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STANOVY 
(úplné znění ke dni 14. 4. 2020) 

 
zájmového sdružení právnických osob s názvem Židovské muzeum v Praze, se sídlem 

v Praze 1 - Josefov, 110 00, U staré školy 141/1, založeného zakladatelskou smlouvou 
ze dne 22. září 1994. 

 
Zakladatelé zájmového sdružení právnických osob Židovské muzeum v Praze schvalují 

podle § 20 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tyto  
 

STANOVY 
 

I. 
Název a sídlo sdružení 

 

Název sdružení je Židovské muzeum v Praze.  Sídlem sdružení je Praha 1 - Josefov, 
110 00, U staré školy 141/1.  
 

II. 
Účel a předmět činnosti sdružení 

 

Hlavním předmětem činnosti sdružení, jako kulturní instituce, je podle zákona 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů tvorba, doplňováni,  odborná správa, shromažďováni 
a prezentace sbírek Židovského muzea v Praze a tvorba, doplňování a správa 
knihovního a archivního fondu, osvětová, publikační, vydavatelská a vzdělávací 
činnost, včetně prodeje upomínkových předmětů , propagačních a jiných materiálů, 
publikací, nahraných zvukových a zvukově obrazových zázn amů a dalších předmětů 
spjatých s účelem a předmětem činnosti sdružení, dále kulturní a jiná činnost, týkající 
se judaismu, Židů a jejich historie v Čechách a na Mor avě. Hlavní činnosti sdruženi je 
také činnost výzkumná (především základní výzkum, aplikova ný výzkum nebo 
experimentální vývoj) a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikováni nebo  
převodu technologi í. Hlavní činností jsou rovněž nutné opravy a  technická zhodnoceni 
pronajatých nemovitostí, v nichž muzeum sídlí a prezentuje sbírky, kt erými je částečně 
hrazeno nájemné, případný pronájem dočasně nevyužitých prostor třetím osobám 
se souhlasem vlastníka, tj. Židovské obce v Praze. Doplňkovým předměte m činnosti 
sdružení je péče o židovské kulturní dědictví v České republice prostřednictvím 
Federace židovských obcí v České republice . 
 

III. 
Vznik a zánik členství  

 

1) Při založení sdružení jsou jeho členy zakladatelé.  
 

2) Za trvání sdružení rozhoduje o vzniku č lenství správní rada na základě prohlášení 
o přistoupení k zakladatelské smlouvě a stanovám sdružení. Správní rada může 
vázat vznik členství na poskytnutí jednorázového členského příspěvku (vkladu) 
a určit jeho výši.  
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3) Členství ve sdružení zaniká:  
a)  zánikem právnické osoby, která je členem, 
b) dohodou uzavřenou mezi všemi dosavadními členy,  
c) vyloučením v případě porušení povinností podle čl. IV. odst. 3 stanov,  
d) vystoupením. 

 

4) Člen sdružení může ze sdružení vystoupit v případě, že sdružení neplní svůj účel 
stanovený těmito stanovami a zakladatelskou smlouvou a nelze -li po členu sdružení 
spravedlivě požadovat, aby ve sdružení nadále setrval. Členu sdružení, jehož 
členství takto zaniklo, náleží vypořádací podíl ve výši ceny majetku, který 
do sdružení při jeho založení vložil, sníženy o příslušnou hodnotu odpisů za dobu 
od vzniku sdružení do dne zániku členství.  

 

IV. 
Práva a povinnosti členů  

 

1) Členové sdružení jsou oprávněni:  
a) účastnit se činnosti sdružení,  
b) požadovat informace o činnosti sdružení od statutárních a jiných orgánů 

sdružení, 
c) vykonávat kontrolu činnosti sdružení,  
d) navrhovat, jmenovat a odvolávat členy orgánů sdružení,  
e) rozhodovat o záležitostech sdružení způsobem uvedeným v  těchto stanovách. 

 
2) Členové sdružení vykonávají svá práva prostřednictvím orgánů sdružení.  
 

