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ČÁST I. 

CÍRKEV KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ 

§ 1 

1. Církev Křesťanská společenství je církví podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských 

společnostech. Jsou sdružením samostatných sborů. Respektují právní řád v České republice. Sídlo 

Církve Křesťanská společenství (dále jen CKS) je Praha 8, Na Žertvách 23/783.  

2. CKS sdružuje ve sborech a misijních skupinách křesťany a jejich děti a umožňuje jim život v 

obecenství. CKS považuje Písmo svaté za základní normu svého života, uznávají Apoštolské 

vyznání víry a hlásí se k Lausannskému hnutí. 

§ 2 

3. CKS, sbory a misijní skupiny pořádají pravidelná shromáždění podle potřeby, usilují o vznik 

nových sborů, pečují o duchovní růst svých členů, modlí se za nemocné, pořádají veřejné 

evangelizace, vyvíjejí publikační a vzdělávací činnost, zřizují mateřské, základní, střední 

a biblické školy, charitativní zařízení, účelová zařízení zaměřená na sociální péči a podle potřeby 

také jiná zařízení. Vytvářejí aktivity pro děti a mládež, a to jak z řad svých členů, tak i nečlenů. 

Členové CKS se shromažďují v domácích skupinkách. Navštěvují nemocnice, ústavy sociální 

péče, věznice a podobná zařízení. Formou darů, příspěvků a společných projektů podporují 

fyzické i právnické osoby, zejména církve, charitativní organizace, nadace, fondy apod. v činnosti, 

která je v souladu s cíli CKS.  

§ 3 

CKS usiluje o jednotu všech znovuzrozených křesťanů, a to především na modlitbách 

a společných půstech, ale i jiným způsobem.  

Začlenění do struktur mimo území republiky 

§ 4 

Církev Křesťanská společenství není začleněna do žádné Církve či náboženské společnosti mimo 

území České republiky.  

 

Část II. 

ZÁKLADNÍ VYZNÁNÍ NAŠÍ VÍRY 

§ 5 

Věřit v Boha pro nás znamená, že je takový, jak se zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu a jak se nám 

dává poznat skrze svého Ducha – spolehnout se na lásku Otcovu, dílo Kristovo a přítomnost Ducha 

Svatého vypůsobující v člověku víru, lásku a naději a na tom založit své životy. 

Spolu s ostatními křesťanskými církvemi se plně hlásíme k Apoštolskému vyznání víry: 

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, 

i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, 

jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie panny, 

trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, 

sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, 

vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, 

odkud přijde soudit živé i mrtvé. 

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, 

společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. 

Amen. 
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Část III. 

HODNOTY CÍRKVE KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ  

§ 6 

1. CÍRKEV POSTAVENÁ NA BIBLI 

Bible je pro nás Božím slovem, zdrojem života a měřítkem všech věcí. 

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje 

a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému 

dobrému dílu. (2Tm 3,16-17 NBK)  

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. (Ž 119,105) 

Ježíš mu řekl: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím. (L 4,4)  

2. DŮVĚRNÝ VZTAH S BOHEM OTCEM 

Skrze oběť Ježíše Krista jsme usmířeni s Bohem. Jde nám především o to, abychom s Ním měli 

úzký osobní vztah a aby On z nás měl radost. 

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat 

toto smíření. (2K 5,19)  

Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (1J 1,3 ČSP)  

3. NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA  

Ježíš Kristus je naším Spasitelem i Pánem. Proto považujeme za neodmyslitelnou součást své 

zbožnosti jeho důsledné následování.  

Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“ 

(L 9,23)  

4. ŽIVOT Z MOCI BOŽÍHO DUCHA  

Jsme si vědomi, že potřebujeme Ducha svatého, který vydává svědectví o Kristu, uvádí do pravdy, 

zmocňuje a vystrojuje Církev svými dary.  

Požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět 

nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 

(J 14,16-17)  

Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně 

vydá svědectví. (J 15,26 ČSP)  

Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. (J 16,13 NBK) 

Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale 

všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: 

jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra 

v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému 

proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale 

působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. (1K 12,4-11 

NBK)  

5. RŮST A PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY 

Usilujeme o to, aby církev rostla jak počtem, tak ve zralosti a proměně charakteru do podoby 

Ježíše Krista.  

Církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně 

a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. (Sk 9,31)  

To on rozdal své dary – apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele – pro přípravu svatých k 

dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry 

a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. (Ef 4,11-13) 
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6. CHOZENÍ VE SVĚTLE 

Na základě lásky a pravdy chceme žít v upřímnosti před Bohem i lidmi, bez snahy přehlížet 

problémy. Odmítáme jakoukoliv církevní výlučnost. Jde nám o otevřenost, vykazatelnost 

a biblicky prováděnou kázeň v církvi. 

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, 

jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. (1J 1,7) 

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. 

Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby 'ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena 

každá výpověď'. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani 

církev, ať je ti jako pohan nebo celník. (Mt 18,15-17) 

7. ROZVÍJENÍ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ  

V CKS usilujeme o co nejhlubší závazné vztahy. Vzájemné vztahy mezi sbory se dějí zejména 

skrze vztahy mezi jejich vedoucími na různých rovinách.  

Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale 

v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. (Ř 12,4-5 NBK) 

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (J 13,35) 

8. SDÍLENÍ EVANGELIA  

Důležitou součástí našeho poslání je pro nás zvěstování dobré zprávy o záchraně v Ježíši Kristu 

i nejrůznější služba lidem.  

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření. (Mk 16,15 NBK) 

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji 

pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše 

dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Mt 5,14-16)  

9. POTŘEBA JEDNOTY A SPOLUPRÁCE  

Velmi nám záleží na jednotě a spolupráci s dalšími křesťany v místech, kde sbory Křesťanských 

společenství působí, protože rozšiřovat Boží království ve svých městech a krajích dokážeme 

nejlépe společně.  

Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět uvěřil, že 

jsi mě poslal. (J 17,21 NBK)  

10. OTEVŘENÁ TEOLOGIE 

Považujeme se za součást celosvětové Církve, v jejímž rámci máme svá konkrétní obdarování 

i omezení. Naše poznání a zjevení je částečné a bez poznání a zjevení jiných částí Církve jsme 

neúplní.  

Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. (1K 8,2)  

Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné… (1K 13,9)  
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Část IV. 

ORGÁNY CKS 

§ 7 

Hlavním orgánem CKS je Kolegium pastorů a pověřených zástupců (dále jen Kolegium), které si 

dle potřeby ustavuje pomocné orgány. Statutárním a výkonným orgánem je Rada CKS (dále jen 

Rada). Duchovním správcem a strážcem hodnot je Senior. 

 

Kolegium 

§ 8 

1. Kolegium je hlavním orgánem CKS.  

2. Kolegium je tvořeno pastory a staršími CKS, případně zástupci sborů, kteří jsou písemně pověřeni 

staršovstvy, respektive vedoucími misijních skupin. Členy Kolegia jsou též vedoucí misijních 

skupin. Každý hlasující člen kolegia zastupuje pouze jeden právní subjekt (církevní právnickou 

osobu). 

3. Členy Kolegia pastorů se mohou stát také služebníci, kteří byli svým sborem uvolněni 

k mezisborové či misijní službě. S jejich členstvím v Kolegiu musí Kolegium vyslovit souhlas.  

4. Kolegium je svoláváno Radou dle potřeby, zpravidla se schází čtyřikrát do roka, nejméně však 1x 

ročně.  

5. Rada svolá Kolegium vždy, když o to požádá nejméně třetina členů CKS, a to do 60 dnů od 

doručení žádosti. 

Kolegium zejména: 

a) schvaluje změny Základního dokumentu CKS,  

b) rozhoduje o zániku CKS, případně o jejím spojení s jinou církví či připojení k jiné 

organizaci, 

c) rozhoduje o přijetí či vyloučení sboru či misijní skupiny, 

d) schvaluje rozpočet CKS, 

e) schvaluje výši a způsob platby členských příspěvků do ústředního fondu CKS, 

f) rozhoduje o založení či zrušení účelových zařízení,  

g) zřizuje ústřední fond,  

h) volí a odvolává Radu a Seniora a podle potřeby ustavuje pomocné orgány, 

i) volí a odvolává členy revizní a arbitrážní komise. 

