ZÁKLADNÍ DOKUMENT
Preambule
Křesťanské sbory jsou podle tohoto dokumentu společenstvím samostatných
místních sborů, které spolupracují a pomáhají si na zásadě dobrovolnosti.
Věřící seskupeni pro správu pozemských věcí a pro vystupování v občanské
společnosti v Křesťanských sborech se nikterak neoddělují z Kristovy Církve a ani
od ostatních křesťanů.
Článek 1
Název církve
1.1

Křesťanské sbory (dále také jen „KřS“).
Článek 2
Poslání církve a základní články víry

2.1
Věroučné zásady a způsob života jednotlivých sborů jsou založeny na
autoritě Bible, která je pravdivým a neměnným Božím slovem.
2.2
Základní poslání sborů sdružených v Křesťanských sborech je přijaté od
Pána Církve a uskutečňované podle prvokřesťanských principů a má toto
zaměření:
 směrem k Bohu je to především společná oslava a uctívání Boha
při bohoslužbě, jako Stvořitele, Vykupitele a Pána;
 k sobě navzájem je to vnitřní duchovně výchovná a pastorační
činnost;
 směrem k okolnímu světu ve vnější evangelizačně misijní činnosti a ve
všeobecně prospěšných aktivitách v sociálně diakonské službě.
Článek 3
Sídlo církve
3.1
Sídlo KřS určuje Shromáždění starších. O změně sídla informují jednatelé
příslušné orgány veřejné správy.
3.2
První adresa sídla po registraci tohoto dokumentu je: Křesťanské sbory,
Šámalova 3915/15a, 615 00 Brno.
Článek 4
Orgán církve, který jedná jejím jménem
4.1
Jednáním jménem KřS na území České republiky pověřuje
Shromáždění starších (viz bod 6.2) dva jednatele. Funkční období jednatelů je
5 let a do funkce mohou být zvoleni i opakovaně. Jednatelé mohou jednat
jménem Křesťanských sborů i jednotlivě ve všech vnějších věcech. Jednatel
v případě písemných právních úkonů jedná tak, že k názvu církve připojí svůj
podpis s uvedením, že jde o jednatele. Jednatelé informují Mezisborovou radu (viz
bod 6.3) vždy na jejím nejbližším zasedání o své činnosti.

4.2
Jednatel může být na vlastní žádost, případně pro opakované neplnění
svých povinností nebo duchovní selhání odvolán ze své funkce Shromážděním
starších. Rozhodnutím Mezisborové rady je možné jednateli pozastavit ze stejných
důvodů výkon jeho funkce, a to do doby, než o dalším výkonu jeho funkce
rozhodne Shromáždění starších.
Článek 5
Osobní údaje členů orgánu církve
Jednatel:

Kostlán Bedřich, PhDr.

Jednatel:

Krejčí Jiří
Článek 6
Organizační struktura církve

6.1 Místní sbory
6.1.1 Křesťanské sbory jsou společenstvím místních sborů, které spolupracují
a pomáhají si v nejrůznějších oblastech činnosti. Každý sbor je sám přímo
odpovědný Kristu, jakožto Pánu Církve.
6.1.2 KřS tedy navrhují k evidenci jako evidované právnické osoby své
sbory. Každý sbor je samostatný právní subjekt způsobilý mít práva a povinnosti.
Za každý sbor navenek jednají odpovědní zástupci (zpravidla dva). Odpovědné
zástupce ustanovuje do funkce sbor podle svých vnitřních pravidel či zvyklostí,
které nemusejí mít písemnou podobu. Odpovědní zástupci jsou ve funkci bez
časového omezení a mohou být odvoláni tím, kdo je do funkce ustanovil nebo
sami rezignovat. Odpovědní zástupci mohou jednat i každý samostatně ve všech
věcech a jednají tak, že k názvu sboru připojí svůj podpis s uvedením, že jde
o odpovědného zástupce.
6.1.3 Sbor je dobrovolné místní seskupení lidí věřících v Pána Ježíše Krista
jako svého osobního Spasitele. Plnou účast na životě a činnosti sboru mají ti, kdo
veřejně tuto víru vyznali, zpravidla křtem ponořením do vody. Plná účast na
životě sboru se projevuje zejména účastí na Památce Páně a zapojením do
sborové práce a zodpovědností podle duchovního obdarovaní a vyzrálosti. Sbor
nemusí mít oficiální evidenci členů-spoluvěřících. Duchovní odpovědnost za
sbor a jeho vedení je svěřeno starším bratřím, kteří jsou do této služby
ustanovováni Duchem svatým a sborem. Vnitřní uspořádání ve sboru je
záležitostí pouze tohoto sboru.
6.1.4 O přijetí sboru do svazku KřS nebo jeho vyloučení rozhoduje
Shromáždění starších. Podmínkou, aby uskupení věřících mohlo být považováno
za sbor a jako takový přijato do svazku KřS je, aby tento sbor fungoval podle
biblických principů a tohoto dokumentu, čímž se zejména myslí, že odpovědnost
za něj nesou starší sboru, kteří mohou podat žádost o přijetí do KřS k rukám
jednatele. Provedení zápisu či výmazu z evidence evidovaných právnických osob
zajistí jednatel dle usnesení Shromáždění starších.
6.1.5

