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Stanovy 

ČESKÉ GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE, z.s. 

  

HLAVA I. 

ZÁKLADNÍ ustanovení: 

§ 1 

(1) Zapsaný spolek (zkratka z. s.) s názvem “Česká genealogická a heraldická společnost 
v Praze”, z.s.” (dále jen “Společnost”, ve zkratce “ČGHSP”) bylo založenobyl založen 5. 

března 1969 a ve své činnosti programově navazuje na tradici někdejší Rodopisné 
společnosti československé v Praze. 

(2) Společnost je nevládní a nepolitickou organizací ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Nový., 
občanský zákoník s účinností od 1.1.2014, v platném znění 

(3)(3) Statutárním orgánem Společnosti je správní výbor. Navenek Společnost zastupuje, 
jejím jménem jedná a podepisuje listiny zavazující ji jako celek podepisuje její předseda 
správního výboru. Předseda správního výboru je rovněž oprávněn používat označení 

předseda Společnosti. 

(4) Symbolem Společnosti je znak. Popis znaku: Ve stříbrném, modře lemovaném, štítě 
vykořeněná lípa se čtyřmi (2,2) větvemi, vše v přirozené barvě. Kmen provázejí černé 

gotické iniciály G vpravo a H vlevo. 

(5) Sídlem Společnosti je Praha. 

§ 2 

Poslání a cíle činnosti Společnosti 

(1) Posláním Společnosti je zejména: 

a) pěstovat cílevědomě teoreticky i prakticky genealogii, heraldiku a další příbuzné pomocné 
vědy historické, 

b) šířit mezi občany povědomí o životě předků a probouzet tak úctu a lásku k minulosti 
národa, 

c) pomáhat svým členům získávat teoretické znalosti a uplatňovat praktické vědomosti 
nezbytné při badatelské práci v oboru činnosti Společnosti a, 

d) vyjadřovat se veřejně k aktuálním otázkám z oblasti činnosti Společnosti a svými 
stanovisky přispívat k jejich řešení. 

(2) Svých cílů se Společnost snaží dosáhnout zejména: následujícími činnostmi pro členy a 
veřejnost („hlavní činnosti Společnosti“): 
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a) schůzkami členů, 

b) provozováním členské knihovny, 

c) zprostředkováním výměny informací mezi členy, 

d) pořádáním přednášek, besed, kurzů, výstav a exkurzí,  

e) navazováním kontaktů s institucemi podobného pracovního zaměření v tuzemsku i 
zahraničí, 

f) vydáváním členského časopisu, 

g) vydáváním a prodejem odborných publikací, 

h) registrací osobních znaků, 

ch) konzultační činností. 

HLAVA II 

ČLENSTVÍ 

§ 3 

Vznik a formy členství 

(1) Členem ČGHSP může být každá fyzická či právnická osoba. 

(2) Společnost sestává z členů řádných, zakládajících a čestných. 

(3) O přijetí za řádného člena rozhoduje správní výbor na základě písemné přihlášky. Přijetí 
může být odmítnuto bez udání důvodu. Členství ve Společnosti vznikne po rozhodnutí 

správního výboru o přijetí a po zaplacení běžného ročního členského příspěvku. 

(4) Osoby, které se souhlasem správního výboru věnujíuhradí Společnosti jednou 
provždynevratnou částku ve výši padesátinásobku ročního členského příspěvku, budou 

přijaty jako zakládajícídoživotní členové doživotně. Případné ukončení doživotního členství 
z jakéhokoliv důvodu nezakládá právo doživotního člena na vrácení uhrazené částky nebo 

její části. 

(5) Čestnými členy mohou být valnou hromadou na návrh správního výboru nebo na návrh 
nejméně 10 členů zvoleny dvoutřetinovou většinou platných hlasů osoby, které prokázaly 

mimořádné zásluhy v oborech pomocných věd historických pěstovaných Společností nebo 
se významným způsobem podílely na činnosti a rozvoji Společnosti. 

 

§ 4 

Práva a povinnosti členů 
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(1) Člen má právo zejména: 

a) účastnit se veškeré činnosti Společnosti a rozhodování o jejích záležitostech způsobem 
určeným ve stanovách, organizačním, jednacím a volebním řádu, 

b) využívat výhod a služeb, které Společnost svým členům poskytuje, zejména knihovny a 
sbírek Společnosti, 

c) volit a být volen do orgánů Společnosti, 

d) předkládat své návrhy, připomínky a stížnosti orgánům Společnosti, 

e) obracet se na příslušné orgány Společnosti se žádostí o pomoc při řešení svých problémů 
z oblasti činností Společnosti a 

f) dostávat bezplatně jeden výtisk periodických publikací Společnosti. 