 

Jednací řád Kolegia 

§ 9 

1. Kolegium je usnášeníschopné za jakéhokoli počtu účastníků, bylo-li řádně svoláno a seznámeno 

s programem jednání nejméně tři týdny (21dní) před konáním schůze. Na počátku svého jednání 

Kolegium schvaluje (ev. doplňuje a mění) program jednání. 

2. Doplnění programu jednání je vyloučeno v následujících záležitostech:  

a) změny Základního dokumentu,  

b) vznik a zánik členství sborů a misijních skupin,  

c) volba a odvolávání Rady a Seniora,  

d) zánik CKS. 

3. Kolegium rozhoduje hlasováním:  

a) Dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů o změnách či úpravách hodnot nebo 

vyznání víry a o volbě či odvolání Seniora. 
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b) Nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů ve všech ostatních případech. 

4. V případě rovnosti hlasů se provede nové hlasování. Dojde-li opět k rovnosti hlasů, návrh není 

přijat. 

 

§ 10 

1. Zástupci sborů a misijních skupin disponují hlasy podle počtu svých členů (vychází se z počtu 

členů uvedeného v posledním dotazníku o životě sboru): Do 30 členů 1 hlas, do 60 členů 2 hlasy, 

od 61 členů výše na každých dalších započatých 60 jeden hlas. U nově přijatých sborů a misijních 

skupin se vychází z jimi uvedeného počtu členů. 

2. V případě, že sbor nebo misijní skupina neodevzdá dotazník podle § 29 v určeném termínu (do 

konce března) nebo nemá-li za předchozí rok zaplaceny členské příspěvky, disponuje při 

hlasováních Kolegia pouze jedním hlasem.    

 

Rada 

§ 11 

1. Rada je statutárním a výkonným orgánem CKS.  

2. Není-li úřad Seniora z jakéhokoli důvodu obsazen, přejímá Rada jeho pravomoci i povinnosti a 

stává se duchovním správcem CKS, formuluje a střeží hodnoty CKS. 

3. Rada řídí činnost CKS v období mezi zasedáními Kolegia, hospodaří s ústředním fondem CKS, 

přijímá a propouští zaměstnance ústředí CKS.  

4. Rada je nejméně tříčlenná a má mít lichý počet členů. Její složení je potvrzováno Kolegiem 

nejpozději po třech letech. V případě rezignace nebo odvolání jednoho člena Rady může Rada 

fungovat i v sudém počtu po dobu jednoho roku.  

5. Rada zastupuje CKS navenek v jednání se státními orgány, jinými křesťanskými sdruženími 

i ostatními organizacemi či jednotlivci, pokud tuto pravomoc nepředá Seniorovi.  

6. Není-li zvolen Senior, Rada si ze svého středu volí předsedu, který řídí jednání Rady a z jejího 

pověření zastupuje CKS navenek. 

7. Člen Rady může podat rezignaci na kterémkoli shromáždění Kolegia, kterýkoli člen Kolegia může 

podat návrh na změnu složení Rady.  

8. Členem Rady může být pouze ten, kdo je členem Kolegia nejméně tři roky, nerozhodne-li 

Kolegium jinak. 

9. Není-li po uplynutí tříletého funkčního období složení Rady potvrzeno, zaniká všem členům Rady 

jejich mandát. Mandát člena Rady rovněž zaniká rezignací člena nebo odnětím mandátu člena 

Rady. O odnětí mandátu rozhoduje Kolegium nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů na 

řádně svolané schůzi. 

10. Rada se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Není-li zvolen Senior, svolává ji 

předseda, může však být též svolána na žádost nadpoloviční většiny členů Rady.  

11. Při své činnosti se Rada řídí schválenými dokumenty CKS. 

12. K právním úkonům CKS, k nimž je vyžadována písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou 

členů Rady, kteří k tomu byli Radou písemně pověřeni.  

