
                             Stanovy R-Mosty zapsaného spolku  

Čl. 1
Název a sídlo společnosti

Sídlo  R-Mosty, z.s.  (celým názvem  R-Mosty, zapsaný spolek.)  sídlí
v ulici Blahoslavova 230/4 Praha 3, PSČ 130 00. 

Čl. 2
Doba trvání

Zapsaný spolek  (dále jen spolek)  se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. 3
Účel

1) Veřejně prospěšným účelem spolku je působit v oblasti sociálních služeb,
sociálního začleňování, vzdělávání a  podpoře zaměstnávání.

 
2) Veřejně prospěšné aktivity, směřující k naplnění tohoto účelu, jsou určeny sociálně
vyloučeným osobám nebo osobám tímto vyloučením ohroženým, dětem a mládeži a

rodinám s dětmi z těchto skupin. Mezi cílové skupiny aktivit patří také podpora
profesionálů v pomáhajících profesích zejména z oblasti začleňování sociálně

vyloučených skupin. 

3) Dílčím účelem je  snížit ekonomickou a sociální exkluzi Romů v České republice,
informovat objektivně o romském etniku a bojovat proti projevům diskriminace a

rasismu. 

Čl. 4
Druh poskytovaných služeb

1) Spolek zajišťuje zejména tyto veřejně  prospěšné služby:
a) služby sociální prevence: Azylový dům pro matky s dětmi a Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež; podle zákona 108/2006 Sb. a následných a souvisejících předpisů

b) služby odborného sociálního poradenství: Sociálně právní poradenství; podle
zákona 108/2006 Sb. a následných a souvisejících předpisů

c) další sociální služby, které souvisí nebo budou souviset s cílovými skupinami
osob, jimž jsou současné sociální služby spolku  společností poskytovány 

d) humanitární pomoc osobám v krizi a akutní ekonomické tísni
e) vzdělávání dětí a mládeže  

f) volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež 
g) akreditované vzdělávání učitelů, zaměstnanců státní a veřejné správy a

profesionálů v pomáhající oblasti (například sociálních pracovníků, zdravotníků,
vychovatelů a pečovatelů)

h) vzdělávání dobrovolníků a veřejnosti v oblasti sociálních služeb, interetnického
soužití a vzdělávání.

i) odborné poskytování sociálně terapeutických a psychoterapeutických služeb jako
doplňků sociálních služeb pro klienty i veřejnost



j)  služby směřující k zaměstnávání osob, které mají ztížený přístup na trh práce
z důvodu sociokulturního nebo jiného handicapu

k)poradenství pro obce a jejich částí v oblasti inkluze sociálně exkludovaného
obyvatelstva, zejména Romů. 

2) Vedle hlavních činností, kterými se naplňuje účel spolku a jsou uvedeny v článku
č.4, odst. 1,  realizuje spolek i doplňkové činnosti (vedlejší hospodářskou činnost).

Jde o výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona, a to: provozování údržby motorových vozidel a jejich příslušenství;
pronájem věcí movitých; zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a

maloobchod; přípravu a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské
práce; mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské

činnosti; provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení,
pořádání, kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhl, přehlídek, prodejních a

obdobných akcí; a dále autorskou činnost;  dále koncesovanou živnost – Silniční
motorová doprava vnitrostátní nákladní do 3,5 tuny a řemeslnou živnost  -

Hostinskou činnost.

3) Doplňkové činnosti uvedené v předchozím odstavci spolek vykonává výhradně
za účelem dosažení účinnějšího využití majetku spolku a jejich výkonem nesmí

být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost veřejně prospěšných služeb uvedených
v odst. 1 tohoto článku.  Případný zisk z výkonu těchto doplňkových činností smí
být použit pouze pro výkon, zkvalitnění a rozšíření veřejně prospěšných služeb

společnosti.