Jednotlivé sbory jsou oprávněny vykonávat a užívat zvláštní práva
v rozsahu přiznání zvláštních práv Křesťanským sborům. O úmyslu
využívat zvláštní práva musí sbor písemně informovat jednatele KřS.

6.2
Shromáždění starších
6.2.1 Shromáždění starších (dále také jen „SSt“) je seskupení starších bratří
z jednotlivých sborů k projednání společných záležitostí a k řešení otázek
uvedených v tomto dokumentu. SSt je nejvyšším orgánem KřS ve věcech
souvisejících s existencí a fungováním KřS jako právnické osoby a ve všech
případech, ve kterých nemůže sbor či více sborů jednat samostatně. Poslání SSt
je služebné a pomocné sborům, nikoliv řídící. SSt nemůže svými rozhodnutími
zasahovat do vnitřního života jednotlivých sborů.
6.2.2 SSt jmenuje, potvrzuje či odvolává jednatele KřS ve shodě s platným
základním dokumentem. SSt schvaluje návrh na přiznání právní subjektivity
nově vzniklému sboru či účelovému zařízení, případně rozhoduje o návrhu na
ukončení jejich činnosti (zrušení).
6.2.3 Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, je k přijetí jakéhokoliv
usnesení či rozhodnutí SSt potřebná 2/3 většina z přítomných starších bratří.
6.3
Pracovní orgány
6.3.1 Společným pracovním orgánem KřS je Mezisborová rada (dále také jen
„MR“), kterou volí SSt na tříleté služební období na základě návrhu jednotlivých
sborů. MR je odpovědna za jednotlivé úseky společné činnosti sborů, na nichž se
shodne SSt.
6.3.2 MR tvoří zpravidla 9 až 13 osob včetně jednatelů, kteří jsou vždy členy
MR. Členství v MR je nezastupitelné a zaniká písemnou rezignací k rukám
jednatele nebo vyslovením nedůvěry ze strany SSt.
6.3.3 Jednotlivé sbory, si mohou ustanovit další pomocné orgány dle své
potřeby ke koordinaci společných záležitostí.
Článek 7
Způsob ustavování a odvolávání duchovních
7.1
V KřS podobně jako v celosvětovém bratrském hnutí je zdůrazňována
zásada všeobecného kněžství a není zde rozdělení na duchovní a laiky. KřS
nemají žádný seznam označení osob vykonávajících duchovní práci.
7.2
Ustavování a odvolávání osob, vykonávajících duchovní práci nemá
pevnou formu, je plně v kompetenci daného místního sboru a probíhá v souladu
s Biblí stanovenými předpoklady pro vykonávání dané služby.
7.3
V případě potřeby vystaví sbor potvrzení, že daná osoba vykonává
duchovní práci, resp. že je osobou pověřenou oprávněnou církví k výkonu práv ve
smyslu příslušných právních předpisů.

Článek 8
Způsob schvalování základního dokumentu a jeho změn
8.1
Základní dokument a všechny jeho změny a doplnění projednává
a schvaluje Shromáždění starších.

