
STANOVY 

Česká asociace nutričních terapeutů 
 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1) Název spolku je Česká asociace nutričních terapeutů, z. s. (dále jen „ČANT“). 

 

2) ČANT je dobrovolným, nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, sdružujícím 

své členy na základě společného zájmu a za účelem naplňování tohoto zájmu. ČANT je 

právnickou osobou. 

 

3) Anglický název ČANT je Czech Association of Dietitians. 

 

4) Sídlem ČANT je Praha. 

 

5) ČANT je založena schválením a odsouhlasením Stanov ČANT zakládajícími členy na 

ustavující (členské) schůzi ČANT. Ustavující (členskou) schůzi svolává svolavatel. 

 

6) ČANT pro svou propagaci používá grafické prvky, zejména logo, schválené Výkonným 

výborem ČANT. Členové ČANT mohou tyto grafické prvky používat výhradně s předchozím 

souhlasem Výkonného výboru ČANT.  

 

 

II. 

Cíle, poslání a účel spolku 

 

1) Cílem, posláním a účelem ČANT je: 

a) zastupovat, prosazovat a hájit zájmy nutričních terapeutů; 

b) stát se součástí mezinárodní sítě nutričních terapeutů (dále také jen „NT“); 

c) podporovat rozvoj profese nutriční terapeut na vědecké a odborné úrovni; 

d) pečovat o odbornost svých členů; 

e) zvyšovat povědomí veřejnosti o profesi nutriční terapeut (zvyšovat informovanost 

odborné i laické veřejnosti o rozdílu mezi NT a výživovými poradci); 

f) podílet se na zavedení mezinárodních edukačních standardů ve vzdělávacích 

institucích, které zajišťují odbornou přípravu NT;  

g) podílet se na vytváření standardů celoživotního vzdělávání NT; 

h) přispívat ke zlepšení výživy obyvatel České republiky; 

i) zlepšit dostupnost správné nutriční péče; 

j) začlenit nutriční péči do léčebných standardů a postupů. 

 

2) K naplňování shora uvedených cílů ČANT přispívá zejména, nikoli však výlučně, tak, že: 

a) zastupuje nutriční terapeuty na jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Parlamentem ČR, Senátem ČR a 

dalšími orgány státní správy, se zdravotními pojišťovnami, se vzdělávacími 

institucemi, s odbornými lékařskými společnostmi a jinými sdruženími a asociacemi 

pracovníků ve zdravotnictví; 



b) usiluje o členství a aktivně se zapojí do činnosti EFAD (European Federation of the 

Associations of Dietitians), bude spolupracovat s ICDA (International Confederation 

of Dietetic Associations); 

c) informuje své členy o vědecky podložených novinkách z oboru prostřednictvím 

webové stránky ČANT a newsletteru; 

d) zprostředkuje výměnu profesních a odborných informací, názorů a zkušeností mezi 

členy založením a spravováním facebookového profilu ČANT; 

e) zprostředkuje vznik pracovních skupin podle odborností s cílem vypracování 

standardů nutriční péče a zavedení procesu nutriční péče; 

f) vyhledává příležitosti k budování dobrého jména profese, zprostředkuje odborné 

konzultace, přednášky, vystoupení a publikační činnost svých členů, pořádá odborné 

konference, kurzy a školení, akce pro veřejnost. 

 

3) ČANT je oprávněn vykonávat vedlejší činnost v souladu s právními předpisy. 

 

 

III. 

Členství 

 

1) Členem ČANT mohou být pouze fyzické osoby. 

 

2) V ČANT existují tři druhy členství, a to: 

a) řádné členství; 

b) přidružené členství; 

c) čestné členství. 

 

3) Řádným členem ČANT může být fyzická osoba způsobilá k výkonu povolání nutričního 

terapeuta v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, ve 

znění pozdějších předpisů, která: 

a) souhlasí s cíli, posláním a účelem ČANT a chce se podílet na jejich realizaci; 

b) zaplatila členské příspěvky. 