13. Rada zejména: 

a) volí ze svého středu předsedu, 

b) svolává Kolegium, 

c) dohlíží na plnění podmínek registrace ze strany členů CKS, 

d) navrhuje Kolegiu přijetí za člena, případně zrušení členství v CKS, 

e) schvaluje znění smluv mezi CKS a jinými subjekty, 

f) plánuje a připravuje setkání Kolegia (pastorálky) a další sdružovací aktivity členů CKS, 

g) připravuje podklady pro rozhodnutí Kolegia, 
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h) bere na vědomí výsledky práce revizní a arbitrážní komise a připravuje Kolegiu návrhy 

opatření z nich vyplývajících, 

i) podporuje Seniora v jeho službě, 

j) jedná o spolupráci CKS s jinými subjekty. 

 

Jednací řád Rady 

§ 12 

1. Rada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů.  

2. Rada vynaloží veškerou snahu na to, aby při svém jednání a rozhodování dosahovala 

jednomyslnosti. Je-li nutno přistoupit k hlasování, Rada rozhoduje nadpoloviční většinou 

přítomných členů, v případě rovnosti hlasů má Senior (není-li zvolen, pak předseda) dva hlasy. 

 

Osobní údaje členů Rady 

§ 13 

Jan Cvejn  

Petr Kácha  

Marek Prosner  

Petr Rýgl  

Karel Řežábek 

 

Senior 

§ 14 

1. Senior je duchovním správcem CKS. S podporou Rady formuluje a střeží hodnoty CKS a dohlíží 

na jejich naplňování. 

2. Do svého úřadu je volen Kolegiem na dobu pěti let, a to nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů 

přítomných členů Kolegia. Počet funkčních období není omezen.  

3. Senior je ve své službě i v životě vykazatelný Radě. 

4. Ze svého úřadu je členem Rady, které předsedá, a je členem týmu nadsborové služby. 

5. Pokud mu byla Radou předána pravomoc (§ 11 odst. 5), zastupuje CKS v jednáních se státními 

orgány, církvemi či jinými subjekty.  

6. Svého úřadu může být zbaven Kolegiem na návrh kteréhokoli člena Kolegia, a to opět na základě 

rozhodnutí nejméně dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů kolegia.  

 

Arbitrážní komise 

§ 15 

1. Úkolem arbitrážní komise je: 

a) zabývat se případnými spory mezi sbory, 

b) zabývat se odvoláním pastora proti rozhodnutí staršovstva o zbavení úřadu, 

c) zabývat se stížnostmi na jednotlivé pastory, staršovstva, místní sbory či misijní skupiny, 

d) zabývat se stížnostmi na Radu. 



Základní dokument Církve Křesťanská společenství 

Str. 8 

2. Arbitrážní komisi ustavuje vždy v souvislosti s konkrétním případem Kolegium, pouze v případě 

naléhavé potřeby ji může ustanovit Rada (vyjma odst. 1 d) s tím, že Kolegium na své nejbližší 

schůzi musí toto rozhodnutí potvrdit nebo přijmout jiné vlastní opatření.  

3. Arbitrážní komise usiluje o nápravu biblickými prostředky. Kolegiu, jednotlivým pastorům, 

staršovstvům, popř. jednotlivým členům sboru dává pouze doporučení.  

4. Arbitrážní komise není povinna přijímat neoprávněné stížnosti. O neoprávněnou stížnost se jedná 

zejména tehdy, kdy stěžovatel nevyčerpal biblické postupy ke zjednání nápravy.  

5. Člen arbitrážní komise nemusí být pastorem CKS ani členem sboru či misijní skupiny.  

6. Zjistí-li arbitrážní komise, že některý místní sbor či skupina jednaly či jednají v rozporu s Písmem 

svatým nebo se Základním dokumentem CKS a odmítají nápravu, doporučí Kolegiu jejich 

vyloučení z CKS, v případě Rady může Kolegiu navrhnout její odvolání.  

 

Revizní komise 

§ 16 

1. Revizní komise je podle potřeby volena Kolegiem kvůli kontrole hospodaření CKS.  

2. Členem revizní komise může být pouze člen sboru či misijní skupiny CKS. 

