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§ 1 Právní statut
Aliance bezpilotního leteckého průmyslu, z.s. (dále jen „Aliance“) je dobrovolným, nevládním,
neziskovým profesním sdružením fyzických a právnických osob – samostatnou právnickou osobou
registrovanou v souladu s ust. § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

§ 2 Název, sídlo, doručovací adresa a účetní rok
1. Název: Aliance pro bezpilotní letecký průmysl, z.s.
Název anglicky: UAV Industry Alliance
2. Adresa sídla Aliance a doručovací adresa:
a) Sídlem Aliance je Brno, Medlánky, Purkyňova 649/127, PSČ 612 00
b) Doručovací adresa se může měnit dle potřeb Aliance. Změna musí být oznámena členské
základně způsobem uvedeným v §16 a dotčeným subjektům písemně, a to listovní poštou,
faxem nebo elektronickou poštou popř. vyvěšena na webových stránkách Aliance.
c) Účetním rokem je kalendářní rok

§ 3 Poslání a cíl činnosti
(1) Posláním Aliance je vytvářet předpoklady a optimální podmínky pro výzkum, vývoj, výrobu,
obchod a rozvoj technologií v oblasti bezpilotního leteckého průmyslu, spolupráce s orgány a
organizacemi, které přímo či nepřímo navazují na předmět činnosti sdružených členů, zejména
iniciováním legislativních, ekonomických a organizačních předpokladů pro rozvoj bezpilotního
leteckého průmyslu, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s Parlamentem ČR v oblasti
podnikání v oboru leteckého bezpilotního průmyslu a obecně prospěšné cíle v oblasti využívání
technologií tohoto průmyslu. Aliance rovněž zastupuje, reprezentuje a propaguje Alianci a jeho členy,
rozvíjí spolupráci mezi členy a spolupráci zaměřenou na získávání a podporu nových projektů
s průmyslovou aplikací, dále podporuje a propaguje vzdělávání pro letecký bezpilotní průmysl.
K naplnění tohoto poslání sdružuje Aliance zejména právnické osoby leteckého bezpilotního
průmyslu, vědecké pracovníky a instituce, nevládní a neziskové organizace působící na poli leteckého
bezpilotního průmyslu a všechny příznivce leteckého bezpilotního průmyslu.

(2) Cíle Aliance
K cílům Aliance patří zejména:
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a) Šíření myšlenky využívání technologií bezpilotního leteckého průmyslu s cílem trvalé
podpory rozvoje a uplatňování těchto technologií v průmyslovém využití.
b) Zastupování zájmů českého bezpilotního leteckého průmyslu, vědeckých pracovníků a
institucí, nevládních a neziskových organizací působící na poli leteckého bezpilotního průmyslu
a všechny příznivce leteckého bezpilotního průmyslu.
c) Podpora a zastupování zájmů členů aktivním shromažďováním informací, spoluvytvářením
technického, ekonomického, legislativního a správního prostředí pro výzkum, výrobu,
plánování, výstavbu, provozování a využívání technologií bezpilotního leteckého průmyslu
d) Shromažďování a vyhodnocování informací o činnosti členů s cílem odstraňovat bariéry
rozvoje sektoru a navrhovat řešení.
e) Podpora a asistence členům Aliance v souvislosti s rozvojem jejich podnikání v oborech
bezpilotního leteckého průmyslu na národním i mezinárodním trhu.
f) Vytváření předpokladů a předkládání návrhů pro financování projektů rozvoje technologií
bezpilotního leteckého průmyslu. Umožnit členům aktivní spolupráci a uplatnění svých
připomínek při tvorbě a změnách legislativy s dopadem na rozvoj bezpilotního leteckého
průmyslu. K naplňování hlavního cíle sdružení využívat dostupných prostředků, v rámci
zákonných možností, k ovlivnění tvorby zákonů a dalších právních předpisů, které mohou mít
dopad na uplatňování tohoto hlavního cíle a na podnikatelskou činnost členů Aliance.
g) Podpora základního a aplikovaného výzkumu v oblasti bezpilotního leteckého průmyslu ve
spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy a jinými institucemi. Řešení a realizace
projektů a programů, tuzemských i zahraničních, v oblasti vědy, výzkumu a výzkumných
aplikací.
h) Spolupráce s obdobnými organizacemi v zahraničí a vytváření podmínek pro přímou
spolupráci se zahraničními partnery a členství v mezinárodních organizacích se stejným
zaměřením.
i) Propagace a šíření odborných informací o využití technologií bezpilotního leteckého
průmyslu směrem k odborné i laické veřejnosti a veřejné správě. K tomuto účelu spolupráce se
sdělovacími prostředky, pořádání seminářů, konferencí, diskusí, exkurzí, publikační činnosti
apod.
j) Přispívání ke vzdělávacímu procesu u středoškolských a vysokoškolských studentů. K tomuto
účelu spolupráce se školami, místními a vyššími samosprávami a jejich úřady v přímé i
přenesené působnosti, neziskovým sektorem aj.

