
Strana 1 (celkem 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

STANOVY  
ARMÁDY SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE, z. s. 

 
 

Preambule 
Misijní prohlášení 

 
„Armáda spásy, jako mezinárodní hnutí, je součástí všeobecné křesťanské církve. Její poselství je 
založeno na Bibli. Její služba je motivována láskou k Bohu. Jejím posláním je kázat evangelium, 
dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoli diskriminace.“ 
 
„Cílem Armády spásy je zvěstování evangelia – zejména v něm obsažené výzvy k pokání – slovy 
i skutky na všech příhodných místech, v případnou dobu a veškerými dostupnými prostředky, a to 
prostřednictvím setkávání s druhými, rozpoznávání jejich sociálních potřeb a snahy o jejich 
naplňování. Součástí tohoto poslání je rovněž podpora vzdělávání, boj proti chudobě a další oblasti 
obecně prospěšné činnosti na místní i celospolečenské úrovni. Těchto cílů lze dosáhnout 
prostřednictvím organizace samotné nebo dalších subjektů s vědomím, že dosažení spravedlivé 
společnosti v souladu s Božím plánem je podmíněno osobním obrácením každého jednotlivce a jeho 
poslušností vůči Ježíši Kristu.” 

 
 

Hlava první 
Základní ustanovení 

 
1.1 Armáda spásy v České republice, z. s. je dobrovolný, neziskový, nevládní a nepolitický spolek 

sdružující své členy a členky bez rozdílu národností, přesvědčení, rady nebo jiných rozdílů (dále 
jen „Armáda spásy“). 

1.2 Sídlem Armády spásy je Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00. Jakákoli změna sídla musí 
být písemně schválena generálem Armády spásy. 

1.3 Armáda spásy - je součástí křesťanské organizace zvané The Salvation Army, zřízené 
mezinárodním ústředím v Londýně (Spojené království), založené Williamem Boothem 
a oficiálně ustanovené „Zákonem o Armádě spásy“ z r. 1980, schváleným Parlamentem 
Spojeného království. Armáda spásy se závazně řídí principy, učením a formou řízení 
stanovenými mezinárodními Řády a směrnicemi jako soustavou zásad celosvětové Armády 
spásy (The Salvation Army) a podřizuje se vedení generála Armády spásy. Armáda spásy je 
součástí Území Nizozemí a Česká republika, kterému je podřízena. 

1.4 Základním symbolem Armády spásy je červený štít s bílým popisem. 
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Hlava druhá 
Cíle a poslání Armády spásy 

 
2.1 Cíle a poslání Armády spásy uvedené v této hlavě druhé představují hlavní činnost Armády 

spásy, její účel a společný zájem, k jehož uspokojení byla Armáda spásy založena. 
2.2 Cílem Armády spásy je šíření křesťanství v souladu s křesťanskými doktrínami uvedenými 

v bodu 2.4, které Armáda spásy vyznává, kterým věří a které vyučuje, a na základě toho také 
šíření vzdělání, zmírňování chudoby a další charitativní činnosti ve prospěch místní komunity 
i celé lidské společnosti. 

2.3 Posláním Armády spásy je zejména: 
a) šíření křesťanství; 
b) vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti; 
c) poskytovat pomoc lidem bez přístřeší a v nouzi a usilovat o jejich integraci do společnosti 

formou specializovaných programů; 
d) podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovní, mravní a sociální 

schopnosti; 
e) charitativní práce, včetně péče o občany se specifickými potřebami (zdravotní, sociální, 

materiální apod.); 
f) práce s minoritními skupinami obyvatelstva; 
g) zřizovat a provozovat vzdělávací střediska; 
h) zřizovat a provozovat nestátní zdravotní zařízení; 
i) pomoc v oblasti humanitárních a krizových situací; 
j) připravovat a vzdělávat dobrovolné a profesionální pracovníky; 
k) rozvíjení pracovních návyků v pracovních a jiných aktivitách. 