3. Člen revizní komise nemůže být současně členem Kolegia, ani Rady, ani arbitrážní komise.  

4. O počtu členů revizní komise rozhoduje Kolegium. 

5. Revizní komise na své první schůzi zvolí ze svého středu předsedu.  

 

 

Část V. 

STRUKTURA CKS 

§ 17 

Základní jednotkou CKS je buď sbor nebo misijní skupina. 

§ 18 

Sbor a misijní skupina jsou právnickými osobami, které Církev Křesťanská společenství 

prostřednictvím Rady může navrhnout k evidenci na Ministerstvo Kultury.  

 

Zřizování a rušení členství sborů a misijních skupin v CKS 

§ 19 

1. O zřizování, respektive přijímání nových sborů či misijních skupin do svazku CKS a o případném 

vyloučení rozhoduje Kolegium.  

2. Sbor nebo misijní skupina jako evidovaná právnická osoba vzniká na základě žádosti věřících, 

kteří se chtějí stát součástí CKS. Žádost je adresovaná Kolegiu pastorů prostřednictvím Rady. 

Poté, co Rada posoudila připravenost ke členství, předkládá žádost Kolegiu. Jako podmínku může 

stanovit seznámení se s fungováním CKS prostřednictvím účasti na setkáních Kolegia (maximálně 

třech). Uchazeč o členství se proti podmínkám stanoveným Radou může odvolat ke Kolegiu. 

Pokud sbor nebo misijní skupina vznikají v místě, kde již sbor CKS nebo misijní skupina CKS 

existuje, Rada i Kolegium bude přihlížet k doporučení stávajícího sboru nebo misijní skupiny. 

V případě nedoporučení může Rada návrh na přijetí sboru nebo misijní skupiny odložit do 

vyřešení příčin nedoporučení.  

3. Každý sbor a misijní skupina CKS vede jmenovitou evidenci svých členů.   
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4. Sbor nebo misijní skupina může být v případě vážného porušení Základního dokumentu CKS, 

nerespektování kázně či pádu do bludu, případně déle než rok trvající neúčasti na schůzích 

Kolegia vyloučen z CKS na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů 

Kolegia. Sbor nebo misijní skupina může být na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny členů 

sboru (misijní skupiny) zrušen(a) z vlastního podnětu nebo z CKS vystoupit. Toto rozhodnutí 

musí být stvrzeno a doloženo podpisy těchto členů.  

 

Práva a povinnosti členských sborů a misijních skupin CKS 

§ 20 

Všechny sbory a misijní skupiny CKS mají: 

a) právo účastnit se setkání Kolegia, a to prostřednictvím svých zástupců, 

b) právo prostřednictvím svých zástupců volit a být voleny do orgánů CKS, 

c) právo obracet se na orgány CKS s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 

d) právo používat označení sbor nebo misijní skupina Křesťanské společenství, 

e) právo podílet se na činnosti CKS, 

f) právo požívat výhod člena CKS (VPN apod.), 

g) povinnost dodržovat ustanovení Základního dokumentu, 

h) povinnost umožnit Radě návštěvu sboru nebo misijní skupiny, 

i) povinnost platit členské příspěvky do ústředního fondu CKS ve výši stanovené Kolegiem, 

j) povinnost zúčastnit se alespoň jednoho setkání Kolegia (pastorálky) ročně, 

k) povinnost svědomitě vykonávat funkce v orgánech CKS, pokud je v nich zastoupen(a), 

l) povinnost řídit se pravidly a zásadami stanovenými Kolegiem. 

 

Sborové zřízení 

§ 21 

Sbory mohou mít podle svého uvážení vlastní sborové zřízení. Toto sborové zřízení nesmí být 

v rozporu se Základním dokumentem CKS.   

§ 22 

1. Menší společenství jsou misijními skupinami. Podmínkou pro vznik misijní skupiny je nejméně 10 

členů, jejich písemná žádost s podpisy, vedoucí, na kterém se shodnou, a doporučení sboru, se 

kterým bude misijní skupina spolupracovat (viz § 23 odst. 2).  