Článek 9
Začlenění církve do struktur církve mimo území České republiky
9.1
KřS jsou součástí celosvětového bratrského hnutí. Neexistuje žádná
právní vazba nebo závislost na rozhodování bratrských sborů ani jiných církví
v zahraničí.
9.2
Veškerá mezinárodní spolupráce probíhá v rovině partnerských vztahů
s respektováním samostatnosti sborů.
Článek 10
Zásady hospodaření církve
10.1
Každý sbor je samostatnou účetní jednotkou, samostatně nabývá
movitý i nemovitý majetek potřebný ke své činnosti a samostatně s ním
hospodaří. Příjmy sborů jsou zejména dobrovolné sbírky a dary jejich příslušníků
či dalších osob, a dále též případně poskytnuté granty.
10.2
KřS jsou samostatnou účetní jednotkou, samostatně nabývají movitý
i nemovitý majetek potřebný ke své činnosti a samostatně s ním hospodaří. KřS
neevidují hospodaření jednotlivých sborů a jsou organizačně nenadřazenou
(rovnocennou) účetní jednotkou. Náklady (výdaje) vynaložené na svoji činnost
hradí KřS zpravidla z příspěvků jednotlivých sborů a darů jednotlivců.
10.3
Hospodaření KřS i jednotlivých sborů se děje způsobem, který zaručuje
průhlednost a je v souladu s platnými právními předpisy.
10.4
KřS, resp. jejich jednotlivé sbory mohou v souladu s obecně závaznými
právními předpisy vykonávat podnikatelskou a jinou výdělečnou činnost s tím, že
tato činnost je pouze doplňkovou výdělečnou činností. Předmět podnikání KřS
je následující: pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných služeb, než
základních; reklamní činnost; specializovaný maloobchod; maloobchodní prodej
a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných
nosičů. Sbor, který chce vykonávat podnikatelskou činnost musí o předmětu
podnikání písemně informovat jednatele KřS.
Článek 11
Způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace církve
11.1
O případném zrušení Křesťanských sborů a o naložení s likvidačním
zůstatkem rozhodne Shromáždění starších v souladu s obecně závaznými
právními předpisy.
11.2
Sbor může ukončit svoji činnost, tak že sám rozhodne, že nechce být ve
svazku KřS a případně rozhodne, kdo bude jeho právním nástupcem. Požádá-li
sbor Shromáždění starších o vystoupení ze svazku KřS, SSt toto rozhodnutí
sboru akceptuje a pověří jednatele k provedení potřebných kroků.
11.3
O naložení s případným likvidačním zůstatkem sboru rozhodne na návrh
sboru SSt. Pokud by likvidační zůstatek sboru z jakýchkoliv důvodů přešel na
KřS, jsou KřS povinny jej převést na osobu, kterou určí zanikající sbor. Vyžadujíli to obecně závazné předpisy k provedení likvidace sboru, navrhne odpovědný
zástupce sboru jednateli osobu likvidátora sboru.

Článek 12
Práva a povinnosti osob hlásících se k církvi
12.1
Osoby, které se hlásí ke KřS, resp. k jejich jednotlivým sborům, a které
splňují základní podmínky pro plné obecenství (viz bod 2) mají stejná práva
a povinnosti jako ostatní osoby v tomto společenství. Každý, kdo je přijat do
společenství místního sboru, má právo se zúčastňovat podle biblických principů
veškeré činnosti tohoto sboru. Na přijetí do místního sboru není právní nárok
a o tomto přijetí rozhoduje výlučně daný sbor.
12.2
Mezi povinnosti patří věrné konání Bohem svěřené služby a práce ve
sboru i mimo něj, dbát pokynů starších sboru a být dobrým příkladem
v osobním, rodinném i občanském životě. V případě neplnění výše uvedených
povinností může sbor takovou osobu po předchozí výzvě k nápravě vyloučit ze
svého středu. Proti rozhodnutí sboru o vyloučení není opravný prostředek.
Článek 13
Platnost dokumentu
13.1
Základní dokument byl projednán a schválen na Shromáždění starších
KřS v Ostravě dne 10. března 2007 a v plném rozsahu nahrazuje Základní
dokument ze dne 28.11.2002, který se tímto ruší.
13.2

Tento Základní dokument nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení.
V Ostravě dne 10. března 2007

Jednatelé:
Jiří Krejčí v.r.
PhDr. Bedřich Kostlán v.r.