2.4 Armáda spásy je založena na křesťanských principech a učení mezinárodní Armády spásy, které 
je povinna dodržovat a prosazovat za každých okolností, a to: 
a) Věříme, že knihy Starého a Nového zákona byly dány vnuknutím Božím a že jenom ony 

ustavují Boží pravidla křesťanské víry i praxe.  
b) Věříme, že je jediný Bůh, nekonečně dokonalý, stvořitel, udržovatel a vládce všech věcí, 

a že kromě něho nikdo jiný nemá být uctíván. 
c) Věříme ve tři božské osoby - Otce, Syna a Ducha svatého, nerozdělené ve své podstatě 

a rovnocenné v moci a slávě.  
d) Věříme, že v osobě Ježíše Krista je spojena přirozenost božská i lidská, takže je současně 

celým a pravým Bohem a celým a pravým člověkem.  
e) Věříme, že naši prvotní prarodiče byli stvořeni ve stavu nevinnosti, ale neposlušností se 

připravili o svou čistotu a štěstí a následkem jejich pádu se všichni lidé stali hříšníky, 
zcela zkaženými a právem proto vystavenými Božímu hněvu.  

f) Věříme, že Pán Ježíš Kristus svým utrpením a smrtí vykoupil celý svět, takže každý kdo 
chce, může být spasen.  

g) Věříme, že pokání před Bohem, víra v Pána Ježíše Krista a znovuzrození z Ducha svatého 
jsou nezbytné ke spasení.  

h) Věříme, že z milosti jsme zbaveni hříchů vírou v Pána Ježíše Krista a že každý, kdo věří, 
má svědectví sám v sobě.  

i) Věříme, že setrvání ve stavu spasení je závislé na trvající poslušné víře v Pána Ježíše 
Krista.  

j) Věříme, že plné posvěcení je výsadou všech věřících a že jejich celý duch, duše i tělo 
mohou být zachovány bez poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.  

k) Věříme v nesmrtelnost duše, ve vzkříšení těla, v poslední soud na konci dějin, ve věčné 
blaho spravedlivých a nekonečné potrestání zlých. 	  
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Hlava třetí 
Vedlejší činnost 

 
3.1 Vedlejší činností Armády spásy, podléhající řádům a směrnicím Armády spásy, je vedlejší 

hospodářská činnost, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti Armády spásy nebo 
hospodárného využití jejího majetku. 

 
 

Hlava čtvrtá 
Vznik a zánik členství v Armádě spásy 

 
4.1 Členem Armády spásy se může stát fyzická osoba, která písemně souhlasí s posláním 

a věroukou Armády spásy. U osob mladších 18 let musí s členstvím souhlasit jeho zákonný 
zástupce svým písemným podpisem.  

4.2 O přijetí rozhoduje nejvyšší orgán. 
4.3 Členství v Armádě spásy zaniká vystoupením, vyloučením v souladu s řády a směrnicemi 

Armády spásy, nebo z jiných zákonem stanovených důvodů.  
4.4 Člen může být vyloučen, pokud závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené 

lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Armády spásy. Výzva podle předchozí věty 
se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Armádě spásy zvlášť 
závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Případy závažného 
porušení povinnosti vyplývající z členství stanoví řády a směrnice Armády spásy. 

4.5 O vyloučení člena rozhoduje nejvyšší orgán. Návrh na vyloučení může v písemné formě podat 
kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti 
kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho 
vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. 

4.6 Člen může do patnácti dnů od doručení písemného rozhodnutí o vyloučení navrhnout, 
aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. 

 
 

Hlava pátá 
Práva a povinnosti členů 

 
5.1 V souladu s řády a směrnicemi má každý člen Armády spásy tato práva: 

a) podílet se na činnosti Armády spásy; 
b) užívat její symboly; 
c) být informován o všech závažných skutečnostech souvisejících s činností Armády spásy; 
d) získávat kvalifikaci podle svých schopností a dle strategie Armády spásy; 
e) podávat ke statutárnímu orgánu své návrhy, připomínky a stížnosti.	  