2. Každá misijní skupina spolupracuje se sborem CKS (jedná se o sbor spolupracující, ne nezbytně 

zakládající) a s jeho pomocí usiluje o to, aby se stala samostatným místním sborem. V čele misijní 

skupiny stojí vedoucí misijní skupiny. Pokud má misijní skupina staršovstvo, je na ni nadále 

pohlíženo jako na misijní skupinu s jedním vedoucím.  

3. Při vzniku misijní skupiny je její vedoucí na základě žádosti zakládajících členů jmenován Radou 

a potvrzen pastorem (starším) sboru CKS, se kterým spolupracuje, a členem Rady nebo Radou 

pověřeným zástupcem. Rada také může vedoucího misijní skupiny s okamžitou platností odvolat, 

a to se souhlasem nadpoloviční většiny členů misijní skupiny. Toto odvolání ale musí Kolegium 

na svém nejbližším zasedání potvrdit. 

5. Ke změně misijní skupiny ve sbor může dojít, pokud má nejméně 25 členů, tři kandidáty na členy 

staršovstva a je schopna samostatně fungovat v oblastech zabezpečení bohoslužeb, pastýřské péče 

o lidi a financí. 

6. O změně misijní skupiny ve sbor rozhoduje Kolegium na návrh vedoucího misijní skupiny.  

7. Jsou-li podmínky k tomu, aby se misijní skupina změnila ve sbor a Kolegium s touto změnou 

souhlasí, minimálně dva zástupci - pastor (starší) spolupracujícího sboru a člen Rady (Radou 

pověřený zástupce) - se dotáží ve veřejném shromáždění členů misijní skupiny, zda přijímají 

navržené starší za svou duchovní autoritu. Členy nově vznikajícího sboru se mohou stát pouze ti, 
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kteří tak učiní. Vyskytnou-li se vážné námitky, vyhlášení sboru může být odloženo. V případě 

souhlasu jsou starší a pastor sboru přítomnými zástupci ustanoveni. 

8. Obdobně se ustavují starší v nově vznikajících či nově přijímaných sborech i tam, kde před 

vznikem sboru nebyla ustavena misijní skupina.  

9. V čele sboru stojí staršovstvo, které může, ale nemusí zvolit pastora. Při vzniku sboru je 

staršovstvo jmenováno Radou. 

10. V případě, že podmínky nezbytné pro statut sboru přestanou být splňovány, může být danému 

společenství Radou poskytnuta lhůta v délce jednoho roku na to, aby mohly být opět naplněny. 

Pokud se to v této lhůtě nepodaří, Rada Kolegiu navrhne změnu statutu na misijní skupinu. 

 

Úřady ve sborech a misijních skupinách 

§ 23 

1. Duchovním je pastor, vedoucí misijní skupiny, případně ten, koho Radě navrhne staršovstvo.  

2. Duchovní je jmenován Radou. 

 

Staršovstvo 

§ 24 

1. Staršovstvo se po modlitbách a půstu usnese, zda 

a) bude řídit sbor kolektivně,  

b) přijme pastora ze svého středu, 

c) přijme za pastora někoho zvenčí.  

2. Staršovstvo je tvořeno staršími, případně staršími a pastorem (hlavním pastorem). Staršovstvo je 

nejméně tříčlenné, nerozhodne-li Kolegium jinak. 

3. Statutárním orgánem sboru je pastor nebo jiný člen staršovstva, statutárním orgánem misijní 

skupiny je vedoucí misijní skupiny.  

4. Funkční období pastora, členů staršovstva a vedoucího misijní skupiny je bez omezení.  

5. Obměna nebo rozšíření počtu členů staršovstva se děje kooptací. Každou obměnu či rozšíření 

počtu členů staršovstva oznámí staršovstvo nejméně 30 dnů předem na sborovém shromáždění. 

Následně pak staršovstvo oznámí do 30 dnů změny staršovstva Radě, která je zveřejní v oběžníku 

CKS.  

6. Případné námitky jednotlivých členů sboru proti obměně či kooptaci ve staršovstvu nejsou pro 

staršovstvo rozhodující, ale jednotliví starší jsou povinni pozorně těmto námitkám naslouchat, 

seznámit s nimi na společné schůzi staršovstva ostatní starší a na modlitbách je zvážit.  

