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občanského sdružení lnstltut pro péči o ku

l. Úvodní ustanovení

].. lnstitut pro péči o ku]turní a intelektuální dědictví (dále jen sdružení) je

občanským sdružením založeným podle zákona č 83 /1990 Sb.

2. Sídlem sdruženíje Praha, Vyšehradská 32o l49 128 00 Praha 2

3. Sdružení působí na území České republiky

právnickou

4. SdruŽeníje sdružením vzdělávacím a kulturním a nenízaloženo za účelem výdělečné činnosti.

ll. Poslání a cíle sdružení

Sdruženísi klade za cíl přispívat k rozvoji svobodné společnosti založené na odpovědnosti a svobodě
jednotlivce a řádném fungování zprostředkujících struktur.

Sdružení chce českou veřejnost seznamovat především s odkazem kulturní a intelektuálníaktivity
našich předků i současníků. Týká se to jak myšlenkových proudů, tak jejich artefaktů. Cílem institutu
je podporovat tak rozvoj myšlení a ukázat jej ve své pluralitě, která odráŽí pestrost přístupu ke
společenským, hospodářským, etickým, kulturním otázkám.

Za tímto účelem sdružení:

o Pořádá přednášky, semináře, konference a organizuje dalšívzdělávací programy
o Napomáhá obecné publicitě výše uvedených názorů a idejíformou vlastní ijím

zprostředkované publicistické překladatelské činnosti
o V rámci své činnosti poskytuje informačnía poradenské služby,
. Spolupracuje v tomto směru podobně zamřenými domácímia zahraničními institucemi
o Uvedené aktivity zajišťuje prostřednictvím vlastních zaměstnanců iexterních spolupracovníků

lll. členství

].. členem sdružení se může stát občan české republiky starší 18 let.

2. K přijetíza člena sdruŽeníje třeba kladného doporučenínejméně dvou členísdružení

3. o přijetíza člena rozhoduje správní rada
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r:J,4. Členstvízaniká

Písemným prohlášením o Vystoupeníze sdružení
Vyloučením za hrubé poručení stanov či za zachovánív rozporu s dobrými
Úmrtím

5. o vyloučení rozhoduje správní rada

lV. orgány sdružení

L. orgány sdruženíjsou

Správní rada

Členská schůze

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení složená ze všech členů sdružení

2. Správní rada je výkonným orgánem sdružení. Její členy volí členové sdružení zpravidla na tři roky.

3. Správní rada volíze svých členů předsedu, ktery jedná jménem sdružení.

4. Správní rada vytváří koncepci činnosti sdružení, schvaluje stanovy a jejich změny a rozhoduje o
rczpuštění spo!ečnosti či jejím sloučení s jiným sdružení pociobného typu zaměření.

5. K zajišťovánísvé činnosti může sdruženívytvářet idalšíorgány.

V. Majetek a hospodaření sdružení

].. Sdružení získává prostředky ke své činnosti zejména z darů, grantů a dotací fyzických i právnických
osob, dědictví, případně z členských příspěvků a vlastní hospodářské činnosti souvisejícís publikační
činností, která napomáhá realizovat aktivity sdružení, jak jsou označeny v oddílu ll.

2' Majetek sdruženíje spravován podle platných právních předpisů.

3' Za účelem dosaženísvých cílů může sdruženízřídit pobočky. Činnost takových poboček je řízena
správní radou sdružení.

4. Majetek ani případné výnosy nejsou rozdělovány mezi členy sdružení anijeho orgány a jsou
využívá ny k zaj išťová n í sta nova mi u rčené činnosti sdružení.

5. V případě rozpuštění sdružení bude jeho majetek převeden na jinou, veřejně prospěšnou
organizaci obdobného zaměření nebo charitativní účely, a to V souladu s platnými právními předpisy.