 

4) Přidruženým členem ČANT může být student/ka oboru nebo programu, jehož absolvent získá 

odbornou způsobilost k výkonu nutričního terapeuta, který souhlasí s cíli, posláním a účelem 

ČANT a chce se podílet na jejich realizaci. Řádným členem se stává na základě oznámení 

o ukončení studia Výkonnému výboru ČANT. Rozdíl v členském příspěvku pro kalendářní rok, 

ve kterém ke změně došlo, člen nehradí. 

 

5) O přijetí za řádného a přidruženého člena ČANT rozhoduje Výkonný výbor na základě písemné 

přihlášky. Členství vzniká schválením přihlášky Výkonným výborem a uhrazením členského 

příspěvku.  

 

6) Čestným členem ČANT se může stát fyzická osoba na návrh řádného a/nebo přidruženého člena 

ČANT a na základě rozhodnutí Výkonného výboru ČANT. Čestné členství se uděluje 

významným osobnostem za výsledky dosažené v oboru. Počet čestných členů není omezen. 

Čestný člen nemůže být zároveň řádným nebo přidruženým členem. 

 

7) Čestné členství zaniká též rozhodnutím Výkonného výboru. 

 

8) Udělení čestného členství je prestižní ocenění. ČANT může v souladu s těmito Stanovami udělit 

čestné členství domácím i zahraničním odborníkům. Čestný člen nemá další práva ani 



povinnosti, nestanoví-li tyto stanovy ČANT jinak. Čestný člen je oprávněn čestné členství 

odmítnout. 

 

9) Členství v ČANT zaniká 

a) vystoupením člena, adresovaným Výkonnému výboru ČANT k datu doručení; 

b) úmrtím člena; 

c) vyloučením člena na základě rozhodnutí Členské schůze pro prokazatelně hrubé nebo 

opakované porušení Stanov ČANT; 

d) pro nezaplacení členského příspěvku do 31. 5. daného roku; 

e) zánikem ČANT. 

 

10) Členství v ČANT lze obnovit, a to na základě písemné žádosti předložené Výkonnému výboru 

ČANT. 

 

11) ČANT vede seznam členů v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

Výkonný výbor zapíše/vyškrtne člena ČANT ze seznamu členů vždy do čtrnácti (14) dnů od 

vzniku/zániku členství. Seznam členů není zpřístupněn členům a třetím osobám. Přístup 

k seznamu členů mají pouze členové Výkonného výboru a dále Kontrolní komise a Koordinátor 

SANT. 

 

 

IV. 

Studentská asociace nutričních terapeutů 

 

1) Přidružení členové ČANT se s ohledem na již zavedenou značku interně sdružují jako 

„Studentská asociace nutričních terapeutů“ (dále jen „SANT“), přičemž ke své vizuální 

prezentaci používají zároveň logo či propagační materiály SANT i ČANT. 

 

2) Sdružování přidružených členů v SANT se odehrává výhradně uvnitř ČANT a sdružováním tak 

nevzniká nová právnická osoba ani pobočný spolek. 

 

3) Každý z Přidružených členů je automaticky členem SANT. SANT je organizační složkou 

ČANT. 

 

4) Další fungování SANT je upraveno vnitřními závaznými pravidly ČANT, která přijímá 

Výkonný výbor ČANT. 

 

5) Přidružení členové ze svých řad volí Koordinátora SANT, a to vždy pro kalendářní rok 

(zpravidla, nikoliv však podmínečně, v říjnu každého roku), emailovým hlasováním tak, že 

Předseda ČANT obešle veškeré Přidružené členy, aby mu ve lhůtě, která nesmí být kratší než 

pět (5) dní, sdělili své nominace na Koordinátora SANT, a posléze rozešle k hlasování 

nominované Přidružené členy. Koordinátorem SANT se stane ten Přidružený člen, který získá 

nejvyšší počet hlasů. V případě shodného počtu hlasů o Koordinátorovi SANT rozhodne 

Předseda ČANT tak, že zvolí jednoho z kandidátů, kteří dostali nejvyšší počet hlasů. 

