
S T A N O V Y

Rybářského spolku Napajedla – Spytihněv

                                     2022               

Č Á S T   P R V N Í

Všeobecná ustanovení

§ 1
Název, sídlo, působnost

1) Název spolku: Rybářský spolek Napajedla – Spytihněv
2) Sídlo spolku: č.p. 419, 763 64 Spytihněv
3) Územní působnost spolku je vymezena v příloze těchto 

Stanov, spolek je následníkem všech minulých forem 
rybářských organizací, které působily v jeho územním 
rozsahu.

§ 2
Účel spolku

1) Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů.

2) Spolek sdružuje aktivní zájemce a odborníky v oboru 
rybářství a umožňuje jim podílet se na výkonu rybářského 
práva, především při lovu ryb a jiných vodních živočichů. 
V oblasti rybářství plní úkoly uložené mu právními předpisy, 
především zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství rybníkářství, 
výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských 
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o 
rybářství) a vyhláškou č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o 
rybářství. 

§ 3
Výkon rybářského práva

1) Výkon rybářského práva povoluje spolku příslušný rybářský 
orgán (§ 6 zákona č.  99/2004 Sb.).

§ 4
Úkoly spolku a jejich plnění

1) Spolek a jeho orgány plní své úkoly ve vzájemné koordinaci 
v zájmu dosažení společných cílů a přijatého programu 
činnosti.

2) Úkolem spolku je především:
a) hospodařit dle zarybňovacích plánů a pečovat o stálé 

zvelebování rybářství v rybářském revíru    
b) hospodařit na rybnících a rybochovných zařízeních 

s péčí řádného hospodáře
c) zajišťovat ochranu rybářství v revírech a 

rybochovných zařízeních
d) umožnit členům uplatnění a rozvinutí jejich zájmu o 

lov ryb a rozšiřovat jejich znalosti v oboru rybářství



e) usilovat o čistotu vod a zabraňovat vlivům škodlivým 
rybářství

f) vytvářet podmínky pro zabezpečení společných potřeb 
členů a orgánů spolku 

g) provádět výrobu rybích násad a tržních ryb a jejich 
prodej v tuzemsku i v zahraničí, provádět dovoz 
výrobků potřebných pro vlastní rybářskou činnost

h) provozovat jinou výdělečnou činnost, která slouží 
nebo přispěje k rozvoji sportovního rybářství

i)  plnit úkoly uložené mu zákony a jinými právními 
předpisy, zejména v otázkách ochrany čistoty vod, 
ochrany přírody a životního prostředí

j) úzce spolupracovat s jinými zájmovými rybářskými 
organizacemi a jejich organizačními složkami, 
především ČRS a MRS a jinými rybářskými svazy či 
spolky, s odbornými rybářskými institucemi, 
především za účelem progresivního rozvoje 
zájmového rybářství

k) získávat a organizovat mládež pro zájmovou činnost, 
umožňovat jí lov ryb a vytvářet podmínky pro její 
odbornou výchovu

l) výstavbou rybníků, nádrží, úpravou vodních toků a 
jinými účelovými činnostmi vytvářet a zlepšovat 
podmínky pro chov násad potřebných pro plnění 
hospodářských úkolů v revírech vlastních i jiných 
zájmových složek 

m) zvyšovat odbornou a kulturní úroveň členů a 
funkcionářů, vést je k cílům ochrany přírody, k úctě 
k rybám i jiným vodním živočichům, ke zvyšování 
etického přístupu k zájmové činnosti; v tomto smyslu 
spolupracovat se všemi zájmovými občanskými 

složkami, zvyšovat nároky na zkvalitnění členské 
základny.                                                                        

3) K plnění svých úkolů používá spolek zejména těchto 
prostředků:

a) vykonává rybářské právo na rybářských revírech 
v rozsahu platných předpisů a příslušných povolení 
vydaných orgány státní správy

b) buduje rybníky a používá je k chovu násad a 
generačních ryb, zřizuje a provozuje zařízení pro 
umělý chov

c) pořádá a organizuje školení, přednášky, besedy, 
zájezdy, exkurze, výstavy, soutěže a jiné společenské 
akce při nichž propaguje, popularizuje a uvádí do 
praxe nejnovější poznatky v oboru rybářství.

