STANOVY
JEDNOTY FILOSOFICKÉ
V PRAZE.

V PRAZE.
Nákladem

vlastním.

1881.

Tiskem dr. EJ. Grégra

v

Praze 1881.

§. 1. "Jednota filosofická", jejímž sídlem jest
Praha, má účelem pěstovati filosofii.
§. 2. Ú čelu toho bude se jednota domáhati
všemi zákonnými prostředky, zvláště pak bude:
a) pořádati přednášky a rozpravy z oboru filosofie
v Praze i mimo Prahu;
b) vydávati svým nákladem filosofické spisy vůbec;
c) usilovati o to, aby dobrá díla filosofická co

největšího rozšířeni došla ;
d) odebirati filos. spisy pro spolkovou knihovnu.
§. 3. Údové jednoty jsou:
a) čestní;
b) zakládající;
c) přispívající ;
d) činní.
Ad L Údem čestným stává se, koho valná hro
ma da buď pro vědecké vzdělání anebo pro zvláštní
zásluhu o jednotu jakožto čestného zvoli.
Ad 2. Údem zakládajícím, kdo zaplatí najednou
nejméně 20 zl. r. č.
Ad 3. Údem přispivajicim, kdo platiti bude ročně
4 zl. r. č. (od října počítaje).
Ad 4. Údem činným, kdo zaplatí ročně (od října
poěinaje) 2 zl. r. ě., kterýžto příspěvek buď najednou
nebo také ve dvou pololetních lhůtách, ale vždy na
před zapraven budiž.
*

-4Zápisného plati každý činný člen

20

kr. r. č.

§. 4. Všickni údové vůbec jsou zavázáni:
a) šetřiti stanov, všech řádů, veškerých ustano
veni valné hromady a schůzi,· dále ustanoveni
rových ,

pokud

by

schůzi

nebo

valnou

výbo

hromadou

zrušena nebyla ;

b)
c)

napomáhati účelům jednoty dle své možnosti;
vystoupí-li, oznámiti to písemně výboru zapra

vujic všecky požadavky a navracujic všechen vypůjčený
majetek jednoty.

§. 5. Každý člen má
a) přednášeti, návrhy

právo:
činiti, rokovati, hlasovati,

voliti a bydli-li v Praze nebo nejbližšim okoli,

též

volenu býti;

b)

užívati

všeho majetku jednoty dle platných

usnešení;

c)

užívati všech výhod, kterých jednota vydávajíc

a odebirajic spisy bude moci dosici a poskytovati.

§. 6. Členem býti přestává:

a)

kdo příspěvku do konce správního roku ne-

zaplatí;

b)
c)
§.

kdo výboru písemně oznámi, že vystupuje;
kdo valnou hromadou jest vyloučen;

7.

Řádná valná hromada svolává se každého

roku na podzim. Mimořádná valná hromada svolá se,
když se na tom usnese výbor nebo žádá-li toho nej
méně třetina údův
. jednoty.
Ku

platnému usneseni

valné

hromady

potřebi

jest tolika přítomných, co obnáší pětina údů v Praze
a v

nejbližším okoli bydlících.

Kdyby se tolik údů

nedostavilo, budiž svolána po druhé a pak rozhoduje
platně prostá většina přítomných.
§. 8. Valné hromadě přísluší :
a) voliti čestné členy;
b) posouditi činnost odstupujícího výboru, schva
lovati účty za minulý rok a určiti rozpočet na příští ;
c) voliti předsedu, jednatele, pokladníka, knihov
níka, zapisovatele, a dva členy výboru, pak dva ná·
hradniky a dva kontrolující komisaře;
d) vykládati a měniti stanovy; ku změně stanov
jest zapotřebí, aby souhlasily dvě třetiny údů;
e) rozhodovati o návrzích výborem nebo jednotli
vými údy podaných.
Tyto druhé návrhy musejí aspoň od 5 údů pode
psány a nejméně 3 dni před valnou hromadou výboru
podány býti.
§. 9. Schůze odbývá se pravidelně ve lhůtách,
jež stanoví výbor; lhůty tyto však nepřesahujtež
dobu 14 dnů. Ve schůzích se přednáší, vedou roz
pravy vědecké a je-li přítomna jedna desetina údů
v Praze bydlicich, vyřizuji běžné záležitosti.
Takové schůzi též přísluší:
a) vykládati a měniti všecky řády;
b) vykonati v čas potřeby doplňovací volbu, vy
jímaje volbu předsedy, jednatele a pokladníka.
§. 10. Ve valných hromadách a schůzích jednoty
jakož i v sezení výboru rozhoduje .vždy absolutní 'ět
šina hlasů, vyjímaje případ v §. 8. d).
§. 1 1. Výbor skládá se z předsedy, jednatele,
pokladníka, knihovníka, zapisovatele a dvou členů vý
boru: všechny voli valná hromada na dobu jednoho

-

(sp ráv n í ho)

roku.