3) Členové sdružení jsou povinni:  
a) přispívat k naplnění účelu sdružení a napomáhat rozvoji jeho činnosti,  
b) hájit oprávněné zájmy sdružení,  
c) vhodnou propagací a osvětou vytvářet dobré jméno sdružení, 
d) plnit další povinnosti stanovené těmito stanovami a zakladatel skou smlouvou. 

 

V. 
Orgány sdružení 

 

1) Orgány sdružení jsou: 
a) správní rada, 
b) ředitel, 
c) dozorčí rada. 

 

VI. 
Správní rada 

 

1) Správní rada je nejvyšším orgánem sdružení.  
 

2) Správní rada má pět členů. Členové sdružení jmenují členy správní rady na funkční 
období pěti let takto: 
 Federace židovských obcí v Praze 2 členy, 
 Ministerstvo kultury ČR 1 člena, 

Další dva členy jmenuje Židovská obec v Praze se sídlem v Praze 1, 110 00, 
Maiselova 250/18.  
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Členové správní rady jmenovaní Židovskou obcí v Praze, mají stejné postavení, f unkční 
období a práva a povinnosti jako členové správní rady jmenovaní členy sdružení.  
 

3) Členem správní rady může být jmenována pouze fyzická osoba občansky 
bezúhonná, starší 18 let a způsobilá k právním úkonům. 
 

4) Členství ve správní radě zaniká:  
a) uplynutím funkčního období, 
b) smrtí, 
c) rezignací, 
d) odvoláním,  
e) právní mocí rozhodnutí soudu o nezpůsobilosti člena správní rady k právním 

úkonům. 
 

5) Důvody pro odvolání člena správní rady jsou:  
a) opakovaná neúčast na jednání správní rady bez uvedení vážných důvodů , 
b) jednání v neprospěch sdružení, v rozporu se zakladatelskou smlouvou nebo 

v rozporu s těmito stanovami, 
c) porušení zásady občanské bezúhonnosti,  
d) nezpůsobilost člena k právním úkonům, o níž soud rozhodl po jmenování  člena. 

 

K odvolání dochází rozhodnutím právnické osoby , která člena správní rady jmenovala, 
a to na základě návrhu dozorčí  rady, z důvodů uvedených výše.  
 

6) Členu správní rady náleží za výkon funkce přiměřená odměna.  
 

7) Správní rada si na svém prvním jednání po jmenování volí ze svého středu předsedu 
a rozhoduje na zasedání,  ze kterého se pořizuje zápis. V případě nepřítomnosti 
předsedy správní rady na jednání s i přítomní členové volí ze svého středu 
předsedajícího. 

 

8) Správní rada je schopna usnášení, účastní-li se jednání správní rady nadpoloviční 
většina všech členů správní rady s výjimkou případů, kdy tyto stanovy vyžadují pro 
přijetí rozhodnutí správní rady účast všech pěti členů správní rady. K přijetí 
usnesení správní rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny zúčastněných 
členů správní rady, pokud není těmito stanovami uvedeno jinak. V případě rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady a při  jeho nepřítomnosti zvoleného 
předsedajícího. 

 

9) V těchto stanovách jsou dále uvedeny případy, kdy je k přijetí usnesení správní 
rady zapotřebí: 
a) Jednomyslného souhlasu všech pěti současně přítomných členů správn í rady. 
b) Kvalifikované většiny 3/5 hlasů všech pěti současně přítomných členů správní 

rady.  
c) Hlasů nejméně tří členů správní rady . 

 

10) Správní rada zasedá nejméně 4x do roka. Správní radu svolává ředitel v uve dených 
termínech, případně na popud člena správní rady, který má zájem na svolání 
správní rady, získá-li k tomu písemné souhlasné stanovisko nejméně dvou dalších 
členů správní rady, písemnou pozvánkou zaslanou doporučeně všem členům správní 
rady. V písemné pozvánce musí být uveden název sdružení, termín a místo konání 
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zasedání správní rady a program zasedání správní rady. Zas edání řídí předseda 
správní rady, za jeho nepřítomnosti zvolený předsedající.  