7. Má-li sbor 5 a méně starších, může být starší zbaven svého úřadu jen na základě jednomyslného 

rozhodnutí ostatních starších. Má-li sbor více než 5 starších, může být starší zbaven svého úřadu 

jen na základě tříčtvrtinové většiny ostatních starších. Pokud jsou ve sboru pouze dva starší, je 

třeba souhlasu Rady.  

 

Pastor 

§ 25 

1. Pastora sboru povolá po modlitbách a půstu staršovstvo, ať už ze svého středu nebo zvenčí. Pastor 

je potvrzen pastorem jiného sboru CKS a členem Rady nebo Radou pověřeným zástupcem. 

Následně je jmenován Radou. Pokud není ve sboru pastor, který by byl statutárním orgánem, 

staršovstvo tímto pověří jednoho ze členů staršovstva. Staršovstvo sboru či vedoucí misijní 

skupiny rovněž určí zástupce statutárního orgánu pro případ indispozice (hlavního) statutárního 

orgánu.   

2. Je-li ve sboru pastorů více, pastor, který je statutárním orgánem, se nazývá hlavní pastor.  
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3. Hlavní pastor sboru (případně člen staršovstva, který je statutárním orgánem), je povolán 

staršovstvem sboru a potvrzen pastorem jiného sboru CKS a členem Rady nebo Radou pověřeným 

zástupcem. 

4. Pastor (nebo člen staršovstva, který je statutárním orgánem) může být zbaven svého úřadu 

rozhodnutím staršovstva. Může se odvolat ke Kolegiu. Odvolání nemá odkladný účinek. Pokud ve 

vedení zůstane pastor nebo starší sám, může být na žádost členů a se souhlasem dvoutřetinové 

většiny členů odvolán Radou. Toto odvolání ale musí Kolegium na svém nejbližším zasedání 

potvrdit. 

5. Pastor je ze svého úřadu členem staršovstva.  

 

Členství ve sboru, misijní skupině 

§ 26 

 Členem sboru nebo misijní skupiny se může stát kterýkoli znovuzrozený a ve vodě pokřtěný křesťan, 

který o to požádá a byl staršovstvem nebo misijní skupinou přijat. Současně je zapsán do evidence 

členů sboru a vztahují se na něj práva a povinnosti člena. Členem sboru nebo misijní skupiny může být 

každý, kdo splňuje předchozí podmínky a je mu více než 15 let.  

   

1. V odůvodněných případech může staršovstvo povolit členu současně členství v jiném sboru.  

2. Členství je ukončeno: 

a) Vystoupením člena ze sboru. Oznámení o vystoupení musí být písemné s uvedením 

důvodů vystoupení. 

b) Z kázeňských důvodů – vyloučením. O takovém vyloučení musí rozhodnout staršovstvo, 

příp. misijní skupina, a písemně do 15 dnů oznámí vyloučenému ukončení členství s 

uvedením důvodů vyloučení. 

c) Vyškrtnutím. O vyškrtnutí člena může staršovstvo, příp. misijní skupina rozhodnout, pokud 

se člen sboru nebo misijní skupiny po dobu dvou měsíců bez bližšího zdůvodnění 

nezúčastní žádného ze sborových shromáždění. I v tomto případě musí být vyškrtnutý člen 

sboru či misijní skupiny o zániku svého členství písemně vyrozuměn (je-li to možné).  

3.   V případě zániku členství ve sboru nebo misijní skupině nemá bývalý člen ani jeho právní nástupci 

nárok na vrácení darů a příspěvků poskytnutých ve prospěch sboru nebo misijní skupiny CKS.  

4.   Pokud vyloučený či vyškrtnutý člen činí pokání, znovu začne chodit na shromáždění a je u něj 

patrná náprava, může být rozhodnutím příslušného staršovstva či misijní skupiny znovu za člena 

přijat.  

 

Práva a povinnosti členů sboru, misijní skupiny 

§ 27 

1. Členové mají právo na duchovní a pastýřskou péči ve sboru i v rodinách.  