§ 5
Členství ve spolku

1) Členství ve spolku je dobrovolné.
2) Členem se může stát každý občan České republiky starší 18 

let.
3) Mládež může být organizována ve dvou věkových kategoriích 

a to od 8 do 15 let a od 16 do 18 let (ročníkově) v zájmových 
kroužcích.

4) Cizí státní příslušníci se mohou na činnosti spolku podílet 
jako hosté.

5) O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku na základě 
písemné přihlášky. Členství vzniká přijetím a zaplacením 
členského příspěvku. Je-li přijetí zamítnuto, může se žadatel 
odvolat ke členské schůzi, která rozhodne s konečnou 
platností. Mládež obou věkových kategorií nabývá členství 



v kroužcích rozhodnutím výboru a zaplacením příslušných 
poplatků.

6) Člen může být organizován i v jiných zájmových rybářských 
organizacích, svazech či spolcích.

7) Členství ve spolku zaniká: 
a) úmrtím člena
b) vystoupením člena
c) vyškrtnutím člena pro neplacení členských příspěvků
d) vyloučením člena

8) Za mimořádné zásluhy o činnost spolku může být uděleno 
čestné členství. O udělení čestného členství rozhoduje výbor 
spolku.

§ 6
Práva a povinnosti člena spolku

1) Členové mají právo:
a) účastnit se členských schůzí a hlasovat na nich
b) před přijetím vážných rozhodnutí uplatňovat své 

připomínky a pozměňovací návrhy
c) volit a být voleni do orgánů spolku
d) obracet se s dotazy, nároky a stížnostmi k orgánům 

spolku
e) požadovat na schůzích od funkcionářů pravidelné 

zprávy o činnosti spolku
f) požívat výhod členů spolku a podílet se na užívání 

společných věcí a zařízení spolku
g) účastnit se podniků a akcí, které spolek pořádá
h) odvolat se proti rozhodnutí výboru spolku do 15 dnů 

od vynesení rozhodnutí ke kontrolní a revizní komisi 
spolku, která odvolání prošetří a předá se svým 
návrhem výboru ke konečnému rozhodnutí

i) po úspěšném splnění rybářského školení a přijímacích 
podmínek a splnění pracovní povinnosti může nově 
přijatý člen (nováček) žádat o vydání povolenky 
k rybolovu ve smyslu příslušných předpisů

j) členství ukončit vystoupením ze spolku.
2) Členové mají zejména povinnosti:

a) dodržovat obecně závazné předpisy týkající se 
rybářství

b) řídit se stanovami, jednacím řádem, dokumenty 
vydanými spolkem či jeho orgány a plnit povinnosti 
uložené orgány spolku

c) vystříhat se všeho, co by narušovalo dobrovolnou 
kázeň a vzájemný respekt ve vztazích mezi členy a 
orgány spolku, jakož i k jiným rybářským organizacím

d) při lovu ryb a jiných vodních živočichů mít u sebe 
státní rybářský lístek, povolenku k rybolovu 
s přehledem o úlovcích nebo záznam o docházce 
k vodě a o úlovcích, jakož i členskou legitimaci 
spolku opatřenou fotkou a kontrolním orgánům se jimi 
na požádání prokázat

e) osobní účastí se podílet na činnosti spolku
f) zúčastňovat se členských schůzí, školení, aktivů, 

přednášek a různých výchovných akcí
g) svou účastí podporovat kulturní a společenské akce 

spolku
h) dbát o ochranu přírodního bohatství ve spolkem 

užívaných rybářských revírech jakož i při návštěvě 
jiných revírů

i) platit členské příspěvky do konce února běžného roku
j) odpovědně vykonávat ve spolku funkce, do nichž byli 

zvoleni



k) jakýmkoliv svým jednáním nepoškozovat či 
neohrožovat dobré jméno či pověst spolku. 

§ 7
Kárná opatření

1) Za neplnění či porušení jakékoliv z povinností dle těchto 
Stanov a/nebo jednacího řádu a/nebo rozhodnutí orgánů 
spolku nebo jakýchkoliv členských povinností nebo 
povinností funkcionáře spolku může být členům spolku 
uloženo některé z kárných opatření:

a) napomenutí
b) nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu, 

a to až na tři roky
c) odvolání z funkce
d) vyloučení ze spolku.