 

11) Správní rada: 
a)  schvaluje stanovy sdružení, popř. jejich  změny, 
b) schvaluje rozpočet hospodaření sdružení a jeho případné změny v  průběhu 

roku, 
c) schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření sdružení,  
d) dohlíží na zachování účelu, pro který bylo sdružení zřízeno, včetně  rozhodování 

o změnách hospodářské činnosti sdružení, 
e) za splnění podmínek čl. VII odst. 2  stanov, jmenuje ředitele na funkční období 

uvedené v čl. VII. odst. 3 stanov, odvolává jej před uplynutím tohoto období, 
pokud se ředitel dopustil zvlášť závažného porušení pracovních povinností, 
a stanoví odměnu ředitele v závislosti na objemu a kvalitě plnění jeho 
pracovních povinností, 

f)  rozhoduje o zřizování dalších orgánů sdružení, jmenuje a odvolává jejich členy, 
g) navrhuje zakladatelům změny zakladatelské smlou vy, 
h) rozhoduje o zrušení sdružení,  
i)  rozhoduje v dalších věcech stanovených těmito stanovami, popř.  zakladatelskou 

smlouvou, 
j)  rozhoduje ve věcech, které si k rozhodování vyhradí, s výjimkou těch, v nichž 

rozhodování náleží zakladatelům, 
k) stanoví další podmínky pro jmenování ředitele sdružení neupravené těmito 

stanovami. 
 
12) V případech podle odst. 11 tohoto článku stanov, písm. a), f) a h) , rozhoduje 

správní rada jednomyslným hlasováním všech svých pěti současně p řítomných 
členů. V ostatních bodech uvedených v odst. 11 tohoto článku stanov správní rada 
rozhoduje kvalifikovanou většinou hlasů, kterou se rozumí 3/5 všech hlasů všech 
pěti současně přítomných členů správní rady.  
 

13) Správní rada je oprávněna přijmout jednací řád, ve kterém podrobněji upraví 
náležitosti a podmínky rozhodování a hlasování.   

 

14) V závažných, časově naléhavých případech, kdy by prodlení v  rozhodnutí správní 
rady mohlo způsobit ŽMP škodu, mohou členové správní rady hlasovat formou per 
rollam prostřednictvím emailových adres jedn otlivých členů správní rady.  Kvorum 
počtu hlasujících a počty hlasů dle podmínek těchto stanov musí být zachovány. 
Zprávy obsahující vyjádření člena správní rady včetně předsedy musí být zaslány 
v kopii na emailovou adresu ředitele ŽMP, který zajistí jeji ch formální evidenci 
a sdělí předsedovi výsledky hlasování. 
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VII. 
Ředitel 

 

1) Statutárním orgánem sdružení je ředitel, kterého jmenuje a odvolává správní rada.  
 

2) Ředitelem může být jmenován pouze ten, kdo splňuje tyto minimální  požadavky:  
a) občanská bezúhonnost, 
b) ukončené vysokoškolské vzdělání , 
c) nejméně čtyřletá praxe ve vyšší  manažerské (řídicí) funkci, 
d) aktivní znalost angličtiny případně dalších jazyků (hebrejština výhodou) , 
e) publikační, přednášková a veřejná činnost s židovskou tematikou,  
f)  doporučení relevantních osob a institucí . 

 

3) Ředitel je jmenován na dobu pět i let a správní rada ho jmenuje na základě návrhu 
některého z členů sdružení nebo na základě vlastního návrhu. Pětileté funkční 
období ředitele skončí:  
a) uplynutím funkčního období, 
b) smrtí, 
c) rezignací, 
d) odvoláním z důvodů uvedených v č l. VI odst. 11 písm. e), 
e) právní mocí rozhodnutí soudu o nezpůsobilosti ředitele k právním úkonům . 

 

V případě skončení funkčního období ředitele rezignací nebo uplynutím funkčního 
období bude dosavadní ředitel svou funkci vykonávat až do jmenování n ového ředitele. 
 

4) Ředitel nesmí být členem správní rady nebo dozorčí rady sdružení, ani 
zaměstnancem zakladatele nebo členem jeho statutárního orgánu.  

 

5) Ředitel je ze své funkce odpovědný správní radě. Jeho odpovědnost podle 
pracovněprávních a jiných obecně závazných předpisů tím není dotčena. 
 

