
Stanovy EXODUS – vyjít z chudoby, z. s. 

Úplné znění ke dni 11. 12. 2014 

čl. I 

Úvodní ustanovení 

 Název zapsaného spolku je: EXODUS – vyjít z chudoby, z. s. (dále též „spolek“). 

 Sídlo spolku je na adrese: Běhounkova 2459/35, 158 00  Praha 5 

 EXODUS – vyjít z chudoby, z. s. je zapsaný spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

 Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem 
naplňování společného zájmu, kterým je charitativní činnost. 

čl. II 

Činnost spolku 

 Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování 
poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím 

(a) zprostředkování podpory dětí na dálku 

(b) získávání darů a příspěvků pro zájmy spolku na základě darovacích smluv 

(c) publikací a zprostředkováváním informací 

(d) poradenství, spolupráce a pomoc organizacím i jednotlivcům  

 Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

čl. III 

Členství 

 Členem spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami, posláním a zájmy 
spolku. 

 Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku EXODUS – vyjít z chudoby, z. s. (dále jen 
„člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, 
politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na 
osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu. 

 Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí rady spolku o přijetí její žádosti o členství. 
Rada spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, 
že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání 
spolku. 

 Zánik členství nastává: 

(a) dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení 



o ukončení členství radě spolku 

(b) úmrtím člena 

(c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze 
sdružení; rada sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její 
zásady a cíle nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení 

(d) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní 
formu. 

 Práva členů jsou zejména: 

(a) podílet se na činnosti spolku 

(b) volit a být volen do orgánů spolku 

(c) být pravidelně informován o dění ve spolku  

(d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření . 

 Povinnosti členů jsou zejména: 

(a) dodržovat stanovy spolku  

(b) aktivně se podílet na zájmech spolku  

(c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku  

(d) dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

 Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 

čl. IV 

Orgány spolku 

 Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: 

(a) Členská schůze 

(b) Rada spolku  

(c) Předseda spolku 

(d) Revizor spolku 

 Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich 
jednání je upraven dále ve stanovách. 

 Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené. 

 Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě 
smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného 
orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností. 

čl. V 

Členská schůze 

 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 



 Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku, kteří se jejího zasedání zúčastní. Členská 
schůze je svolávána radou spolku nejméně jedenkrát ročně. Rada je povinna svolat členskou 
schůzi vždy, požádá-li o to písemně nejméně třetina členů. Členská schůze je 
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Členská schůze rozhoduje 
prostou většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Hlasy všech 
členů jsou rovné.  

 Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi za 30 
minut. Náhradní členská schůze je vždy schopna usnášení. 

 Člen spolku se zúčastňuje jednání členské schůze osobně nebo je přítomen jinou formou 
(telefonicky, online apod.). 

 Členskou schůzi vede předsedající určený radou spolku. Na členské schůzi je zvolen 
ověřovatel a jsou odsouhlaseny jednotlivé body programu. Z každého zasedání vyhotoví 
předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel. 

 Členské schůzi přísluší: 

(a) projednávání a schvalování zprávy o činnosti, kterou předkládá rada spolku  

(b) volit nebo odvolávat členy rady spolku a revizora spolku  

(c) schvalování revizní zprávy 

(d) schvalování stanov spolku, jejich změn a doplňků, v tom případě rozhoduje členská 
schůze tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných členů  

(e) rozhodování o zrušení či sloučení spolku a o majetkovém vypořádání v případě zániku 
spolku, v tom případě rozhoduje členská schůze tříčtvrtinovou většinou hlasů 
přítomných členů  

(f) má právo vyjadřovat se ke všem projektům spolku. 

čl. VI 

Rada spolku 

 Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. Je oprávněna 
rozhodovat o všech věcech spolku, které nejsou vyhrazeny k rozhodování členské schůzi. 

 Rada spolku odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových 
pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné 
naplňování poslání spolku. Rada dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Rada je 
oprávněna delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo 
zaměstnance sdružení. Rada je povinna jednat s péčí řádného hospodáře. 

 Rada spolku je jeho statutárním orgánem. Má tři členy, z nichž každý může jménem rady 
jednat samostatně. 

 Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.  

 Rada spolku se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně a svoji funkci vykonává až 
do zvolení nové rady spolku. 

 Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 
Rada rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Hlasy všech členů rady mají stejnou 
váhu. Na schůzi rady mohou být zváni podle potřeby hosté. 



 Do výlučné kompetence rady patří zejména: 

(a) zpracovávat podklady pro rozhodnutí členské schůze  

(b) rozhodovat o přijetí a vyloučení členů spolku 

(c) vést seznam členů spolku jakož i jeho podpůrné evidence 

(d) volit ze svých členů předsedu spolku 

(e) svolávat členskou schůzi a určovat jejího předsedajícího   

(f) sestavovat plán činnosti a rozpočet na období jednoho roku a sledovat hospodaření 
spolku. 

čl. VII 

Předseda spolku 

 Předsedu spolku je výkonným orgánem, který volí ze svého středu Rada spolku. 

 Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné 
provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy. 

 Předseda vykonává zejména následující úkoly: 

(a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího 
jednání 

(b) svolání a vedení schůzí rady, 

(c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku. 

čl. VIII 

Revizor spolku 

 Revizor spolku je volen na členské schůzi. Jeho povinností je minimálně jedenkrát ročně, 
vždy však před členskou schůzí provést kontrolu účetnictví a účetní závěrky. 

 Na členské schůzi předkládá revizní zprávu, jejíž součástí je i návrh na schválení/neschválení 
roční závěrky. 

čl. IX 

Zásady hospodaření 

 Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

 Zdroji majetku jsou zejména: 

(a) granty, dotace 

(b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob 

(c) dalšími příjmy mohou být příjmy z vedlejší činnosti, která je v souladu se zájmy spolku 
(prodej výrobků, zboží a publikací). 

 Spolek je neziskovou organizací. Prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a k naplnění 



poslání a zájmů spolku. 

 Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.  

 Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě 
provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za 
vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů odpovídá předseda spolku nebo osoba 
k tomu předsedou spolku pověřená. 

čl. X 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze 
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která 
má podobné poslání a cíle jako spolek EXODUS – vyjít z chudoby, z. s. 

3. Spolek EXODUS – vyjít z chudoby, z. s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento 
den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího 
přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky 
listin spolkového rejstříku. 

 

V Praze dne 30. 12. 2016 