2. Členové mají povinnost na základě poslušnosti Božího slova  

a) příkladně žít a sloužit bližním, vydávat svědectví slovem i životem, 

b) neopouštět bezdůvodně společenství sboru, udržovat a rozvíjet bratrské vztahy, 

c) podílet se na práci sboru a církve svěřenými duchovními dary a přispívat na tuto práci 

finančními příspěvky. Poskytnuté dary a příspěvky členů jsou nevratné. 
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Evidence členství 

§ 28 

Za evidenci členů je vždy odpovědné vedení příslušného sboru nebo misijní skupiny. 

Aktualizované údaje o počtu členů jsou dodány Radě prostřednictvím Dotazníku o životě sborů jednou 

ročně (do konce března). 

 

Část VI. 

HOSPODAŘENÍ CKS 

§ 29 

Zdrojem příjmů CKS jsou zejména sbírky, členské příspěvky, konferenční poplatky, dary, dědictví 

a výnosy účelových zařízení, příjmy z prodeje majetku, dotace a granty.  

§ 30 

1. Každý sbor hospodaří samostatně. Může platit pastory, případně další zaměstnance, které 

povolává staršovstvo.  

2. Misijní skupina hospodaří buď samostatně nebo je její hospodaření součástí hospodaření sboru, se 

kterým spolupracuje.  

3. Za hospodaření sboru je zodpovědné staršovstvo, za hospodaření misijní skupiny je zodpovědný 

vedoucí misijní skupiny dle pravomoci, která mu k tomu byla misijní skupinou udělena. 

4. Sbor či misijní skupina si nesmí vzít půjčku bez souhlasu Rady.  

5. Sbory nebo misijní skupiny předkládají Kolegiu výroční zprávy o svém hospodaření, a to 

nejpozději do konce dubna za předchozí kalendářní rok. V případě podání daňového přiznání 

daňovým poradcem je termín posunut do konce června, přičemž o této skutečnosti podají Radě do 

konce dubna zprávu.  

6. V případě, že má sbor nebo misijní skupina zaměstnance, jednou za tři roky podá jako součást 

výroční zprávy potvrzení z finančního úřadu, ČSSZ a zdravotní pojišťovny potvrzení o 

bezdlužnosti.  

7. Sbory a misijní skupiny přispívají do ústředního fondu CKS. (viz § 20 odst. i)   

8. Za hospodaření s ústředním fondem je zodpovědná Rada, která podává každoročně zprávu 

Kolegiu.  

§ 31 

Církev Křesťanská společenství nevykonává žádnou výdělečnou činnost, ale její právnické osoby 

jsou oprávněny podnikat a vykonávat jinou výdělečnou činnost ve všech oborech. 

 

 

Část VII. 

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU Z VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ 

§ 32 

1. V případě zániku sboru provede likvidaci likvidační komise ustanovená staršovstvem. V případě 

likvidace misijní skupiny nebo nezpůsobilosti staršovstva sboru jmenuje likvidační komisi Rada. 

2. Likvidační komise zajistí soupis majetku, navrhne způsob likvidace a nástupnickou organizaci, 

kterou může být pouze sbor, misijní skupina CKS nebo CKS jako takové.  

3. V případě zániku CKS provede likvidaci likvidační komise ustanovená Radou. Majetek CKS bude 

podle rozhodnutí likvidační komise CKS rozdělen mezi jiné církve evangelikálního typu v ČR. 
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4. V případě zrušení Církve Křesťanská společenství podle § 24 nebo 26 zákona č. 3/2002 sbírky 

navrhne CKS konkrétní církve, kterým má být převeden likvidační zůstatek.  

 

Část VIII. 

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO DOKUMENTU 

§ 33 

1. Právo měnit Základní dokument má Kolegium pastorů za podmínek určených v § 9.   

2. Ke změně je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Kolegia.  

 

Část IX 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

  § 34 

1. Tento Základní dokument byl řádně schválen Kolegiem dne 19. července 2011, a tímto dnem 

nabývá účinnosti. Současně se tímto ruší předchozí znění tohoto Základního dokumentu. 