2) O uložení kárných opatření podle § 7 odst. 1) písm. a) a b) 
rozhoduje výbor spolku, o uložení kárných opatření podle § 7 
odst. 1) písm. c) a d) rozhoduje členská schůze.

3) Kárná řízení vede výbor spolku. Za účelem objasnění 
skutkového stavu zpravidla zahájí jednání, o němž musí být 
kárně stíhaný včas a prokazatelným způsobem vyrozuměn a 
k němu přizván. U tohoto jednání je zpravidla slyšen i ten, 
kdo kárné provinění případně zjistil a oznámil, nebo i další 
svědci. Výsledky tohoto jednání postupuje výbor v případech 
dle § 7 odst. 1) písm. c) a d) členské schůzi. O uložení 
kárného opatření musí být vydáno písemné rozhodnutí. Toto 
musí obsahovat údaj kdy a kdo kárné opatření vydal, popis 
skutku, v němž je kárné provinění spatřováno, konkrétní druh 
kárného opatření (při nevydání nebo odnětí povolenky i délku 
postihu), zdůvodnění a poučení o možnosti odvolání. Toto 
písemné rozhodnutí musí dodáno kárně stíhanému do 

vlastních rukou. Proti rozhodnutí o uložení kárného opatření 
se může kárně stíhaný odvolat ke kontrolní a revizní komisi 
spolku do 14 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení. 

4) Kontrolní a revizní komise spolku prošetří nezávisle napadené 
rozhodnutí a rozhodnutí orgánu potvrdí nebo navrhne orgánu 
spolku, který rozhodnutí vynesl, jeho zmírnění nebo zrušení. 
Orgán spolku pak své původní rozhodnutí změní ve smyslu 
návrhu kontrolní a revizní komise spolku. Toto rozhodnutí je 
pak konečné a není proti němu přípustné další odvolání.

5) Rozhodnutí o uložení kárného opatření nabývá právní moci i 
účinnosti prvním dnem po marném uplynutí odvolací lhůty, 
pokud odvolání bylo podáno, pak dnem, kdy kontrolní a 
revizní komise spolku rozhodnutí potvrdila. V případě, že 
kontrolní a revizní komise spolku navrhla zmírnění postihu, 
nabývá nové opravné rozhodnutí daného orgánu spolku 
právním moci dnem jeho vydání. Doba od zadržení 
povolenky při zjištění přestupku do nabytí právní moci 
rozhodnutí o kárném postihu se započítává do doby odnětí 
nebo nevydání povolenky (kárné opatření dle § 7 odst. 1) 
písm. b).

6) Člen může být vyloučen:
a) za hrubé nebo opakované porušení členských nebo 

jiných povinností nebo předpisů, za opakované nebo 
hrubé porušování vzájemných vztahů v rámci spolku

b) pokud se dopustí jednání mařícího kárné opatření
c) byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. 
Byl-li z členství ve spolku vyloučen, nesmí být opakovaně 
přijat za člena spolku před uplynutím 3 roků ode dne právní 
moci tohoto opatření.

7) Kárné opatření podle § 7 odst. 1) písm. a) a b) musí být 
uloženo do 3 měsíců a kárné opatření podle § 7 odst. 1) písm. 



c) a d) do jednoho roku od zjištění kárného provinění, jinak 
možnost kárného postihu zaniká.

§ 8
Členské legitimace, čestné odznaky a uznání

1) Členská legitimace je průkazem členství ve spolku. Vydává ji, 
vyhotovuje a členu odevzdává výbor spolku. Spolek potvrzuje 
v členské legitimaci, zda člen v minulém roce splnil řádně své 
členské povinnosti, jejichž splnění je podmínkou vydání 
povolenky k rybolovu v revírech spolku i jiných rybářských 
svazů a organizací. Po ukončení členství se členská 
legitimace, která je majetkem spolku, vrací.