 

6) Přidružení členové jsou oprávněni Koordinátora SANT odvolat tak, že Předsedovi ČANT 

předloží odvolávající listinu opatřenou jmény, daty narození a podpisy nejméně poloviny všech 

Přidružených členů. V takovém případě mandát Koordinátora SANT zaniká okamžikem 

odevzdání takové listiny Předsedovi ČANT. Předseda ČANT vyhlásí neprodleně volbu nového 

Koordinátora SANT, a to na období od odvolání do konce kalendářního roku. Tím není dotčen 

článek IV. odst. 5) těchto stanov.  



 

7) Koordinátor SANT může být zvolen opakovaně bez jakéhokoliv omezení.  

 

 

V. 

Práva a povinnosti členů 

 

1) Všichni řádní členové mají stejná práva a povinnosti. 

 

2) Řádný člen ČANT má zejména právo:  

 

a) aktivně se zapojovat do činnosti ČANT; 

b) účastnit se jednání Členské schůze; 

c) hlasovat na Členské schůzi ČANT; 

d) volit a být volen do orgánů ČANT; 

e) svobodně vyjadřovat své názory na Členské schůzi; 

f) být informován o činnosti a hospodaření ČANT; 

g) obracet se na orgány ČANT s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 

 

3) Přidružený člen má stejná práva jako řádný člen ČANT, pouze nemůže volit a být volen do 

orgánů ČANT a nenáleží mu hlasovací právo na Členské schůzi. 

 

4) Řádní členové ČANT mají zejména tyto povinnosti: 

a) seznámit se se Stanovami ČANT a tyto Stanovy dodržovat; 

b) aktivně se podílet na plnění poslání a cílů ČANT; 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech ČANT, do kterých byli zvoleni; 

d) vykonávat své povolání odborně, v souladu s obecně závaznými právními normami; 

e) řádně a včas platit členské příspěvky; 

f) dbát na dobré jméno ČANT. 

 

5) Přidružení členové ČANT mají zejména tyto povinnosti: 

a) seznámit se se Stanovami ČANT a tyto Stanovy dodržovat; 

b) aktivně se podílet na plnění poslání a cílů ČANT; 

c) řádně a včas platit členské příspěvky; 

d) dbát na dobré jméno ČANT. 

 

6) Čestní členové neplatí členské příspěvky. 

 

 

VI. 

Členský příspěvek 

 

1) Každý řádný a přidružený člen ČANT je povinen přispívat na činnost ČANT členským 

příspěvkem, který se platí vždy na období kalendářního roku. Pokud členství vzniklo v průběhu 

roku, platí se členský příspěvek v celé výši. Členský příspěvek se platí převodem na bankovní 

účet zřízený pro tento účel Výkonným výborem. 

 

2) Výši členského příspěvku pro řádné a přidružené členy určuje Výkonný výbor, a to vždy pro 

kalendářní rok. 

 



3) Splatnost členského příspěvku je do 31. 1. každého kalendářního roku, za který se členský 

příspěvek platí. 

 

4) Účetní rok pro účely placení členského příspěvku je totožný s kalendářním rokem, přičemž 

počíná 1. lednem a končí 31. prosincem. 

 

 

VII. 

Orgány ČANT 

 

1) Orgány ČANT jsou: 

a) Členská schůze; 

b) Výkonný výbor; 

c) Předseda; 

d) Kontrolní komise; 

e) Koordinátor SANT. 

 

2) Výkonný výbor může ustanovit další orgány ČANT, zejména komise a pracovní skupiny, pokud 

předmětem jejich činnosti bude činnost související s předmětem činnosti ČANT, zejména pro 

řešení odborných otázek majících vztah k činnosti ČANT. Výkonný výbor může rozhodnout, 

že členy těchto orgánů budou i osoby odlišné od členů ČANT, zejména odborníci v dané oblasti. 

 

3) Působnost jednotlivých orgánů ČANT a podmínky jejich fungování, pokud nejsou vymezeny 

v těchto Stanovách, stanoví Výkonný výbor formou vnitřního předpisu. Výkonný výbor nesmí 

měnit působnost a podmínky fungování jednotlivých orgánů ČANT stanovené v těchto 

Stanovách. 