4) O změnách v druhu poskytovaných služeb (veřejně prospěšných 
i doplňkových činností) rozhoduje ředitel se souhlasem výkonného výboru.

Čl. 5

Podmínky pro poskytování služeb

1) Služby spolku jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám.

2) Služby jsou poskytovány 
a) v rámci registrovaných sociálních služeb spolku a řídí se zákonem

108/2006 Sb. o sociálních službách a návaznými nebo souvisejícími
právními předpisy a registračními podmínkami služby. Tyto podmínky

jsou v tištěné podobě zveřejňovány v místě výkonu služby, dále na
webových stránkách spolku a ve veřejně přístupných rejstřících

sociálních služeb.

b) u dílčích projektů, které doplňují  sociální služby spolku   nebo se týkají
vzdělávání a volnočasových aktivit, se jejich poskytování řídí

projektovými žádostmi, schválenými  poskytovateli dotace (grantu,
daru) nebo příslušnými smlouvami. Tyto podmínky jsou zveřejněny na

webových stránkách spolku a na vyžádání v úplné podobě (pokud
smluvní podmínky nestanoví jinak) jsou dostupné elektronickou poštou

nebo telefonicky zájemcům z řad veřejnosti. Zájemce o službu bude
s podmínkami poskytnutí služby seznámen vždy při prvním kontaktu.



Podmínky poskytování služeb jsou stanoveny tak, aby byly stejné pro
všechny zájemce, jimž  budou poskytovány.

c) služby uvedené v odst. 1) Článku 4 jsou poskytovány zdarma. Výjimku
tvoří poplatky stanovené závaznými právními předpisy pro spoluúčast
klientů na některých typech sociálních služeb (např. Azylový dům pro
matky s dětmi). Služby uvedené v odst. 2) Článku 4 jsou poskytovány

za úplatu – transparentně a podle platných zákonů ČR.

Čl. 6
Členství

1) Členem  spolku mohou být fyzické i právnické osoby.
2)  Členy spolku mohou být jeho zaměstnanci, pokud netvoří více než 1/3 členů. 

3) O přijetí za člena spolku rozhoduje členská schůze  na svém zasedání
nadpoloviční většinou přítomných členů.

4) Kdo se uchází o členství ve spolku, je vázán těmito stanovami ode dne vzniku
svého členství   

5) Člen má právo být informován o všech podstatných  záležitostech spolku , a to
prostřednictvím své účasti na zasedáních členské schůze. 

6) Člen má povinnost zúčastnit se zasedání členské schůze a zúčastnit se
rozhodování o všech záležitostech, příslušejících členské schůzi jako

hlavnímu orgánu spolku. 
7) Člen má povinnost hradit členský poplatek, pokud o jeho placení a výši

rozhodne členská schůze. 
8) Členství zaniká úmrtím člena, zánikem právnické osoby, která je

členem,vystoupením ze spolku na vlastní žádost nebo vyloučením.
9) O vyloučení člena rozhoduje členská schůze na návrh výkonného výboru

spolku na svém zasedání nadpoloviční většinou přítomných, a to s udáním
důvodu vyloučení. 

10) Vyloučený člen  může do tří měsíců od doručení příslušného zápisu z členské
schůze navrhnout přezkoumání důvodů svého vyloučení výkonným výborem

spolku. 

Čl. 7
Orgány spolku

Orgány spolku jsou 

a) členská schůze
b) výkonný výbor spolku 

c) ředitel spolku
  

Čl. 8
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a jejími členy jsou všichni
členové spolku.



2) Zasedání členské schůze svolává předseda výkonného výboru spolku  spolu s
ředitelem spolku nejméně 1x ročně s nejméně 15 denním předstihem.  

3) Předseda výkonného výboru spolu s ředitelem spolku  svolá členskou schůzi
na návrh jedné třetiny členů spolku  nejdéle do jednoho měsíce po předložení

tohoto návrhu. 
4) Jednání členské schůze vede předseda výkonného výboru spolku, její

program připravuje výkonný výbor spolku. 
5) Členská schůze je schopná usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů.

Usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. 
6) Z jednání členské schůze pořizuje ředitel nebo jím pověřená osoba písemný

zápis, který je rozeslán členům výkonného výboru spolku..

7) Členská schůze rozhoduje o:
a) přijetí nebo vyloučení členů spolku

b) změně stanov spolku 
c) změně nebo doplnění účelu spolku, změně jeho názvu a sídla, 

d) změně nebo doplnění veřejně prospěšných aktivit i doplňkových činností 
e) zrušení spolku, jeho fúzi nebo rozdělení .

 8) Členská schůze schvaluje výsledek hospodaření spolku. Členská schůze volí
členy výkonného výboru spolku.

9) Členská schůze je informována výkonným výborem a ředitelem spolku a může
vznést připomínky 

a) k návrhu rozpočtu spolku na další účetní období,
b) k dalším podstatným záležitostem spolku, týkajících se jeho majetku a aktivit.

Čl 9.
Výkonný výbor   spolku

     1) Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku  

      2) Výkonný výbor má maximálně pět členů, ale vždy lichý počet, které volí
členská schůze na dobu tří let. Člen může být  (pokud souhlasí) zvolen opakovaně.

       3) Výkonný výbor  se schází nejméně 4x ročně. 

3) Výkonný výbor  si ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí  jeho
jednání.

 
4) Členem výkonného výboru  je z titulu své funkce ředitel spolku. Jeho členství
ve výkonném výboru končí s ukončením jeho pracovní činnosti na pozici ředitele

spolku.
 

5)  Členství ve výkonném výboru  zaniká:
- uplynutím funkčního období člena

- úmrtím
- odstoupením

- odvoláním členskou schůzí na základě kvalifikovaného důvodu 



- ukončením pracovní smlouvy s ředitelem spolku

      6) Při rozhodování je hlasovací právo členů výkonného výboru rovné. 

7) Výkonný výbor je  usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho
členů. K rozhodnutí  je potřebný souhlas nadpoloviční většiny členů výkonného

výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

8) Výkonný výbor může o naléhavých záležitostech hlasovat per rollam. 

9) Výkonný výbor  zejména

a) schvaluje na návrh ředitele roční rozpočet spolku,
b) schvaluje na návrh ředitele  výroční zprávu spolku,schvaluje na návrh ředitele

majetkové operace nad 300 000 Kč, pokud nejde
o pravidelné platby spolku 

10) Výkonný výbor  jmenuje a odvolává ředitele spolku a pověřuje jej
zastupováním spolku navenek.  

11) Výkonný výbor  jmenuje likvidátora v případě zrušení spolku, připravuje
dokumenty k fůzi či rozdělení spolku. 

12) Výkonný výbor  připravuje
a) zasedání členské schůze

b) podklady pro její zasedání 
c) schvaluje zápis z členské schůze 

Čl. 10
Ředitel

1) Ředitel je výkonným  orgánem spolku.
2) Ředitel zejména:

a) v rozsahu plné moci, vydané výkonným výborem, zastupuje spolek navenek. 
       b) odpovídá za poskytování služeb spolku a za provádění doplňkových činností.

       c) odpovídá za hospodaření spolku 
       d) obsahově připravuje jednání výkonného výboru.

       e) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku
       f) odpovídá za personální poměry ve spolku, přijímá do pracovního poměru,

propouští a řídí zaměstnance spolku
 

Čl.   11
Výroční zpráva

1) Spolek sestavuje a zveřejňuje svoji výroční zprávu v době stanovené
výkonným výborem  spolku. 



2) Výroční zprávy jsou  uloženy ve sbírce listin rejstříkového soudu, dále budou
k dispozici veřejnosti v sídle spolku a budou též zveřejněny na webových

stránkách spolku.