2) Zasloužilým členům spolku uděluje spolek čestná uznání a 
odznaky

3) Čestné odznaky a ocenění spolku mohou být uděleny i jiným 
osobám a orgánům a institucím, které se zasloužily o 
sportovní rybářství.

§ 9
Náhrady funkcionářům

1) Za práce spojené s výkonem funkce přísluší nárok na výplatu 
odměny, o odměnách rozhoduje výbor spolku.

Č Á S T   D R U H Á
§ 10

Orgány spolku

        Orgány spolku jsou: a) členská schůze – nejvyšší orgán spolku
b) výbor – statutární orgán spolku
c) kontrolní a revizní komise

§ 11
Členská schůze

1) Členskou schůzi svolává výbor spolku podle potřeby, 
nejméně však 1x za rok, nebo v případě, žádá-li o to písemně 
alespoň polovina členů spolku. Členská schůze se svolává 
nejméně 15 dnů předem, a to písemnou či e-mailovou 
pozvánkou nebo uveřejním pozvánky na internetových 
stránkách spolku. V pozvánce se uvádí místo, čas a pořad 
jednání (program) členské schůze. Členskou schůzi řídí 
předseda nebo pověřený člen výboru spolku. Po zahájení 
schůze sdělí předsedající program jednání. Program může být 
na návrh kteréhokoliv člena změněn nebo doplněn, souhlasí-li 
s tím nadpoloviční většina přítomných. Členská schůze je 
oprávněna se usnášet, je-li na ni přítomna nadpoloviční 
většina členů spolku. Nedostaví-li se ve stanovenou dobu 
potřebný počet členů, koná se jednání o 10 min. později a 
v tomto případě je členská schůze oprávněna se usnášet i při 
nesplnění podmínky nadpoloviční většiny. Člen spolku se 
členské schůze účastní osobně, ve výjimečných a 
odůvodněných případech je oprávněn nechat se zastoupit 
jinou osobou, kterou musí být výlučně jiný člen spolku, a to 
na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. 

2) Rozhodnutí členské schůze je přijato, hlasuje-li pro jeho 
přijetí více hlasů „pro“ než hlasů „proti“, pokud není v těchto 
Stanovách uvedeno jinak. Každý člen má jeden hlas. 

3) Členská schůze může přijímat své rozhodnutí také mimo 
zasedání (per rollam), a to formou písemného hlasování 
(včetně e-mailu) nebo formou hlasování s využitím 
technických prostředků (např. videokonference či hlasování 
prostřednictvím internetu). V takovém případě bude oznámení 
o rozhodování členské schůze per rollam (učiněné v termínu a 



způsobem jako pozvánka na členskou schůzi) obsahovat 
konkrétní způsob a pravidla hlasování. Při rozhodování per 
rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví 
většina hlasujících členů spolku (pokud se v těchto Stanovách 
pro některé rozhodnutí vyžaduje vyšší kvórum, platí pro 
takové rozhodování formou per rollam takové vyšší kvórum).

4) Členská schůze rozhoduje o záležitostech spolku, kontroluje 
plnění pracovních plánů a práci výboru spolku. Je oprávněna 
odvolat z funkce člena výboru nebo kontrolní a revizní 
komise. Na uprázdněné místo člena výboru nebo kontrolní a 
revizní komise nastupuje zvolený náhradník, příp. nový 
kooptovaný člen.
Členská schůze rozhoduje o:

a) záležitostech spojených s výkonem sportovního 
rybolovu v rybářských revírech svěřených spolku; řídí 
se při tom obecně závaznými předpisy a rozhodnutími 
orgánu státní správy

b) způsobu hospodářské činnosti, nakládání s majetkem 
spolku a jeho ochraně

c) kárných opatřeních dle § 7 odst. 1) písm. c) a d) 
Stanov

d) rozdělení spolku na více spolků
e) o vstupu do integračních rybářských společností
f) zřízení místních skupin
g) o jiných důležitých otázkách vyplývající ze zájmové 

rybářské činnosti 
h) o zániku spolku
i) vydání a změnách stanov a jednacího řádu spolku
j)  o jakýchkoliv jiných záležitostech spolku 

nesvěřených k rozhodování jinému orgánu spolku.
K platnosti usnesení o rozdělení spolku či vstupu do 
integračního sdružení či rybářských organizací či zániku 

spolku je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů všech členů 
spolku . 

