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Na základě souhlasu se zakladatelskými dokumenty, přihlašuji se za člena
Společnosti Ludvíka Svobody, dobrovolného, neziskového, demokratického,
nepolitického zapsaného spolku, sdružujícího občany České a Slovenské
republiky i jiných států, kteří mají kladný vztah k bývalému veliteli československého vojska v Sovětském svazu a bývalému prezidentu republiky
a chtějí se podílet na rozvoji těch ideálů svobody našich národů, demokracie, bratrství slovanských národů a mír, za které armádní generál Ludvík
Svoboda bojoval v první i druhé světové válce a celý svůj bohatý život.
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Podpis: ..............................................

(Společnost Ludvíka Svobody z.s. se zavazuje, že žádné osobní údaje nebudou
poskytnuty třetí osobě bez Vašeho svolení. Přihlášku zašlete na adresu:
SLS, z.s., Rozýnova 1972/11, 169 00 Praha 6 - Břevnov, nebo e-mailem: sls@ludviksvoboda.cz)
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1) Sdružení má název SPOLEČNOST LUDVÍKA
SVOBODY, zapsaný spolek. Ve zkratce lze užívat
název SLS, z.s.

Ludvíka Svobody vydáváním publikací, přednáškami, besedami a využíváním sdělovacích
prostředků.

1) Sdružení má název SPOLEČNOST LUDVÍKA
SVOBODY, zapsaný spolek. Ve zkratce lze užívat
název SLS, z.s.

Ludvíka Svobody vydáváním publikací, přednáškami, besedami a využíváním sdělovacích
prostředků.

2) SLS, z.s. vznikl ve smyslu ustanovení § 214
a následujících dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění. SLS, z.s. je
právnickou osobou.

e) navazovat a rozvíjet přátelské vztahy
s organizacemi obdobných cílů i s jednotlivci
doma i v zahraničí.

2) SLS, z.s. vznikl ve smyslu ustanovení § 214
a následujících dle zákona č. 89/2012 Sb.,
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3) SLS, z.s. byla registrována dne 18. 8. 2004
pod čj.: VS/1-1/58 221/04 R ministerstvem
vnitra ČR a je zapsána ve spolkovém rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze oddíl
L, vložka 14955.
4) Změna stanov, odpovídající ustanovení
§ 218 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, byly schváleny 11. 6. 2014.
5) Sdružení má sídlo na adrese: 169 00 Praha
6 - Břevnov, Rozýnova 1972/11
6) SLS, z.s. je dobrovolnou, nezávislou, neziskovou, demokratickou, nepolitickou společností sdružující občany ČR, SR a jiných států,
zvláště příslušníky bývalého 1. čs. armádního
sboru, kteří mají kladný vztah k bývalému veliteli československého vojska v SSSR a chtějí se
podílet na rozvoji těch ideálů svobody našich
národů, demokracie, bratrství slovanských
národů a míru, za které Ludvík Svoboda bojoval nejen v 1. a 2. světové válce, ale celý svůj
bohatý život.
7) Cílem činnosti SLS, z.s. je zejména:
a) přispívat k rozvoji České republiky v duchu
bojových tradic 1. ČSAS, kterého byl L. Svoboda
velitelem a v duchu humanitních tradic našich
národů a zásad Charty lidských práv.
b) hlásat a prosazovat tyto tradice a zásady
a přispívat k uchování historické paměti našich
národů.

f) spolupracovat se státními a samosprávnými
orgány, občanskými sdruženími při zřizování
a udržování památníků, pomníků, pamětních
desek, názvů ulic, škol a pod., které by připomínaly naši historii.
8) Členem SLS, z.s. mohou být občané a právnické osoby v ČR a zahraničí, kteří splňují podmínky cílů jeho činnosti (v části III.) v souladu
se zák. Č, 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
9) Členové sdružení mají právo se aktivně
podílet na jeho práci a být voleni do všech
funkcí v jeho orgánech.
10) Členové sdružení mají povinnost aktivně
přispívat k plnění jeho cílů.
11) Členové sdružení jsou organizování
v odbočkách, které jsou organizačními jednotkami sdružení, jednajícími svým jménem
v odpovídající úrovni podle organizačního
řádu sdružení.
12) Nejvyšším orgánem SLS, z.s. je shromáždění členů svolávané zpravidla jednou za
3 roky.
13) Shromáždění členů sdružení volí výbor
a kontrolní komisi SLS, z.s.
14) Výbor si volí předsedu, místopředsedy,
tajemníka, (představenstvo), komise popřípadě jiné své pomocné orgány.
15) Výbor sdružení zřizuje a uděluje Pamětní
medaili Ludvíka Svobody a jiná ocenění angažované práce v rámci sdružení.
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16) Zásady hospodaření SLS, z.s. se řídí platnými normami.
17) Ke své činnosti využívá sdružení dobrovolných příspěvků svých členů, darů a subvencí.
18) Jménem sdružení je oprávněn jednat
jeho předseda, jako statutární orgán sdružení.

c) usilovat o pravdivý a objektivní výklad
historie našich národů, úlohy a místa Ludvíka
Svobody v národně-osvobozovacím boji za
války i v dalším jeho životě.
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d) seznamovat veřejnost a hlavně mládež
a vojáky s bojovým a humanitním odkazem
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