
a) členských příspěvků
b) z dědictví a odkazů
c) z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí
d) ze státních příspěvků, nadačních grantů
e) z příjmů ze svých činností a z výnosu ze svého majetku.

2.

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, zejména pak
k financování činností naplňujících poslání a cíle Klubu agility a k vytváření potřebných
podmínek pro realizaci těchto činností.

3.

Prostředky Klubu agility nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků
k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či
odměna sjednaná na základě platných smluv.

4.

Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů spolku.

5.

Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle
ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6.

Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Za výběr takovéhoto subjektu
a jeho další činnost odpovídá ve stejné výši, jako by se úkolu zhostil sám. Ve smlouvě
o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

7.

Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výkonným výborem.

8.

Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních
předpisech a směrnicích spolku. Směrnice schvaluje výkonný výbor.
Čl. XV
Zrušení Klubu agility

1.

O zrušení Klubu agility rozhoduje konference, přičemž návrh na zrušení Klubu agility musí
být uveden v pozvánce na konferenci, jež o něm má hlasovat. Zrušení Klubu agility
není možné navrhnout až na konferenci.

2.

Usnesení o zrušení Klubu agility je schváleno, hlasovali-li pro něj přítomní členové disponující
alespoň 2/3 většinou hlasovacích práv.

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení
1.

O změně stanov rozhoduje konference, přičemž usnesení o změně stanov je schváleno,
hlasovali-li pro něj přítomní členové disponující alespoň 2/3 většinou hlasovacích práv.

2.

Změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po jejím přijetí konferencí.

3.

Tyto stanovy byly schváleny zakladateli Klubu agility na ustavující valné hromadě konané dne
4. června 1992 v Říčanech a upraveny členskými schůzemi konanými v Praze 10 Kolovratech
dne 12. listopadu 1994, v Havlíčkově Brodě dne 15. února 1997, v Praze 10 Kolovratech dne
28. března 1999, v Choceradech dne 17. dubna 2009, v Praze dne 29. listopadu 2014 a
v Pardubicích dne 9. prosince 2018.