 

 

VIII. 

Členská schůze 

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem ČANT. 

 

2) Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové ČANT. 

 

3) Členskou schůzi svolává Výkonný výbor e-mailem na poslední známou e-mailovou adresu 

svých členů, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů před jejím konáním, nejméně však jedenkrát ročně. 

Výkonný výbor též zveřejní pozvánku na Členskou schůzi na svých webových stránkách, a to 

alespoň čtrnáct (14) dní před konáním této Členské schůze; to však neplatí, pokud ČANT 

webové stránky neprovozuje. 

 

4) Výkonný výbor svolává Členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina (1/3) řádných 

členů ČANT, anebo požádá-li o to Kontrolní komise. V případě, že Výkonný výbor Členskou 

schůzi nesvolá ani do jednoho (1) měsíce od podání žádosti o svolání Členské schůze jednou 

třetinou (1/3) řádných členů nebo Kontrolní komisí, mohou tito svolat Členskou schůzi sami. 

 

5) Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové ČANT. Na členské schůzi hlasují 

pouze řádní členové ČANT. Členové Výkonného výboru jsou povinni se zúčastnit Členské 

schůze, nebrání-li jejich účasti závažný důvod (např. zdravotní). Členské schůze se mohou podle 

potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu Výkonného výboru.  

 



6) Členská schůze může být svolána v distančním režimu (dále jen „distanční členská schůze“). 

Distanční členská schůze je svolána v souladu s čl. VIII, odst. 3, přičemž pozvánka je doplněna 

o informaci, že členská schůze bude probíhat distančně, a o vymezení časového období, ve 

kterém probíhá. V tomto případě se členové ČANT nescházejí fyzicky. Podklady potřebné pro 

rozhodování členů ČANT včetně pořadu jednání a návrhů usnesení a informace, jak a jakým 

způsobem mohou členové navrhovat své kandidáty do orgánů ČANT a navrhovat další usnesení 

Členské schůze, je Výkonný výbor povinen zaslat všem členům nejpozději 14 dnů před konáním 

distanční členské schůze, a to včetně jednacího řádu distanční Členské schůze, který upravuje 

průběh a hlasování při distančním jednání Členské schůze.  

 

7) Jednání distanční členské schůze upravuje Jednací řád distanční Členské schůze, který schvaluje 

Výkonný výbor, a který musí být v souladu s předchozím odstavcem odeslán společně 

s pozvánkou na distanční členskou schůzi. 

 

8) Do výlučné působnosti Členské schůze patří: 

a) rozhodování o změnách Stanov ČANT; 

b) schvalování úkolů ČANT pro příslušné období, výroční zprávy ČANT, rozpočtu a roční 

závěrky hospodaření ČANT; 

c) volba kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise 

d) rozhodování o vyloučení člena z ČANT; 

e) rozhodování o odvolání Předsedy; 

f) rozhodování o odvolání člena Výkonného výboru nebo Kontrolní komise 

g) schvalování výroční zprávy Kontrolní komise; 

h) rozhodování o zrušení ČANT; 

i) další pravomoci stanovené zákonem. 

 

9) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů. 

Každý řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech řádných členů jsou rovné. Pro účely distanční 

členské schůze se za přítomného člena pokládá ten člen, který vyjádřil svůj hlas v souladu 

s jednacím řádem distanční členské schůze. 

 

10) Členská schůze rozhoduje na základě hlasování přítomných členů ČANT, není-li v těchto 

Stanovách dále stanoveno jinak. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční 

většina přítomných členů ČANT. 

 

11) Rozhodnutí o změně Stanov a o zrušení ČANT je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě 

třetiny (2/3) všech řádných členů ČANT. 

 

12) Členská schůze zvolí předsedajícího a zapisovatele. Do doby zvolení orgánů Členské schůze 

řídí Členskou schůzi Předseda nebo jím pověřený člen Výkonného výboru. Distanční členskou 

schůzi řídí Předseda ČANT, zápis zpracovává Místopředseda ČANT. Součástí zápisu jsou kopie 

e-mailů s hlasy jednotlivých členů. 