§ 4 Členství v Alianci
(1) Členství v Alianci je řádné a mimořádné.
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(2) Řádným novým členem Aliance se může stát každá právnická i fyzická osoba, která přijme
cíle Aliance, bude je aktivně podporovat a získá souhlas Představenstva Aliance, které
rozhoduje s ohledem na ochranu zájmů Aliance a jeho členů. Přihláška musí být písemná,
obsahující nezbytné údaje o žádajícím subjektu a doručena k rukám Prezidenta Aliance.
(3) Mimořádnými členy Aliance se mohou stát vysoké školy, střední školy, výzkumné ústavy či
jiné fyzické či právnické osoby působící v bezpilotním leteckém průmyslu nebo příbuzném
průmyslu. Přijetí za mimořádného člena Aliance je možné pouze po schválení přihlášky
Představenstvem Aliance.
(4) Členy - právnické osoby zastupuje při jednání v orgánech Aliance jeden zástupce, který vykonává
práva a povinnosti člena.
(5) Aliance vede evidenci členů. Seznam členů Aliance je zveřejněn na webových stránkách
Aliance. Zápisy a výmazy členů se provádí nejpozději do 30 dní od vzniku popř. zániku členství
v Alianci.
(6) Přijetí člena se sděluje způsobem uvedeným v § 15 a členství vzniká po zaplacení členského
příspěvku rozhodnutím představenstva o přijetí.

§ 5 Zánik členství
(1) Řádný i mimořádný člen může být vyloučen v těchto případech:
a) při závažném porušení stanov Aliance,
b) při chování člena, které je v příkrém rozporu s předmětem činnosti a cíli Aliance
(2) O vyloučení řádného člena a mimořádného člena rozhoduje představenstvo.
(3) Žádost o ukončení členství v Alianci předkládá člen písemně se všemi nezbytnými náležitostmi
představenstvu. Tato žádost musí obsahovat nezbytné údaje o žádajícím subjektu. Členství pak bude
ukončeno dnem projednání této žádosti představenstvem. Člen Aliance, kterému bylo ukončeno
členství, nemá nárok na majetkové vypořádání, kromě vrácení majetku, který do Aliance vložil nad
rámec členských příspěvků.
(4) Členství v Alianci zaniká úmrtím, vystoupením, vyloučením, zánikem právnické osoby, vyhlášením
konkurzu na člena, nebo zrušením Aliance. Člen může z Aliance vystoupit, a to na základě písemného
oznámení představenstvu. Vystoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení
představenstvu. Zaplacený příspěvek se nevrací.
(5) Ukončením členství končí všechny nároky člena vůči Alianci.
(6) Člen, který poruší stanovy Aliance, rozhodnutí orgánů Aliance, nebo jiná stanovená pravidla
Aliance nebo svým jednáním poškozuje Alianci, může být na základě rozhodnutí představenstva
vyloučen. Rozhodnutí o vyloučení musí být vyhotoveno písemně, řádně odůvodněno a zasláno
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doporučeně na adresu člena uvedenou v evidenci členů. Rozhodnutí o vyloučení nabývá právní moci
15. dnem od jeho doručení, pokud vyloučený člen nepodá v této lhůtě odvolání.
(7) Představenstvo může rovněž rozhodnout o vyloučení člena, pokud tento člen po dobu delší než tři
měsíce nezaplatil příspěvek, ačkoliv byl dvakrát upomenut. Při druhém upomenutí je třeba záměr
vyloučení uvést.
(8) Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení lze podat do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí
odvolání. O odvolání rozhoduje Prezident představenstva. Odvolání se doručuje Prezidentovi
představenstva prostřednictvím představenstva. Rozhodnutí o vyloučení nabývá právní moci dnem
doručení rozhodnutí o odvolání, kterým Prezident představenstva potvrdil rozhodnutí
představenstva.
(9) Člen Aliance, kterému bylo ukončeno členství, nemá nárok na vrácení uhrazeného ročního
členského příspěvku ani jeho poměrné části.