!)-

Odstoupí-li kdo

předseda na místo jeho jednoho

pořádku, j aký m který byl volen.
výboru mohou opět voleni býti.

z výboru, povolá
z náhradníků v tom
Odstupující členové

Předsedu a jednatele

mohou i údové mimo Prahu meškající

písem ně v oli ti .
§. 12. Sezení výboru odbývá se nejméně jednou
za měsíc a může býti zahájeno, je-li přítomno nej
méně 5 členů. Který člen výboru třikráte po sobě do
sezení nepřijde, aniž se náležitě omluví, považuje se
za v y s toupl ého. Sezení výboru mohou býti jenom údové
jednoty přítomni; výbor může učiniti sezení tajné,
má-li se v něm jednati o čestné záležitostí údův.
Všeliká

činnost směřující k účelům jednoty, pokud

není vyhražena valné hromadě a sch1hi, přísluší vý
boru; výbor pak zvláště:
a) přij ímá všecky údy ;
b) zakupuje knihy a předplácí čas opisy ;
c) uzavírá se spisovateli smlouvu o honorář a jin é
podmínky při v y dáván i spisů;
d) určuje, které spisy péčí a nákladem jednoty
vydávány a které duševně nebo hmotně podporovány
býti mají;
e ) ř ídí, určuje a rozhoduje o přednáškách jak
v Praze tak i mimo Prahu ;
f) ur čuje mimo Prahu jednatele jednoty;
h) spravuje jmění jednoty. Pro jednotlivé potfoby
může z údův jednoty zřizovati dočasné komise nebo
povolávati důvěrníky.
§. 13. Předseda zastupuje jednotu na venek,
p ředsedá ve výboru, valných hromadách a schůzích,
svolává výbor k sezením a podpisuje všechny od jed-

noty vycházející li stiny; má vrchní zprávu, hlavně
co do vydáváni a podporováni spisů.
Jednatel zastupuje předsedu v jeho nepřítomno sti ,
jest pro spojeni s údy tuzemskými i cizími a akade
miemi, podává pak výroční zpl'ávu valné hromadě.
Pokladník vybírá všechny spolkové poplatky, pře
chovává veškeré peněžité jmění, na písemnou poukázku
předsedovu vydává peníze, vede účty spolkové a vy
kládá všechny účty 8 dni před valnou hromadou.
Knihovník p ečuje o pořádek v knihovně p:N vy
půjčováni knih, se stavuje a doplňuje kat alo gy, ozna
muje každé schůzi, které č asopisy došly, dbá o dobrý
po1·ádek při vypůjčováni časopisů.
Zapisovatel je zároveň zpravodajem, obstarává
kancelářské řízeni výbor u a uchovává archiv.
Kontrolující komisaři zkoumají účty , revidují
knihovnu i časopisy a podávají o výsledku revise
zprávu valným hromadám.

�· 14. Jednota má svého protektora, jejž voli
valná hromada.
§. 1.5. Jednací řeč jest če sk á
§. 16. Spory o věcech spolkových mezi údy
vzniklé rozřešují se neodvolatelným rozhodnutím smír
čího soudu, ku kterémuž každá strana volí si dva
důvěrníky a na kterém předsedá člen výboru, výborem
k tomu zvolený.
Spory mezi výborem a údy rozsuzuje valná
hromada.
§. 1 7. Jednota sama od sebe přestává, čitá-li
méně než 10 údů v Praze a v nejbližším okolí byd
licich; v tomto případě veškeré jmění jednoty připadá
.

-A-

Museu

král.

Českého s tou podmínkou, aby k vydá

vání českých filosofických spisů obráceno bylo.

Vc

p'hčine

jednoty rovněž

rozpuštěni

Museu

pfipadne

království

podmínkou, n:by je, kdyby

veškeré

jmění

Óeského s tou však

se jednota

znovu zřidila,

vrátilo, jak je bylo obdrželo.
Jednota se znovu zřídila, přijala-li

téi §§. 1., 2., i3., 4.,
V Praze,

15.

v říjnu

a

17.

mimo jmeno

stanov.

1881.

Phil. cand. Jiří Guth,

Dr. O. Hostinský,

t. č. jednatel.

t. č. pi'eclseda.

Stanovy tyto byly potvl'zeny výnosem vys. c. k. místo

držitelství ze dne 20. června 1881 čís.

35722.