(2) Člen je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy Společnosti a řídit se rozhodnutími jejích orgánů, 

b) chovat se tak, aby neutrpělo dobré jméno Společnosti, 

c) čestně a svědomitě plnit úkoly, kterými ho Společnost pověří, oznamovat správnímu 
výboru všechny změny, týkající se členských záležitostí a uhradit ve stanovené lhůtě a výši 

členský příspěvek, není-li od této povinnosti osvobozen. 

§ 5 

Členský příspěvek 

(1) Členský příspěvek se platí ročně a o jeho výši pro následující kalendářní rok rozhoduje 
valná hromada. Pokud by o výši členského příspěvku pro následující kalendářní rok valná 
hromada nerozhodla, bude výše členského příspěvku totožná s poslední schválenou výší 

členského příspěvku. 

(2) Členský příspěvek je splatný hotově nebo na účet do konce března příslušného roku. 

(3) Zakládající a čestní členové jsou osvobozeni od povinnosti platit členské příspěvky. 

§ 6 

Zánik členství 

(1) Členství ve Společnosti zaniká smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, 
dobrovolným vystoupením nebo vyloučením. 

(2) Vystoupit ze Společnosti lze kdykoliv písemným oznámením adresovaným správnímu 
výboru. 

(3) Pokud řádný člen přes opětovnou upomínku nezaplatí dlužný členský příspěvek, může 
být rozhodnutím správního výboru vyloučen. 
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(4) Pokud člen Společnosti spáchá trestný čin proti zájmům Společnosti nebo Společnost 
jiným způsobem závažně poškodí, bude správním výborem vyloučen. 

(5) Vyloučený člen se může do jednoho měsíce15 dnů proti rozhodnutí správního výboru 
odvolat. Odvolání má odkladný účinek a rozhodne o něm nejbližší valná hromada. 

 

HLAVA III 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

§ 7 

Orgány Společnosti jsou: 

a) valná hromada, 

b) správní výbor a 

c) kontrolní komise. 

§ 8 

Valná hromada 

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Do výlučné pravomoci valné hromady 
patří: 

a) doplnění a schválení programu vlastního jednání navrženého správním výborem,  

b) schválení zprávy o činnosti a hospodaření výboruSpolečnosti vypracované správním 
výborem, 

bv) schválení zprávy kontrolní komise, 

cd) schválení plánu činnosti a rozpočtu na příští rok připraveného správním výborem, 

de) rozhodnutí o návrzích správního výboru a členů, 

ef) volba a odvolání členů správního výboru a kontrolní komise, 

f) volba čestných členů, 

g) udělování uznání za práci pro Společnost, 

h) stanovení výše členských příspěvků, 

ch) změna stanov a 

ji) zrušení a likvidace Společnosti a rozhodnutí s ním bezprostředně spojená. 
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(2) Řádnou Valnou hromadu svolává správní výbor v prvním čtvrtletí roku. Správní výbor je 
oprávněn a na prokazatelnou písemnou žádost nejméně třiceti5% členů povinenSpolečnosti 
nejpozději do třech měsíců od doručené žádosti svolat mimořádnouvalnou hromadu. Počtem 
členů se rozumí počet členů uvedený v poslední valnou hromadu.hromadou schválené 
zprávě o činnosti. Písemný návrh musí obsahovat alespoň následující údaje < Jméno člena, 
Členské číslo, Podpis >. 

(3) Valná hromada musí být svolána písemněoznámením na oficiálních webových stránkách 
Společnosti nebo v členském časopise, s uvedením jejího programu, místa a času konání, 

nejméně tři týdny před stanoveným termínem. V případě, že o to člen písemně požádá, 
může mu být zasílána pozvánka na valnou hromadu prostřednictvím elektronické pošty na 
emailovou adresu za tímto účelem sdělenou členem Společnosti správnímu výboru. Návrhy 
členů k jednotlivým bodům programu, které mají být předloženy valné hromadě k úvaze a 
případnému rozhodnutí, musí být doručeny výboruna adresu Společnosti prokazatelným 

způsobem nejpozději týden před valnou hromadou. 

(4) Valná hromada je způsobilá se usnášet bez ohledu na počet přítomnýchs minimálním 
počtem alespoň 30 členů. 

(5) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, usnáší se valná hromada prostou většinou 
platných hlasů. 

(6) Hlasování se provádí hlasovacími lístky nebo aklamací, pokud tak rozhodne valná 
hromada. Při rovnosti hlasů rozhoduje losveřejným hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy správního výboru. Pokud se hlasování předseda správního výboru neúčastní 

nebo se zdrží, platí, že při rovnosti hlasů není příslušné ustanovení schváleno. 

