
 
STANOVY 

Společnosti Bedřicha Loewensteina 
 
 

§ 1: Název, sídlo a působnost 
 
(1) Společnost Bedřicha Loewensteina. 
Mezioborové fórum na obranu civilizace 
 
(2) Praha, Historický ústav AV ČR v.v.i.,  
Prosecka 76, 190 00 Praha 9 
 
(3) Působnost společnosti je mezinárodní. Společnost je otevřena pro zájemce a hosty na území 
České republiky i v zahraničí. 
 
 
§ 2: Účel a činnost 
 
(1) Společnost Bedřicha Loewensteina (dále SBL) je dobrovolné sdružení občanů za účelem 
mezioborové spolupráce a diskuze týkající se témat civilizace a občanské společnosti, jak v jejich 
historických souvislostech, tak i v kontextu aktuální problematiky.  
 
(2) Jejím cílem je 
 

a) zpřístupnit a uvést do povědomí veřejnosti celoživotní dílo historika Bedřicha Loewensteina; 
 
b) pokračovat v diskuzi v jeho duchu; 
 
c) aktualizace a aplikace některých jeho témat na dnešní dobu, hledání souvislostí, paralel a 
řešení; 
 
d) ujasnění a obrana civilizačních hodnot proti určitým dnešním anticivilizačním trendům. 
 

(3) Za tímto účelem SBL    
 

a) pořádá každoroční mezinárodní a mezioborová kolokvia na konkrétní témata s širokým 
zaměřením; 
 
b) vydává ročenku, kde hodlá zveřejňovat jednak referáty z kolokvií, dokumentace a další 
informace o činnosti SBL, jednak některé dosud nepublikované práce Bedřicha Loewensteina. 
[Návrh: První číslo bude obsahovat informaci o založení společnosti, dokumentaci o kolokviu 
na počest Bedřicha Loewensteina z 26. června 2019 (referáty, fotografie) a v druhé části českou 
verzi 3. části Loewensteinovy Obrany civilizace, která vyšla pouze německy (alternativa: 
Civilizace a její slepé uličky z kolokvia 1968 – trojjazyčně)]. 
 
 

§ 3: Členství 
 
(1) SBL se svým zaměřením týká hlavně vědeckých pracovníků z duchovědných oborů, především 
historie, filosofie, politologie, sociologie a psychologie, se zájmem o problematiku přesahující 
rámec úzké odborné specializace a mezioborovou spolupráci. Je však otevřena v zásadě všem 



občanům i mimo akademický okruh, zajímajícím se o diskutovaná témata a podporujícím zásadní 
hodnotově civilizační programatiku společnosti. 
 
(2) Členem společnosti se může stát pouze fyzická osba starší 21 let. Může být občanem České 
republiky nebo i jiných států. Za tímto účelem je třeba vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek 
(viz dále bod 4). O přijetí nebo odmítnutí člena rozoduje výbor (viz § 5) hlasováním.  
 
(3) Jsou možné tři druhy členství: 
 

a) řádní členové; 
 
b) korespondující členové – především zahraniční spolupracovníci; 
 
c) čestní členové – občané nad 80 let. 
 

(4) SBL vybírá členské příspěvky ve výši 250 KČ nebo 10 EUR ročně a přijímá dobrovolné peněžní 
dary, podpory, dotace ap., z kterých financuje kolokvia a vydávání ročenky, jakož i případné další 
aktivity. Čestní členové neplatí členské příspěvky. 
 
(5) Ukončení členství je možné: 
 

a) vystoupením – písemným sdělením bez udání důvodů; 
 
b) úmrtím člena; 
 
c) zánikem společnosti; 
 
d) vyloučením na základě porušení stanov, poškození zájmů společnosti nebo neplacení 
příspěvků více než jeden rok po třech upomínkách. 
 

 
§ 4: Práva a povinnosti členů 
 
(1) Každý člen má právo účastnit se setkání (valné hromady), kolokvií a dalších pořádaných akcí, 
přednášet referáty, diskutovat, pronášet své názory a využívat všech poskytovaných služeb 
společnosti. 
 
(2)  Každý člen smí podávat návrhy a připomínky, volit a být volen do výboru nebo předsednictva 
společnosti a spolurozhodovat při společných aktivitách. 
 
(3) Každý člen má právo na informaci o veškerých aktivitách společnosti a jeden výtisk ročenky.  
 
(3) Povinností člena je dodržoavat stanovy a jednat v duchu SBL. 
 
 
§ 5: Organizace 
 
(1) Pravidelná setkání slouží zároveň jako schůze či valná hromada společnosti, která volí své 
zástupce (předsedu, místopředesedu a výbor společnoti) do odvolání. 
 
(2) Při každém setkání rozhodnou přítomní o další organizaci společnosti, tématech a plánu na příští 
rok.  



 
(3) Návrhy a připomínky možno podávat osobně, písemně i emailem. Hlasovací právo lze však 
realizovat pouze osobní přítomností. 
 
(4) Zvolení zástupci mají pravomoc reprezentovat společnost na veřejnosti, zastupovat ji při 
právních i jiných jednáních s exerními jednotlivci a institucemi a rozhodovat o jednotlivostech při 
uskutenčnění dohodnutých aktivit (organizaci kolokvií, obsahu a provedení ročenky, internetové 
stránky ap.) po celé období roku až do příštího setkání. 
  
 
§ 6: Hospodaření a majetek 
 
(1) SBL je nezisková společnost. Svůj majetek a příjmy z příspěvků, darů a dotací, popř. prodeje 
tiskovin používá pouze na financování svých aktivit. 
 
(2) Společnost rozhoduje každý rok na pravidelném setkání, jakým způsobem použije své příjmy. 
Převážně se jedná o tiskoviny (ročenka), organizaci kolokvií., popř. výdaje spojené s pozváním 
zahraničních hostů. 
 
(3) O příjmech a výdajích společnost vede účtovní knihu. 
 
 
§ 7: Závěrečná ustanovení 
 
(1) Činnost SBD je v souladu se zákony České republiky. 
 
(2) Tyto stanovy jsou schváleny prostou většinou přítomných (valnou hromadou) na zakládajícím 
setkání 23. 6. 2022. 
 
(3) O případných změnách stanov rozhodují členové hlasováním na pravidelných setkáních.  
 
 
 
 