5.2 Každý člen Armády spásy má tyto povinnosti: 
a) dodržovat stanovy Armády spásy; 
b) řídit se řády a směrnicemi Armády spásy, nařízeními a pokyny národního velitele 

Armády spásy a vnitřními předpisy; 
c) seznámit se s povinnostmi plynoucími z funkce, do které byl ustanoven a vykonávat ji 

zodpovědně a jak nejlépe dovede, vzdělávat se a pečovat o rozvoj své osobnosti.  
 
 

Hlava šestá 
Organizační struktura 
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6.1 Statutární orgán Armády spásy je individuální orgán, který je zároveň i jejím nejvyšším 

orgánem. 
6.2 Statutárním orgánem Armády spásy je národní velitel Armády spásy jmenovaný územním 

velitelem Armády spásy pro Území Nizozemí a České republiky (dále jen „územní velitel“) na 
základě předchozího písemného souhlasu generála Armády spásy, a to na dobu neurčitou. 

6.3 Funkce statutárního orgánu zaniká jeho rezignací, jeho odvoláním územním velitelem na 
základě předchozího písemného souhlasu generála Armády spásy nebo z jiných zákonem 
stanovených důvodů. 

6.4 Statutární orgán zastupuje Armádu spásy samostatně ve všech záležitostech. 
6.5 Není-li statutární orgán jako nejvyšší orgán s to vykonávat svou působnost po dobu delší než 

jeden měsíc, jmenuje po uplynutí této doby územní velitel na základě předchozího písemného 
souhlasu generála Armády spásy jeho zástupce, na něhož přechází působnost statutárního 
orgánu, anebo odvolá stávajícího národního velitele a jmenuje nového národního velitele. 
 

 
Hlava sedmá 

Působnost statutárního orgánu 
 

7.1 Statutární orgán Armády spásy kromě působnosti, která mu náleží podle zákona, a v souladu 
s řády a směrnicemi Armády spásy, zejména: 
a) řídí činnost Armády spásy, stanovuje strategii; 
b) vydává řády, směrnice a další vnitřní předpisy, které jsou závazné pro všechny její členy 

(dále jen „vnitřní předpisy“); 
c) ustanovuje pro řešení úkolů pracovní skupiny a komise, svěřuje jim úkoly a sleduje jejich 

plnění. Tyto pracovní skupiny a komise mají pouze hlas poradní; 
d) zřizuje organizační jednotky bez právní subjektivity na základě zřizovacích listin; 
e) pro specifické oblasti práce Armády spásy pověřuje, suspenduje či odvolává koordinátory 

s hlasem poradním. 
 

 
Hlava osmá 

Revizní komise 
 

8.1 Územní velitel jmenuje tříčlennou revizní komisi včetně jejího předsedy. 
8.2 Členové revizní komise jsou jmenování na dobu neurčitou. 
8.3 Členem revizní komise nesmí být statutární orgán Armády spásy.  
8.4 Člen revizní komise vykonává svoji funkci vždy osobně. Člen revizní komise není oprávněn 

zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. 
8.5 Funkce člena revizní komise zaniká jeho rezignací, odvoláním územním velitelem nebo z jiných 

zákonem stanovených důvodů. 
8.6 Revizní komise zejména: 

a) provádí kontrolu hospodaření Armády spásy a všech organizačních jednotek; 
b) provádí kontrolu plnění řádů a směrnic Armády spásy a nařízení národního velitele 

Armády spásy v oblasti hospodaření a správy majetku; 
c) dohlíží, aby Armáda spásy vyvíjela činnost v souladu se zákony ČR; 
d) provádí kontrolu plnění vnitřních předpisů národního velitele Armády spásy; 
e) nejméně jednou ročně předkládá zprávu národnímu veliteli Armády spásy o výsledcích 

své kontrolní činnosti.  
8.7 Revizní komise může přizvat k odborné konzultaci odborníky mimo Armádu spásy. 	  