5) Ze zasedání členské schůze se bez zbytečného odkladu 
vyhotovuje zápis obsahující průběh celého jednání. Musí 
v něm být uvedeny návrhy a usnesení jasnou, konkrétní a 
kontrolovatelnou formou. V zápise o hlasování pro volby 
nebo pro různá stanoviska musí být uveden počet hlasujících 
pro, proti a těch, kdo se zdrželi hlasování. Zápis provádí 
jednatel nebo pověřený zapisovatel. Jednotlivé body usnesení 
schůze se kontrolují na následující schůzi. 

6) Pravidelně jednou v roce se koná výroční členská schůze 
spolku. Pro výroční schůzi platí veškerá ustanovení týkající se 
členské schůze spolku.
Výroční členská schůze (vedle rozhodování podle § 11 odst. 2 
Stanov):

a) projednává a schvaluje výroční zprávu výboru, účetní 
závěrku a zprávu kontrolní a revizní komise

b) projednává a schvaluje plán rybářské, hospodářské a 
společenské činnosti a finanční rozpočet na běžný rok

c) usnáší se na návrzích pro další činnost spolku
d) volí 11 členů výboru, 2-6 náhradníků, 3 členy 

kontrolní a revizní komise a 1-2 náhradníky, na 
funkční období 5 let.

§ 12
Výbor

1) Výbor spolku řídí jeho činnost mezi zasedáními členských 
schůzí. Je volený výroční členskou schůzí. 

2) Výbor volí na své ustavující schůzi ze svého středu předsedu, 
místopředsedu, jednatele, rybářského hospodáře a podle 
potřeby výboru i další funkcionáře. Rybářským hospodářem a 



jeho zástupcem mohou být jen ti členové, kteří mají 
požadovanou kvalifikaci. Jejich ustanovení do funkce je 
vázáno schválením státního orgánu.

3) Schůze výboru svolává předseda jednou za měsíc. Výbor 
zabezpečuje plnění všech úkolů spolku, pokud tyto nepatří do 
působnosti členské schůze nebo výroční členské schůze. 
Hospodaří s majetkem spolku v souladu se Stanovami a 
přijatými zásadami a dalšími závaznými předpisy.

4) Výbor je schopný se usnášet je-li přítomna nejméně polovina 
členů výboru. K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu 
většiny přítomných členů výboru.

5) Mimořádné a neodkladné záležitosti patřící do působnosti 
výboru může zařídit předseda výboru a jednatel výboru. Jejich 
opatření musí být dodatečně schváleno výborem.

6) Výbor navrhuje ocenění členů spolku a funkcionářů spolku 
čestnými odznaky a uznáními. Podává zprávy o své činnosti 
na členských schůzích a je plně odpovědný za činnost spolku 
v období mezi členskými schůzemi.

7) Rozhoduje o odměnách funkcionářů a způsobu a rozsahu 
plateb za mimořádné fyzické práce členů.

8) Spolek zastupují předseda výboru a jednatel, a to každý z nich 
samostatně.

§ 13
Kontrolní a revizní komise

1) Kontrolní a revizní komise je orgánem nezávislým na výboru 
spolku.

2) Kontrolní a revizní komise se skládá ze 3 členů zvolených na 
výroční členské schůzi. Na své ustavující schůzi volí ze svého 
středu předsedu a místopředsedu komise. Podle potřeby, 
nejméně však jednou za půl roku, provádí revizi hospodaření 

spolku. Každé čtvrtletí provádí revizi pokladní hotovosti, 
z toho nejméně jednu revizi náhlou.

3) Kontrolní a revizní komise projednává finanční hospodaření a 
hospodářský plán úkolů za běžný rok, vyjadřuje se k nim a 
jejich plnění kontroluje. O výsledcích své činnosti informuje 
výbor, písemnou zprávu podává na členských schůzích. 
Souhrnnou písemnou zprávu o činnosti za celý rok předkládá 
výroční členské schůzi, které je za plnění svých úkolů 
odpovědná.

4) Kontrolní a revizní komise plní funkci odvolacího orgánu 
spolku v záležitostech kárných postihů. 