§ 6 Práva a povinnosti členů
(1) Řádný člen má na základě řádně zaplaceného členského příspěvku tato práva:
a) právo na aktivní ochranu svých profesních zájmů, pokud jsou v souladu se zájmy Aliance a
neodporují platným předpisům,
b) volit a být zvolen do orgánů Aliance,
c) Při hlasování na členské schůzi má každý člen Aliance, který nemá nedoplatek na
příspěvcích, jeden hlas za každých zaplacených 1.000,- Kč na příspěvku za dané účetní období,
vyjma mimořádných členů, kteří disponují pouze hlasem poradním, nemají však hlasovací
právo.
e) účast na členských schůzích,
(2) Řádný člen je povinen:
a) zaplatit členské příspěvky ve stanovené výši do jednoho (1) kalendářního měsíce od počátku
kalendářního roku,
b) zaplatit členské příspěvky po obdržení potvrzené kopie přihlášky do jednoho (1)
kalendářního měsíce od data podání přihlášky,
c) chránit zájmy Aliance profesní odborností, svým vystupováním a jednáním,
d) dodržovat stanovy Aliance,
e) dle svých možností aktivně podporovat cíle Aliance,
f) aktivně spolupracovat při výkonu činnosti v pracovních orgánech Aliance.
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(3) Mimořádný člen má tato práva:
a) účastnit se jednání členské schůze Aliance s hlasem poradním,
b) předkládat návrhy na zlepšení činnosti Aliance
c) být volen do Představenstva Aliance
Mimořádný člen je povinen dodržovat stanovy a podporovat cíle Aliance.
(4) Každý člen Aliance je oprávněn používat v běžném obchodním styku označení „Člen Aliance
bezpilotního leteckého průmyslu“ nebo „Member of the UAV Alliance“

§ 7 Členské příspěvky
(1) Členský příspěvek je roční. Výši základních příspěvků členů na činnost Aliance (dále jen
„příspěvek“) pro následující rok stanoví představenstvo a schválí členská schůze. Výši a způsob
použití příspěvků stanoví podrobně prováděcí Příspěvkový řád.
(2) Příspěvek pro daný rok je u stávajících členů splatný vždy do 31. ledna daného roku formou
bankovního převodu na účet Aliance, pokud mezi představenstvem a členem nebude dohodnut jiný
způsob platby. Jako variabilní symbol slouží číslo zálohové faktury.
(3) Pro nové členy je povinnost zaplatit příspěvek před vznikem členství a to poměrně vzhledem k
výši ročního příspěvku a datu vstupu. Při výpočtu poměrné části příspěvku se zohledňuje resp.
odečítá část za každé celé uplynulé kvartální období. Pokud je žádost zamítnuta, zabezpečí
představenstvo vrácení zaplaceného příspěvku žadateli bez zbytečného odkladu po tomto
rozhodnutí. V případě, že členská schůze k odvolání žadatele rozhodne o jeho přijetí za člena Aliance,
musí žadatel uhradit vrácený příspěvek nejpozději do 10 dnů od doby, kdy bylo žadateli rozhodnutí
členské schůze o přijetí oznámeno.
(5) Výše příspěvků je postupem podle bodu 1 tohoto článku stanovena zvlášť pro následující čtyři
skupiny členů:
I. skupina – řádní členové – subjekt vlastní certifikaci pro provádění leteckých prací prováděných
pomocí bezpilotních prostředků u příslušné národní autority pro civilní letectví, nebo je výrobcem
bezpilotního prostředku, který byl v daném typu registrován u příslušné autority pro civilní letectví,
podmínkou je registrace alespoň pěti kusů od daného typu
II. skupina – řádní členové – ostatní komerční subjekty nesplňující podmínky I. skupiny - řádní
členové
III. skupina – řádní členové – neziskové subjekty nesplňující podmínky I. Skupiny - řádní členové
IV. skupina – mimořádní členové
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(6) Každý člen, který uhradí příspěvek ve výši 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, má právo
účastnit se zasedání představenstva. Všichni členové Aliance, kteří se zúčastní zasedání
představenstva z tohoto titulu, mají právo vyjádřit se k jednotlivým bodům zasedání a tvoří poradní
orgán (dále jen „členové Aliance, kteří tvoří poradní orgán.“).