Čl. 12

Zrušení spolku

V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek spolku převeden na
veřejně prospěšnou společnost  s obdobným zaměřením jako R-Mosty, z.s.. Výběr

konkrétní  organizace je v pravomoci členské schůze. 

Čl. 13
Závěrečná ustanovení

1) Tyto stanovy  schválila členská schůze spolku dne 26.11.2014

2) Spolek zveřejňuje svoje stanovy na webových stránkách spolku. Kromě toho jsou
stanovy přístupné každému zájemci na požádání v sídle spolku.

V Praze dne: 26.11.2014

 
Příloha: Zápis z členské schůze Občanského sdružení R-Mosty, z.s. ze dne

26.11.2014



Zápis z členské schůze Občanského sdružení R-Mosty, z.s. konané dne
26.11.2014 v Blahoslavově ulici č. 230/4, Praha 3

Přítomni: Jakub Čihák, Hana Frištenská, Jana Trombiková, Milan Pospíšil, Richard
Frištenský, Zuzana Kaněrová, Adam Pospíšil, Pavlína Radlová, Helena Dluhošová,
Jitka Gjuričová, Ladislav Goral, Tomáš Rezek, Jan Krupička, Monika Demeterová,

Michal Grundza

Program:
1) Projednání a schválení nových stanov spolku v návaznosti na Nový občanský

zákoník
2) Volba nových členů výkonného výboru spolku

3) Změna sídla a názvu spolku

ad1) Členská schůze zastoupená nadpoloviční většinou členů spolku jednomyslně
schválila navržené Stanovy spolku, které byly zpracovány v souladu s NOZ

ad2) Členská schůze v souladu s novými Stanovami spolku zvolila jednomyslně
pětičlenný výkonný výbor spolku ve složení:

Mgr. Jakub Čihák – ředitel spolku, r.č.:780607/0107 bytem: Nitranská 1625/22, Praha 3

JUDr. Hana Frištenská – předsedkyně spolku, r.č.:515615/254, bytem: Pod Lysinami 481/18,
Praha 4

Jana Trombiková, r.č.:525508/298, bytem: Na Petřinách 220/18, Praha 6

RNDr. Milan Pospíšil, r.č.: 550930/0104, bytem: Stallichova 7, Praha 4

PhDr. Helena Dluhošová, r.č.:485613/048, bytem: Věkova 28, Praha 4

ad 3) Členská schůze v souladu s novými Stanovami souhlasí hlasy všech
přítomných se změnou sídla Spolku, a to v Blahoslavově ulici č.230/4, Praha 3. 

Dále hlasy všech přítomných souhlasí se změnou názvu Spolku na R-Mosty,
zapsaný spolek (zkráceně 

R-Mosty, z.s.)

Příloha: Prezenční listina z členské schůze zapsaného spolku R-Mosty dne
26.11.2014

Zapsala: Jana Trombiková, členka výkonného výboru v Praze dne 26.11.2014

…..............................

Za výkonný výbor zápis ověřili a schvalují: 
JUDr. Hana Frištenská, předsedkyně výkonného výboru..............................................

a Mgr. Jakub Čihák, ředitel spolku a člen výkonného výboru.........................................



Prezenční listina z členské schůze zapsaného spolku R-Mosty dne 26.11.2014

jméno a příjmení podpis

Hana Frištenská  

Milan Pospíšil  

Jana Trombíková  

Marie Uhlířová omluvena 

Helena Dluhošová  

Ladislav Goral  

Jakub Čihák  

Michal Grundza  

 Jan Bárta omluven 

Jitka Gjuričová  

Irena Meisnerová omluvena 

Filip Slavíček omluven 

 Petr Víšek  omluven

 Irena Melmerová omluvena 

 Monika Demeterová  

Jan Dobeš  omluven

Richard Frištenský  

 Pavlína Radlová  

 Zuzana Kaněrová  

 Tomáš Rezek  

 Adam Pospíšil  

 Jan Krupička  
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