6) Ředitel zastupuje sdružení na veřejnosti, jedná jeho jménem, přijímá a propouští 
zaměstnance sdružení a zodpovídá za plnění úkolů, které pro sdružení vyplývají 
ze zakladatelské smlouvy, zodpovídá za hospodaření sdružení. Ředitel vydává 
základní dokumenty sdružení (Organizační řád, Podpisový řád a Pra covní řád), 
organizační pokyny a rozhodnutí, provozní pravidla, vnitřní předpisy, režimy 
a metodiky formou Opatření ředitele  a jmenuje členy poradních orgánů sdružení. 
Ve své činnosti se řídí platnými právními předpisy, zakladatelskou smlouvou 
sdružení a těmito Stanovami. 

 
7) V případě nepřítomnosti ředitele jej v plném rozsahu zastupuje zástupce 

statutárního orgánu. Způsob podepisování zástupce statutárního orgánu je totožný 
s podepisováním ředitele sdružení.  

 
8) Zástupce statutárního orgánu je jmenován ředitelem na dobu neurčitou.  O jeho 

odvolání rozhoduje ředitel sdružení.  
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VIII. 
Dozorčí rada 

 

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení.  
 

2) Dozorčí radu tvoří tři členové,  z nich po jednom jmenují jednotliví zakladatelé 
a Židovská obec v Praze na dobu pěti let. Člen dozorčí ra dy nesmí být členem jiného 
orgánu sdružení. 

 

3) Členem dozorčí rady může být pouze osoba starší 18 let, občansky bezúhonná 
a způsobilá k právním úkonům. 

 

4) Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce přiměřená odměna.  
 

5) Členství v dozorčí radě zaniká:  
a) uplynutím funkčního období, 
b) smrtí, 
c) rezignací, 
d) odvoláním,  
e) právní mocí rozhodnutí soudu o nezpůsobilosti člena d ozorčí rady k právním 

úkonům.  
 

6) Člena dozorčí rady lze dle čl. VIII., odst. 5 d) odvolat v případě, že: 
a) po dobu více než jednoho roku se nepodílí na činnosti dozorčí rady,  
b) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin . 

 

7) Dozorčí rada: 
a) dohlíží na činnost ředitele,  
b)  kontroluje, zda rozhodnutí ředitele a správní rady jsou v soulad u se stanovami, 

zakladatelskou smlouvou, popř. s obecně závaznými právními předpisy, 
c) dohlíží na to, že sdružení vykonává svou činnost v souladu s účelem stanoveným 

zakladatelskou smlouvou, popř. stanovami, 
d) je oprávněna domáhat se zrušení rozhodnutí správní  rady nebo rozhodnutí  

ředitele vydaného v rozporu se stanovami, zakladatelskou smlouvou, 
popř. obecně závazným právním předpisem.  

 

Dozorčí rada rozhoduje na zasedáních, z nichž se pořizuje zápis. Dozorčí rada 
je schopna usnášení, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů 
dozorčí rady, s  výjimkou zasedání, na kterém si dozorčí rada volí ze svého středu 
předsedu, a kdy je vyžadována účast  všech jejích členů. K přijetí usnesení dozorčí rady 
je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny zúčastněných členů dozorčí rady. 
 

8) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Dozorčí radu svolává ředitel sdružení.  
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IX. 
Hospodaření sdružení 

 

1) Příjmy sdružení tvoří zejména: 
a) dary, příspěvky a dotace od třetích osob, 
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti.  

 

2) Sdružení hospodaří s majetkem, který je v jeho vlastnictví, jakož i s majetkem 
poskytnutým třetími osobami.  

 

3) Sdružení je povinno hospodařit se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře, 
dbát, aby nedocházelo k odcizení, nadměrnému opotřebení, poškození nebo ztrátě 
svěřeného majetku. Sdružení je povinno využít všech dostupných efektivních 
prostředků k ochraně, ostraze a zhodnocení svěřené ho majetku.  

 
X. 