§ 8 Orgány Aliance
Orgány Aliance jsou:
-

Členská schůze
Představenstvo
Prezident

§ 9 Členská schůze
(1) Členská schůze členů je nejvyšším orgánem Aliance s následující působností:
a) schvalování stanov a jejich změny,
b) schvalování zásad hospodaření a určení pravidel hospodaření,
c) volba a odvolání členů Představenstva,
d) rozhodování o zrušení Aliance,
e) schvaluje výroční zprávu představenstva o činnosti Aliance a základní materiály Aliance,
f) schvaluje účetní závěrku za uplynulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok,
g) schvaluje výši členského příspěvku na příslušný kalendářní rok,
h) rozhoduje o odměnách členů představenstva,
i) rozhoduje o otázkách, které byly na programu jednání Členské schůze Aliance předloženy na
základě návrhu představenstva nebo členů Aliance,
(2) Řádná členská schůze se koná 1x za kalendářní rok.
(3) Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li obecně
závazný právní předpis či tyto Stanovy vyšší počet hlasů. Souhlas tří čtvrtinové většiny
přítomných hlasů je třeba ke změně stanov, odvolání všech členů představenstva a
dobrovolnému rozpuštění Aliance.
(4) Řádnou členskou schůzi svolává představenstvo. Řádná členská schůze je svolána písemně s
tím, že příslušná pozvánka s programem jednání je odeslána nejpozději 30 dnů před konáním
členské schůze všem členům Aliance.
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(5) Návrhy na doplnění programu musí být předloženy představenstvu nejpozději 14 dnů před
konáním řádné členské schůze.
(6) Mimořádnou členskou schůzi svolává představenstvo z vlastní iniciativy nebo na základě
písemné žádosti nejméně 1/3 řádných členů Aliance.
(7) Mimořádná členská schůze se koná nejpozději do 6 týdnů po přijetí žádosti o její svolání.
(8) Nestanoví-li stanovy jinak, je členská schůze schopna se usnášet, jsou-li zastoupeni řádní
členové, představující alespoň 50 % hlasů. Není-li tento požadavek splněn, svolává se do 30
dnů náhradní členská schůze. Tato členská schůze je schopna se usnášet i v případě, že není
splněn požadavek uvedený v prvé větě tohoto ustanovení. Vzájemné zastupování členů je
možné pouze na základě písemné plné moci.
(9) Jednání členské schůze řídí Prezident Aliance, případně jiný člen představenstva.
(10) Pro zápis z členské schůze volí členská schůze zapisovatele a ověřovatele zápisu.
(11) Ze členské schůze je pořizován zápis, který podepisuje Prezident, zapisovatel a ověřovatel
zápisu. Zápis obdrží všichni členové Aliance. Zápis lze dát na vědomí též doručením
prostřednictvím pošty, e-mailu nebo faxem.