 
 

Hlava devátá 
Zásady hospodaření Armády spásy 
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9.1 Armáda spásy hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména: 
a) příspěvky členů; 
b) příspěvky z poskytovaných služeb; 
c) dary, dědictví a jiná plnění fyzických a právnických osob; 
d) výtěžky z akcí pořádaných Armádou spásy; 
e) příjmy z vlastní činnosti při naplňování poslání Armády spásy; 
f) příjmy z hospodářské činnosti; 
g) dotace z veřejných rozpočtů; 
h) příspěvky sponzorů; 
i) jiné zdroje.	  

9.2 Armáda spásy hospodaří na základě rozpočtu. 
9.3 Armáda spásy se svým majetkem nakládá v souladu s platnými právními předpisy, řády 

a směrnicemi Armády spásy a vnitřními předpisy. 
9.4 Za finanční hospodaření Armády spásy zodpovídá národní velitel, jehož poradním orgánem je 

finanční výbor složený ze zaměstnanců Armády spásy ve vedoucích pozicích a dvou zástupců 
územního velitelství pro Území Nizozemí a České republiky, navržených územním velitelem.  

9.5 Seznam členů finančního výboru překládá národní velitel každoročně ke schválení územnímu 
veliteli. 

9.6 Vyjádření finančního výboru se předkládá územnímu veliteli ke konečnému schválení  orgánem 
Territorial Finance Board (Church) Území Nizozemí a Česká republika; jedná se konkrétně 
o následující oblasti: 
a) navrhované změny v platech zaměstnanců a dávkách důstojníků; 
b) roční rozpočet včetně investičního rozpočtu a plánu peněžních toků (cash flow), 

s doplňujícím výhledem na dva roky; 
c) aktualizovaný víceletý pracovní plán; 
d) roční zúčtování (rozvaha, cash flow a provozní výkaz); 
e) všechny majetkové záležitosti vyžadující formální registraci nebo její změny; 
f) všechny nákupy či projekty přesahující částku stanovenou územními protokoly;  
g) podrobný obsah zadání externímu auditorovi; 
h) jakékoli změny smluv s daňovými či právními poradci; 
i) řízení hotovosti a jakékoli změny smluv s bankami. 

9.7 Hospodaření Armády spásy podléhá auditu. Roční vyúčtování je doplněno zprávou externího 
auditora a podrobné výsledky auditu musí být prodiskutovány finančním výborem. 

9.8 Externího auditora ustanovuje národní velitel na základě předchozího písemného souhlasu 
územního velitele a generála Armády spásy.  

9.9 Externí auditor se minimálně jednou za dva roky účastní setkání finančního výboru. 
9.10 Armáda spásy může být předmětem mezinárodního auditu zajišťovaného Mezinárodním 

ústředím Armády spásy a poskytne veškerou nutnou součinnost při přípravě a v průběhu 
návštěvy a kontroly mezinárodního auditora. 

 
 

Hlava desátá 
Zánik Armády spásy 

 
10.1 Armáda spásy zaniká zrušením s likvidací, ledaže celé její jmění nabývá její právní nástupce. 

O zrušení Armády spásy s likvidací nebo o její přeměně (nabytí jmění právním nástupcem) 
rozhoduje nejvyšší orgán na základě předchozího písemného souhlasu generála Armády spásy.  

10.2 V případě zrušení s likvidací provede likvidaci majetková komise (likvidátoři) složená 
z předsedy a dvou členů, jmenovaná nejvyšším orgánem na základě předchozího písemného 
souhlasu generála Armády spásy a územního velitele. 

10.3 Na základě předchozího písemného souhlasu generála Armády spásy bude likvidační zůstatek 
převeden na neziskovou organizaci obdobného zaměření, církev nebo evidovanou právnickou 
osobu podle zákona č. 3/2002 Sb. podle předchozího rozhodnutí nejvyššího orgánu.  
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Hlava jedenáctá 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1 Úplné znění stanov je uloženo v sídle Armády spásy. 
11.2 Ustanovení § 246 odst. 2, § 248 až 257 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, se nepoužijí. 
11.3 O změně těchto stanov rozhoduje národní velitel, a to pouze s předchozím písemným svolením 

územního velitele a Generála Armády spásy. 
11.4 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014. 

 