Nakládání se sbírkou, zcizování, zatěžování a jiné dispozice s majetkem 
 

1) Se sbírkou zapsanou v Centrální ev idenci sbírek sdružení nakládá podle zákona 
č. 122/2000 Sb., prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 275/2000 Sb., podle 
režimu zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty (dále jen 
„režim“) vydaného ředitelem. O zápůjčkách sbírkových předmětů jiným právnickým 
nebo fyzickým osobám v tuzemsku i v zahraničí podle citovaného zákona rozhoduje 
ředitel, k zápůjčkám na dobu delší než dva roky je povinen si vyžádat předchozí 
souhlas správní rady. Sbírku sdružení doplňuje na základě své strategie 
sbírkotvorné činnosti a uchovává ji spolu s doprovodnou dokumentací.  

 

2) Věci movité, které tvoří doprovodnou dokumentaci ke sbírce ne bo jsou součástí 
studijního fondu, sdružení vede ve zvláštní evidenci podle zás ad stanovených 
v režimu. 

 

3) Věci movité vedené v evidenci doprovodné dokumentace ke sbírce nebo v evidenci 
studijního materiálu podle odst. 2 lze zcizovat a zatěžovat po předch ozím souhlasu 
správní rady. O zápůjčkách těchto věcí jiným právnickým nebo fyzi ckým osobám 
v tuzemsku i v zahraničí rozhoduje ředite l, k zápůjčkám na dobu delší než dva roky , 
je povinen si vyžádat předchozí souhlas správní rady.  

 

4) Pro případ, že by byl zásadně omezen nebo zcela zastaven návštěvní provoz 
v expozicích a výstavách muzea a jím pronajímaných prostorách případně bylo 
znemožněno konání kulturních pořadů ať již vlastních nebo pořádaných 
v prostorách muzea třetími osobami, což společně tvoří hlavn í zdroj příjmů 
sdružení, vytváří sdružení ze zisku Rezervní fond. V tomto fondu musí být vždy 
rezervní prostředky postačující pro za jištění plnění základních provozních činností 
sdružení včetně úhrady nájemného, úhrady mezd, služeb, záloh a daňových 
povinností po dobu tří měsíců. Výše Rezervního fondu je k 31. 12. 2019 stanovena 
na 38 906 000 Kč. Tato částka je každoročně valorizována přídělem z čistého zisku 
sdružení z předchozího účetního období, a to o průměrnou meziroční míru inflace 
stanovenou ČSÚ za předchozí účetní období a 2 % čistého zisku sdružení 
z předchozího účetního období po odečtu částky určené do Sociálního fondu. 
Prostředky Rezervního fondu mohou být čerpány pouze rozhodnutím správní rady, 
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které musí být přijato hlasy nejméně tří členů sprá vní rady, z nichž jeden musí být 
předseda.  
 

5) Sdružení tvoří jako nástroj podpory potřeb a ocenění přínosu zaměstnanců ŽMP 
Sociální fond. Fond je tvořen každoročním přídělem finančních prostředků z čistého 
zisku sdružení z předchozího účetního období ve výši 3 % objemu vypla cených 
hrubých mezd zaměstnanců ŽMP v uplynulém účetním období a 2 % objemu 
vyplacených hrubých mezd zaměstnanců ŽMP v uplynulém účetním období 
v nákladech ŽMP. Tvorba Sociálního fondu má přednost před všemi ostatními fondy 
sdružení, příděl do tohoto fondu nepodléhá dalšímu schvalovacímu procesu. 
Pro případ, že by sdružení nevytvořilo dostatečný čistý zisk, musí bý t na konci 
každého účetního období minimální zůstatek Sociálního fondu ve výši 1 000 000 Kč . 

 

6) Sdružení tvoří jako trvalý nástroj svých finančn ích aktivit včetně investiční činnosti 
Fond rozvoje. Fond je tvořen každoročním podílem z čistého zisku sdružen í 
z předchozího účetního období poníženého o příspěvky do Rezervního fondu 
a Sociálního fondu. Míru ročního podílu příspěvku do Fondu rozvoje sta novuje 
správní rada jednomyslným souhlasem všech svých pěti současně přítomných členů, 
přičemž minimální výše podílu Fondu rozvoje musí činit 30 %. Finanční aktivity 
s prostředky Fondu rozvoje jsou přípustné výhradně v rámci vysoce konzervativních 
investičních strategií a nástrojů. Umístění prostředků fondu ve finančních aktivech 
přesahujících 12 měsíců podléhá schválení správní rady. 