§ 10 Představenstvo Aliance
(1) Představenstvo je nejvyšším řídícím orgánem. Za svoji činnost odpovídá Členské schůzi.
Představenstvo má 3 členy.
(2) Členové Představenstva volí a odvolávají ze svého středu Prezidenta, jeho zástupce
(tajemníka) a jednoho člena Představenstva.
(3) Představenstvo je oprávněno v případě, že je to účelné, ustavit odborné útvary a útvary
spolupracující s orgány státní správy.
(4) Jednat jménem svazu a zastupovat jej navenek je oprávněn Prezident, tajemník odpovídá za
vnitřní problematiku Aliance. Po odsouhlasení Představenstvem tajemník projednává a
následně podepisuje za Alianci všechny dokumenty administrativně-finanční problematiky
(5) Statutárním představitelem Aliance je Prezident. Za svou činnost odpovídá Představenstvu a
Členské schůzi. Prezident je oprávněn jednat jménem Aliance, kterou zastupuje navenek.
V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje jiný člen Představenstva v rozsahu stanoveném
Prezidentem
(6) V případě objektivní nemožnosti účasti zvoleného člena na zasedání řídícího orgánu může tohoto
zvoleného člena zastupovat jím určená osoba na základě plné moci.
(7) Představenstvo je oprávněno zřídit k plnění administrativních úkolů sekretariát.
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(8) Jednání Představenstva jsou otevřena členům zařazeným do skupiny I. dle §7 odst.(5)
(9) Představenstvo předem a s dostatečným předstihem informuje své členy o termínu svého
jednání.
(10) Zasedání představenstva se konají dle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí. Zasedání
svolává a řídí Prezident nebo pověřený člen představenstva
(11) Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
představenstva. S hlasem poradním se jednání představenstva mohou zúčastnit další přizvané
osoby. Usnesení jsou v představenstvu přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů,
přičemž každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
Prezidenta.
(12) Ze schůzí představenstva je pořizován zápis, který odsouhlasí předsedající a zapisovatel.
Zápis je doručován všem členům Aliance prostřednictvím pošty, e-mailu nebo faxem.
(13) Představenstvo může písemně pověřit třetí osoby zastupováním Aliance v individuálních a
opodstatněných záležitostech.
(14) Představenstvo předkládá členské schůzi účetní závěrku za uplynulý rok, návrh rozpočtu
na příslušný kalendářní rok a návrh na výši členských příspěvků.
Do kompetence představenstva patří zejména:
-

řešení koncepčních otázek,
schvalování účasti Aliance v jiných právnických osobách,
zřizování a rušení odborných sekcí a pracovních komisí a jmenování a odvolávání
vedoucího sekce,
projednávání zpráv o činnosti odborných sekcí a pracovních komisí,
vytváření a schvalování PR strategie, zpracování zpráv včetně zprávy o činnosti
představenstva a výroční zprávy o činnosti Aliance a jejich předkládání členské schůzi,
stanovení výše mzdy nebo odměny zaměstnanců Aliance,
rozhodování v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo stanovy Aliance,
vydávání vnitřních předpisů Aliance,
výkon práv a povinností Aliance jako společníka v jiných právnických osobách,
návrh volby a odvolání zástupce Aliance v orgánech jiných právnických osob, kterých je
Aliance členem.

§ 11 Prezident Aliance
(1) Zastupuje Alianci ve vztahu k třetím osobám.
(2) Předkládá Představenstvu návrh hlavních směrů činnosti Aliance.
(3) Na základě doporučení Představenstva uzavírá smlouvy se třetími osobami.
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(4) Předsedá zasedání Členské schůze.
(5) Kontroluje plnění usnesení Představenstva.
(6) Rozhoduje o odvolání o vyloučení člena Aliance
(7) Plní další úkoly uložené Představenstvem a Členskou schůzí.

§ 12 Funkční období
(1) Funkční období volených orgánů Aliance je pětileté.
(2) Opětovné zvolení členů orgánů Aliance je možné.

§ 13 Odborné sekce a pracovní komise
(1) K zajištění své činnosti a k plnění jednotlivých úkolů může Prezident Aliance ustanovit
odborné sekce a pracovní komise. Jejich organizační strukturu, náplň činnosti a další podmínky
činnosti schvaluje Představenstvo. Odborné sekce a pracovní skupiny ruší podle potřeby
Představenstvo.
(2) Odborné sekce a pracovní komise se ze své činnosti zodpovídají Představenstvu.
(3) Pro práci v odborných útvarech je možno jmenovat pracovníky jednotlivých členů Aliance,
ve zdůvodněných případech i odborníky stojící mimo Alianci.