5) Členové kontrolní a revizní komise mají právo zúčastnit se 
schůzí výboru s hlasem poradním. Na všechny schůze výboru 
a předsednictva musí být předseda pozván. Předseda má 
právo delegovat na tyto schůze některého z členů kontrolní a 
revizní komise.

6) Kontrolní a revizní komise se ve své činnosti řídí obecně 
závaznými předpisy, Stanovami a ostatními dokumenty 
souvisejícími s činností spolku.

Č Á S T   T Ř E T Í
 

Společná a závěrečná ustanovení

§ 14
Hospodaření a hospodářská činnost spolku

1) Spolek hospodaří podle vlastního rozpočtu. Tato činnost se 
řídí zejména obecně závaznými předpisy.



2) Spolek sestavuje vlastní rozpočet a závěrku, které projednají a 
vyjadřují se k nim všechny orgány spolku, schvaluje je 
členská schůze

3) Finanční prostředky získává spolek:
a) z členských příspěvků
b) z výnosů vlastní hospodářské činnosti
c) z příjmů za povolenky k rybolovu
d) z vlastní výdělečné a obchodní činnosti
e) ze státních příspěvků
f) z jiných zdrojů.

4) Výši členských příspěvků a zápisného stanoví výbor spolku.
5) Veškerý majetek spolku je vlastnictvím spolku.
6) Plnění pracovní povinnosti případně jejich finanční úhrada je 

podmínkou pro výdej povolenky k lovu ryb.

§ 15
Právní jednání a zastupování spolku

1) Spolek je samostatným právním subjektem. Vystupuje svým 
jménem a na svou odpovědnost.

2) Spolek zastupuje předseda výboru nebo jednatel, a to každý 
z nich samostatně. Spolek může při jednáních zastupovat také 
další pověřený funkcionář mající plnou moc k danému 
jednání. Předseda výboru a jednatel podepisují též písemnosti 
a opatřují je razítkem spolku.

§ 16
Zánik spolku

1) Spolek zanikne, usnese-li se na tom členská schůze spolku 
zvlášť k tomuto rozhodnutí svolaná. K tomuto rozhodnutí je 
potřeba tříčtvrtinová většina hlasů všech členů spolku.

2) O majetku spolku při jeho zániku rozhodne členská schůze. 
Nedojde-li k rozhodnutí o jeho majetku, připadne tento 
majetek státu.

§ 17
Jednací řád

1) Podrobnosti o jednání orgánů spolku a další záležitosti a 
práva a povinnosti týkající se spolku a členství ve spolku 
obsahuje jednací řád. V případě rozporu ve znění jednacího 
řádu a Stanov mají přednost Stanovy.

§ 18
Změny ve Stanovách spolku

1) Změny ve stanovách spolku, které vzniknou z nově přijatých 
obecně závazných předpisů, případně budou navrženy orgány 
spolku, projednává a schvaluje výroční členská schůze.

Ladislav Dundálek
předseda výboru Rybářského spolku Napajedla-Spytihněv

Ing. Antonín Přikryl
jednatel výboru Rybářského spolku Napajedla-Spytihněv

Spytihněv, dne 27. 11. 2022

Příloha

S T A N O V
Rybářského spolku Napajedla-Spytihněv



1) Spolek vyvíjí svou činnost na území obcí Napajedla, 
Spytihněv, Halenkovice, Komárov, Pohořelice, Oldřichovice 
a částečně Topolná. Z těchto obcí také sdružuje občany se 
zájmem o sportovní rybolov. Ve zvlášť výjimečných a 
zdůvodněných případech organizuje ve svých řadách i občany 
z jiných míst.

2) Spolek hospodaří na svěřeném rybářském revíru MORAVA 
11A podle dekretu Ministerstva zemědělství České republiky 
ze dne 30. srpna 1994 čj. 2370/1/94-310, na základě kterého 
má oprávnění vydávat povolenky k výkonu rybářského práva.

Ladislav Dundálek
předseda výboru Rybářského spolku Napajedla-Spytihněv

Ing. Antonín Přikryl
jednatel výboru Rybářského spolku Napajedla-Spytihněv

Spytihněv, dne 27. 11. 2022