§ 9 

Správní výbor 

(1) Správní výbor je statutárním a výkonným orgánem Společnosti. Spravuje majetek 
Společnosti, vyřizuje její záležitosti a rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které 

nejsou stanovami vyhrazeny valné hromadě. Správní výbor zpracovává každoroční zprávu o 
činnosti Společnosti a jejím hospodaření a předkládá ji ke schválení kontrolní komisi a valné 

hromadě. 

(2) Členem správního výboru může být výhradně fyzická osoba, která je členem Společnosti. 

(3) Správní výbor je volen valnou hromadou. Sestává z předsedy, místopředsedy a dalších 
nejméně 3 členů. Při hlasování při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. S výjimkou 

předsedy a místopředsedy, volených vždy individuálně, jsou členové správního výboru voleni 
na základě návrhu společně, pokud by valná hromada nežádala volbu jmenovitě.Členové 

správního výboru včetně předsedy a místopředsedy jsou voleni jednotně hlasováním o všech 
členech správního výboru najednou. V případě, že nedojde ke zvolení správního výboru, 

opakuje se hlasování do té doby, dokud není správní výbor valnou hromadou zvolen.  

 (4) Funkční období členů správního výboru je tříleté. K předčasnému odvolání členů 
správního výboru valnou hromadou je zapotřebí dvoutřetinové většiny platných hlasů. Ihned 
po odvolání správního výboru musí být zvolen výbor nový.členů správního výboru musí být 

zvoleni členové nového správního výboru. Do zvolení nových členů správního výboru 
zůstávají ve funkci odvolaní členové správního výboru s cílem zajistit základní chod 

Společnosti.  
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(5) Jestliže některý člen správního výboru zemře nebo rezignuje na svoji funkci, správní 
výbor může na jeho místo kooptovat jiného vhodného člena Společnosti. S kooptacemi musí 

být seznámena nejbližší valná hromada, která kooptované členy potvrdí nebo zvolí nové. 

(6) Zemře-li nebo rezignuje-li na svoji funkci předseda, převezme jeho pravomoci 
místopředseda, určený správním výborem.zvolí správní výbor nouzově nového předsedu 

Společnosti. Na nejbližší valné hromadě pak bude pak zvolen nový správní výborhlasováno 
o celém správním výboru. 

§ 10 

Činnost správního výboru 

(1) Správní výbor se schází zpravidla jednou měsíčně v předem určeném dni. Mimořádnou 
schůzi může svolat předseda. Musí tak učinit vždy, požádají–li o to alespoň tři členové 

správního výboru. 

(2) Schůze správního výboru řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. 

(3) Správní výbor je usnášeníschopný, pokud se usnáší prostou většinou hlasů.jeho 
zasedání účastní alespoň nadpoloviční většina členů výboru. Správní výbor rozhoduje o 
přijetí usnesení hlasováním. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Pro způsobilost k 
usnášení je potřebná přítomnost nejméně poloviny členů předsedy správního výboru.  

(4) Pokud se člen výboru bez závažné omluvy nezúčastní tří po sobě jdoucích řádných 
schůzí, má se za to, že dobrovolně rezignuje na funkci ve výboru. 

(5) Jestliže se správní výbor tři měsíce nesejde v usnášeníschopném počtu, je předseda 
nebo místopředseda povinen svolat do 30 dnů mimořádnou valnou hromadu, na níž bude 

zvolen nový správní výbor. 

§ 11 

Povinnosti jednotlivých členů výboru 

a dalších pověřených osob 

(1) Základní povinnosti jednotlivých členů správního výboru vyplývají z organizačního řádu 
Společnosti. 

(2) Správní výbor může pověřit své jednotlivé členy výkonem dalších činností, důležitých pro 
řádný chod Společnosti. Stejně tak může pověřit výkonem těchto činností i další členy 

Společnosti. Tito další členové jsou oprávněni zúčastňovat se schůzí správního výboru, 
nemohou však zasahovat do jeho usnášení. Na výzvu Správního výboru jsou povinni 

informovat o své činnosti. 

(3) Funkce vyplývající z Organizačního řádu i přidělené správním výborem jsou funkcemi 
čestnými. Správní výbor pro zajištění řádného chodu společnosti  může v případě potřeby 

rozhodnout o výkonunavrhnout valné hromadě vykonávání některé funkce za úhradu. 

§ 12 
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Kontrolní komise 

(1) Kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem v hospodářských a dalších vnitřních 
záležitostech Společnosti. Kontrolní komise je zcela nezávislá na ostatních orgánech 

Společnosti a ze své činnosti je odpovědná pouze valné hromadě. 