 

13) Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápis 

je zveřejňován na webových stránkách ČANT, a to do 14 dnů od data konání Členské schůze. 

 

14) Pokud není Členská schůze usnášeníschopná v okamžik, kdy má být zahájena, Výkonný výbor 

stanoví na místě termín Náhradní členské schůze, která se bude konat do 4 týdnů od původního 

data. Pro svolání Náhradní členské schůze se použijí obdobně ustanovení pro svolání Členské 

schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná vždy, a to bez ohledu na počet přítomných 

členů. Průběh Náhradní členské schůze se řídí pravidly Členské schůze. 



 

 

IX. 

Výkonný výbor 

 

1) Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem ČANT, který za svou činnost odpovídá 

Členské schůzi. Výkonný výbor řídí činnost ČANT v období mezi zasedáními Členské schůze. 

 

2) Výkonný výbor je pětičlenný (5), kdy jako jeden (1) člen Výkonného výboru je započítáván 

Předseda ČANT. Výkonný výbor je usnášení schopný, účastní-li se jeho jednání nadpoloviční 

většina jeho členů.  

 

3) Členové Výkonného výboru jsou voleni v souladu s Volebním řádem ČANT na dobu dvou (2) 

let, přičemž opakované zvolení se připouští. 

 

4) Členové Kontrolní komise a čestní členové mohou být přizváni k jednání Výkonného výboru 

s hlasem poradním. Koordinátor SANT musí být k jednání Výkonného výboru přizván vždy, 

ledaže koordinátor SANT nebyl zvolen. 

 

5) Výkonný výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas Předsedy. 

 

6) Zasedání Výkonného výboru svolává Předseda nebo jím pověřený člen Výkonného výboru 

nejméně jedenkrát za tři (3) měsíce, z jednání se pořizuje zápis. 

 

7) Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech ČANT, které nejsou svěřeny do působnosti 

Členské schůze, zejména: 

a) volí ze svého středu Předsedu a Místopředsedu ČANT; 

b) zajišťuje vedení seznamu členů; 

c) rozhoduje o přijetí nových členů; 

d) rozhoduje o výši členského příspěvku; 

e) organizuje činnost ČANT; 

f) zajišťuje vedení účetnictví; 

g) rozhoduje o zřízení pobočného spolku; 

h) o dalších skutečnostech, které mu ukládají právní předpisy. 

 

 

X. 

Předseda 

 

1) Výkonný výbor volí ze svého středu vždy jednoho (1) Předsedu. Funkční období předsedy 

zaniká jeho odvoláním Členskou schůzí nebo dnem zániku funkce člena Výkonného výboru. 

 

2) Předseda naplňuje rozhodnutí Výkonného výboru a zastupuje ČANT navenek, jedná jeho 

jménem a rozhoduje o běžných záležitostech ČANT. Přitom je povinen postupovat v souladu 

s ustanoveními právního řádu, těchto Stanov a usneseními Členské schůze a Výkonného 

výboru. 

 

3) Podepisování za ČANT se děje tak, že k názvu ČANT připojí předseda svůj podpis. 

 



4) Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Výkonného výboru, vedení účetnictví a plynulý 

chod ČANT. 

 

5) Předseda připravuje podklady pro jednání Výkonného výboru. 

 

6) Předseda je členem Výkonného výboru.  

 

7) V případě vzdání se funkce Předsedy zvolí Výkonný výbor ze svého středu prozatímního 

předsedu. Prozatímní předseda vykonává funkci Předsedy, a to do konce funkčního období, 

které končí společně s funkčním obdobím zvolených členů Výkonného výboru. Původní 

předseda v případě vzdání se funkce předsedy zůstává nadále členem Výkonného výboru, 

nevzdá-li se současně i této funkce. Prozatímní předseda může být mimo Členskou schůzi 

odvolán i Výkonným výborem. 

 

 

XI. 

