
 

STANOVY SPOLKU 
„ARCHIV LADISLAVA HEJDÁNKA, Z. S.“ 

 
Podle zákona č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, občanského zákoníku 

 
 
 
Článek I: Úvodní ustanovení 
 
Název spolku: Archiv Ladislava Hejdánka, z. s. 
(dále jen „spolek“) 
Sídlo spolku: Bochovská 623/2, Praha 5, 158 00 
IČO: 22889825 
 
Článek II: Právní postavení spolku 
 

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. 
2. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze pod spisovou značkou L 22912. 
 
Článek III: Cíl činnosti spolku 
 

Cílem spolku je sbírat, archivovat, pořádat, digitalizovat a publikovat dílo českého filosofa 
Ladislava Hejdánka. 

 
Článek IV: Členství 
 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souvisejí se 
stanovami a cíli spolku. 

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku. 
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
4. Doklad o členství nebo o zániku členství je v evidenci spolku.  
5. Zánik členství: 

a) vystoupením člena písemným oznámením; 
b) úmrtím člena; 
c) u právnické osoby jejím zrušením; 
d) zrušením členství na základě rozhodnutí shromáždění členů; 
e) zánikem spolku. 

 
Článek V: Práva a povinnosti členů 
 
1. Člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti spolku; 
b) volit a být volen do orgánů spolku; 
c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 

2. Člen má povinnost zejména: 
a) dodržovat stanovy spolku; 
b) aktivně se podílet na činnosti spolku; 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku. 



 

Článek VI: Orgány spolku 
 
Orgány spolku jsou: 

a) shromáždění; 
b) výbor. 

 
Článek VII: Shromáždění 
 

1. Shromáždění je nejvyšším orgánem spolku. 
2. Shromáždění tvoří všichni členové spolku. 
3. Shromáždění je svoláváno výborem dle potřeby, nejméně dva týdny předem. Shromáždění se 

schází alespoň jednou ročně.  
4. Předseda výboru je povinen svolat shromáždění, požádá-li ho o to alespoň jedna třetina členů 

spolku nebo výbor. Předseda výboru je povinen svolat shromáždění do třiceti dnů od obdržení 
písemné žádosti. 

5. Shromáždění provádí zejména tyto činnosti: 
a) rozhoduje o změnách stanov spolku; 
b) volí členy výboru; 
c) rozhoduje o zrušení členství; 
d) rozhoduje o zrušení spolku. 

6. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
 
Článek VIII: Výbor 
 

1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá shromáždění. 
2. Výbor má tři až sedm členů.  
3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními shromáždění. Výbor svolává předseda, 

v jeho nepřítomnosti místopředseda.  
4. Jednání výboru se můžou účastnit členové spolku. 
5. Výbor zejména:  

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru; 
b) koordinuje činnost spolku; 
c) svolává shromáždění a řídí je; 
d) rozhoduje o přijetí za člena spolku. 

6. Předseda výboru je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek navenek a jedná jeho 
jménem. Předsedu zastupuje v plném rozsahu místopředseda výboru. 

7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor 
rozhoduje většinou přítomných členů.  

 
Článek IX: Zásady hospodaření 
 

1. Spolek je nevýdělečný. 
2. Zdrojem příjmů jsou zejména:  

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob; 
b) příjmy z činností při naplňování cílů spolku (zejména publikace knih). 

3. O svém hospodaření vede spolek evidenci podle platných právních norem. 
 
Článek X: Zánik spolku 
 

1. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne shromáždění členů o způsobu 
majetkového vypořádání. 

2. V případě zániku spolku budou veškeré materiály vzniklé činností spolku, především pak 
veškeré nashromážděné texty Ladislava Hejdánka, postoupeny Archivu Univerzity Karlovy 
(součást Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy). 