 

7) Sdružení tvoří jako aktivní příspěvek k záchraně a budování odkazu židovského 
kulturního dědictví v České republice Fond péče o židovské kulturní dědictví. Fond 
je tvořen každoročním podílem z čistého zisku sdružení z předchozího ú četního 
období poníženého o příspěvky do Rezervního fondu a Sociálního fondu. Maximální 
výše podílu Fondu péče o židovské kulturní dědictví činí 70 %. Míru ročního podílu 
příspěvku do Fondu péče o židovské kulturní dědictví stanovuje správní rada 
jednomyslným souhlasem všech svých pěti současně přítomných členů. Tvorba 
Fondu péče o židovské kulturní dědictví se řídí těmito Stanovami. Prostředky fon du 
mohou být čerpány výhradně formou daru Federaci židovských obcí v České 
republice, s nímž lze nakládat pouze  v souladu s pravidly, která schvaluje správní 
rada sdružení.  

 

8) Rozhodnutí o úpravě vlastního jmění sdružení provádí správní rada na základě 
posouzení výše disponibilních prostředků sdružení jedenkrát ročně spolu se svým 
rozhodnutím o rozdělení podílů č istého zisku sdružení za předchozí účetní období. 
Disponibilní prostředky ponížené o prostředky přidělené dle článku X., odstavců 4, 
5, 6 a 7 těchto Stanov do fondů sdružení nesmí klesnut pod 25 000 000 Kč. Návrh 
úpravy vlastního jmění sdružení předkládá ředitel. Správní rada o úpravě vlastního 
jmění sdružení rozhoduje jednomyslně, souhlasem všech svých pěti současně 
přítomných členů. Ve výjimečných případech krizového řízení může správní rada 
o úpravě vlastního jmění sdružení jednat mimořádně, a to i formo u per rollam. 

 

9) Subjekty, které mohou uplatňovat na sdružení vliv jako podílníci nebo členové, 
nemají přednostní  přístup k výzkumným kapacitám sdružení nebo jím vytvořeným 
výsledkům výzkumu a vývoje.   
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XI. 
Ostatní majetek  

 

1) Ostatní movité věci lze zcizovat v rámci hospodaření sdružení. 
 

2) Nemovité věci ve vlastnictví sdružení lze zcizovat, zatěžovat nebo přenechat 
do užívání (včetně nájmu nebytových prostor) pouze se souhlasem správní rady 
přijatým nadpoloviční většinou.  

 
XII. 

Zrušení a zánik sdružení 
 

1) Sdružení se zrušuje: 
a)  jednomyslným rozhodnutím správní rady, 
b) rozhodnutím soudu v případě, že od uplynutí posledního funkčního obd obí 

statutárního orgánu nebo správní rady uplynula lhůta delší než jeden rok,  
c) dalšími způsoby stanovenými zákonem. 

 

2) Sdružení zaniká ke dni výmazu z rejstříku vedeného příslušným orgánem státní 
správy. Ke dni rozhodnutí správní rady o zruše ní sdružení se provede likvidace 
sdružení, a to v souladu se stanovami sdružení a obecně závaznými právními 
předpisy. O naložení s l ikvidačním zůstatkem rozhodnou jednomyslně členové 
sdružení tak, že bude převeden na právnickou osobu, která bude pokračovat  
v činnosti sdružení. Jinak se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy sdružení 
v poměru výše jejich vkladu s ohledem na zachování celistvosti knihovního fondu 
a souborů sbírkových předmětů. 

 

 
V Praze dne 14. dubna 2020 
 
 
       .......................... ............... .. 
                   Jiří Daníček 
          Předseda správní rady  
 
 
.................................. .......     .......................... ........ .....  
              Jiří Löwy       Eva Lorencová  
      Člen správní rady                 Členka správní rady  
 
 
 
.................................. .....     .................................. ....... 
         Martin Šmok           JUDr. Petra Smolíková 
      Člen správní rady                           Členka správní rady  
 
 