Místopředseda 

 

1) Výkonný výbor volí ze svého středu vždy alespoň jednoho (1) Místopředsedu odlišného od 

Předsedy. Funkční období místopředsedy zaniká jeho odvoláním Předsedou či Členskou schůzí 

nebo dnem zániku funkce člena Výkonného výboru. 

 

2) Ve věcech svěřených do působnosti Předsedy jej může Místopředseda zastoupit. 

 

 

XII. 

Zánik funkce člena výkonného výboru 

 

1) Funkce člena Výkonného výboru zaniká  

a) zánikem řádného členství v ČANT; 

b) odstoupením z funkce člena Výkonného výboru; 

c) odvoláním z funkce člena Výkonného výboru Členskou chůzí; 

d) zánikem ČANT. 

 

2) V případě zániku funkce člena Výkonného výboru odstoupením tato funkce zaniká dnem 

následujícím po dni doručení písemného odstoupení z funkce člena Výkonného výboru 

kterémukoliv ze zbývajících členů Výkonného výboru. 

 

3) Neklesne-li počet členů Výkonného výboru pod polovinu, může Výkonný výbor v případě 

zániku funkce člena Výkonného výboru kooptovat nového člena Výkonného výboru, jehož 

funkční období končí společně s funkčním obdobím zvolených členů Výkonného výboru. Členy 

Výkonného výboru mohou být maximálně dva (2) kooptovaní členové Výkonného výboru. 

 

4) Klesne-li počet členů Výkonného výboru pod polovinu, vyhlásí Předseda doplňující volby 

v souladu s Volebním řádem ČANT. 

 

 

 

XIII. 

Kontrolní komise 

 



1) Kontrolní komise je kolektivním kontrolním orgánem ČANT, skládá se ze tří (3) členů. Členové 

Kontrolní komise jsou voleni v souladu s Volebním řádem ČANT a odvoláváni Členskou 

schůzí. Členové Kontrolní komise volí ze svého středu Předsedu kontrolní komise. 

 

2) Kontrolní komise zejména: 

a) dohlíží, zda je činnost ČANT vykonávána v souladu s těmito Stanovami a ustanoveními 

právního řádu; 

b) kontroluje hospodaření ČANT; 

c) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti; 

d) upozorňuje Výkonný výbor i Členskou schůzi na zjištěné nedostatky a podává návrh na 

jejich odstranění; 

e) nejméně jednou za rok podává Výkonnému výboru a Členské schůzi zprávu o své 

činnosti; 

f) vykonává další činnost uloženou jí právními předpisy. 

 

3) Pro fungování Kontrolní komise se dále přiměřeně použijí ustanovení těchto stanov o fungování 

Výkonného výboru s tím rozdílem, že Kontrolní komise smí kooptovat pouze jediného (1) člena 

a je povinna sejít se alespoň dvakrát (2) ročně. 

 

 

XVI. 

Zásady hospodaření ČANT 

 

1) ČANT je neziskovou organizací. 

 

2) ČANT hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) členské příspěvky; 

b) výnosy z vedlejší činnosti ČANT; 

c) dotace a granty; 

d) dary a dobrovolné příspěvky právnických a fyzických osob. 

 

2) Za hospodaření ČANT odpovídá Výkonný výbor, který každoročně předkládá Členské schůzi 

zprávu o hospodaření. Orgány ČANT jsou povinny řádně s majetkem hospodařit a používat jej 

k uspokojování potřeb členů a zabezpečení činnosti ČANT. 

 

 

XVII. 

Zrušení a zánik ČANT 

 

1) ČANT se zrušuje: 

a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze; 

b) dalšími způsoby stanovenými zákonem. 

 

2) Zaniká-li ČANT dobrovolným rozpuštěním, rozhodne Členská schůze současně o způsobu 

majetkového vypořádání, nestanoví-li zákon pravidla postupu při likvidaci spolku. 

  



XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tyto Stanovy byly schváleny členskou schůzí ČANT konanou v Praze dne 10. 8. 2020 

a nabývají účinnosti dne 11. 8. 2020. 