(2) Kontrolní komise sestává ze tří členů. Je volenaČlenové kontrolní komise jsou voleni 
valnou hromadou na tříleté období shodné s volebním obdobím správního výboru. Členy 

revizní komise nesmějí být členové správního výboru. Předsedu kontrolní komise, který se 
zúčastňuje schůzí správního výboru bez hlasovacího práva, volí valná hromada individuálně. 

Ustanovení § 9 odst. 4 a 5 a § 10 odst. 4 platí obdobně. 

(3) Své zprávy a zjištění včetně stanovisek k podáním a stížnostem členů Společnosti i 
občanů nebo dalších orgánů a organizací v záležitostech týkajících se Společnosti předkládá 

kontrolní komise průběžně správnímu výboru a souhrnně valné hromadě. 

(4) Po skončení kalendářního roku kontrolní komise přezkoumává a schvaluje účetní závěrku 
finančního hospodaření Společnosti. a zprávu o činnosti Společnosti. 

HLAVA IV 

MÍSTNÍ POBOČKY 

§ 13 

(1) Členové Společnosti jsou oprávněni zakládat místní pobočky s vědomím správního 
výboru za účelem efektivnější vědecké spolupráce místní pobočky členů v regionech. 

Pobočka je zodpovědná za provádění svých aktivit a uspořádat jejich organizaci pobočky. 

(2) Místní pobočky nejsou samostatnými právnickými osobami a nemají právo samostatně 
hospodařit. 

(3) Fungování poboček se řídí podle pravidel vydaných správním výborem. V případě 
porušení těchto pravidel je správní výbor oprávněn rozhodnout o zrušení příslušné pobočky. 

 

HLAVA V 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

§ 14 

(1) Společnost hospodaří se svým majetkem podle obecně závazných předpisů a finančního 
rozpočtu, připraveného správním výborem a schváleného valnou hromadou. 

(2) Za majeteknakládání s majetkem Společnosti zodpovídá správní výbor. 

(3) Finančními zdroji Společnosti(3) Součástí rozpočtu Společnosti je rezervní fond, který je 
tvořen především z členských příspěvků. Je tvořen za účelem pokrytí mimořádných nákladů 

souvisejících s posláním a činnostmi Společnosti.  
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(4) Finančními zdroji na úhradu výdajů souvisejících s hlavní činností Společnosti (§2) jsou 

zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) dary, odkazy a subvence, 

c) příjmy z prodeje vlastních publikací a časopisů, 

d) příjmy z vlastních kulturních a společenských akcí, 

e) příjmy z předplatného časopisu Genealogické a heraldické listy 

f) příjmy z kurzů  

g) příjmy z konzultační činnosti  

h) příjmy z registračního poplatku osobních znaků 

HLAVA VI 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 15 

Změna stanov 

(1) O změně stanov může rozhodnoutrozhoduje valná hromada jen na základě návrhu 
správního výboru nebo na základě písemného návrhu podepsaného alespoň padesáti 
členyčlenů Společnosti, pokud je změna stanov v programu valné hromady výslovně 

oznámena. Návrhy na změny stanov budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách 
Společnosti nejpozději týden před konáním valné hromady. K přijetí změny stanov je 

potřebná dvoutřetinová většina platných hlasů. Text změn stanov členů přítomných na valné 
hromadě. Nově schválené stanovy musí být zaslán každému členu, který o to výslovně 

požádázveřejněny na oficiálních webových stránkách Společnosti nejpozději jeden měsíc po 
valné hromadě a uloženy do sbírky listin příslušného rejstříku spolků. 

(2) Stanovy a jejich změny nabývají účinnosti dnem jejich schválení, není-li v rozhodnutí 
valné hromady určeno jiné datum nabytí účinnosti. 

 

§ 16 

Zrušení a likvidace Společnosti 

(1) O dobrovolném zrušení spolkuSpolečnosti může rozhodnout na návrh správního výboru 
mimořádná valná hromada, svolaná jen za tímto účelem, dvoutřetinovou většinou platných 

hlasů. 

(2) V případě rozhodnutí o zrušení spolkuSpolečnosti bude majetek Společnosti poskytnut 
jiné obecně prospěšné instituci, která sleduje stejný nebo podobný účel. Která instituce to 
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bude, rozhodne valná hromada na návrh správního výboru prostou většinou platných hlasů 
přítomných členů. Při likvidaci bude zvláště přihlíženo k zachování knihovny a sbírek jako 

celku. Při likvidaci ustanoví valná hromada na návrh správního výboru likvidátora. 

(3) Nerozhodne–li valná hromada jinak, připadne majetek Společnosti Národnímu muzeu 
v Praze.  