§ 14 Hospodaření a majetek Aliance
(1) Aliance hospodaří samostatně se svými prostředky, které jsou tvořeny zejména:
- příspěvky členů,
- příjmy z vlastní odborné činnosti,
- příjmy z hospodářské činnosti,
- dotacemi
- dary a dotacemi od právnických a fyzických osob,
- výnosy plynoucími z hospodaření Aliance,
(2) Hospodaření Aliance se řídí obecně platnými předpisy.
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(3) Aliance dle svého Představenstva, případně dalších pověřených osob či orgánů, jedná vždy
tak, aby hospodaření Aliance bylo vyrovnané a nevznikaly v důsledku činnosti žádné závazky,
které by dříve nebyly schváleny Členskou schůzí.
(4) Představenstvo předkládá Členské schůzi návrh rozpočtu na běžný rok.
(5) Základní majetek Aliance tvoří hmotný a nehmotný majetek.
(6) Aliance je povinna vést účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy České
republiky tak, aby na základě úplnosti, pravidelnosti, srozumitelnosti a přehlednosti
poskytovalo pravdivé informace o hospodaření Aliance. Roční účetní závěrka musí být
předložena členské schůzi ke schválení.
(7) Aliance vede řádnou a průkaznou evidenci zaplacených příspěvků členů Aliance. Přijaté
příspěvky členů jsou uloženy na bankovním účtu Aliance a spolu s bankovními úroky jsou
zdrojem financování nákladů na činnost sdružení.
(8) Výdaje Aliance jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Aliance v souladu s formami činností
podle těchto stanov a s rozpočtem Aliance.
(9) Za správu majetku zodpovídá představenstvo Aliance a o hospodaření s tímto majetkem
podává Prezident Aliance zprávu představenstvu podle potřeby a na členských schůzích.
(10) Aliance odpovídá za své závazky do výše svého majetku. Aliance neručí za závazky členů.
Členové neručí za závazky Aliance a jejich podíl na případné hospodářské ztrátě se omezuje na
likvidační zůstatek členských příspěvků.
(11) Aktivní přebytek podle roční účetní závěrky se využije dle rozhodnutí představenstva na
rozvoj činnosti Aliance, na posílení rezerv, nebo na jiný vhodný odsouhlasený účel.

§ 15 Komunikace a doručování
(1) Veškerá komunikace a doručování jakýchkoliv oznámení mezi členy a orgány Aliance
probíhá především elektronicky e-mailem.
(2) Oznámení je považováno za doručené dnem doručení e-mailové zprávy na server příjemce
zprávy, je-li doručováno na příslušnou e-mailovou adresu uvedenou v evidenci členů.
(3) E-mailová adresa Aliance určená pro hlášení změn v evidenci členů je info@uava.cz , adresa
Prezidenta Aliance je president@uava.cz. E-mailové adresy ostatních členů představenstva,
administrativy a odborných sekcí jsou zveřejněny a aktualizovány na webové stránce Aliance
http://www.uava.cz.
(4) V případě oznámení o vyloučení člena musí být oznámení anebo odvolání se proti
rozhodnutí představenstva zasláno současně rovněž doporučenou poštou. Oznámení zaslané
doporučenou poštou je považováno za doručené desátým dnem následujícím po dni odeslání.
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§ 16 Zánik Aliance
(1) Aliance zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
b) pravomocným rozhodnutím orgánu územní samosprávy o jeho rozpuštění.
(2) Při zániku Aliance se převádí zbytkový majetek neziskové organizaci určené členskou schůzí, která
jej použije výlučně na alespoň jednu z činností ve smyslu § 3 odst. 2 těchto stanov.

§ 17 Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Aliance a jeho členové používají logo Aliance, které schválí představenstvo Aliance.
(2) Funkční období prvních členů Představenstva je 12 (dvanáct) měsíců
(3) Aliance spolu se Stanovami a Příspěvkovým řádem vydává vnitřní předpisy Aliance. Obsah a
úplné znění těchto předpisů je stanoveno v prováděcím Vnitřním řádu Aliance. Vnitřní řád
navrhuje a schvaluje Představenstvo Aliance.

Tyto stanovy byly schváleny dne 1.12.2014

_____________________
Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.
Prezident Aliance
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