
Základní dokument 
podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání 

a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 
(zákon o církvích a náboženských společnostech). 

Základní informace o Církvi adventistů sedmého dne jsou obsaženy v Ústavě Církve 
adventistů sedmého dne. 

1. Název církve: 

Církev adventistů sedmého dne 

2. Poslání církve a základní články její víry: 

Ústava církve, čl. 1, odst. 1: 
Církev adventistů sedmého dne (dále jen „církev“) je křesťanské společenství 
věřících, kteří dobrovolně přijali a prožívají vyznání víry formulované v Základních 
věroučných výrocích Církve adventistů sedmého dne. 

Ústava církve, čl. 2: 
 (1) Církev vychází z Božího zjevení v Písmu, vrcholícího v evangelijní zvěsti Nového 
zákona, a je pokračovatelkou reformačního úsilí našich předků. Vyznává Boha Otce, 
Syna a Ducha svatého. Přijímá Ježíše Krista za svého jediného Pána a Spasitele 
a chce jej z vděčnosti a lásky ve všem poslouchat a následovat. Uznává platnost 
Desatera, na jehož základě zachovává sedmý den – sobotu – jako den odpočinku 
ustanovený Bohem. Jejím pravidlem víry a pravidlem života je Písmo svaté, Starý 
a Nový zákon, v jeho celistvém znění. 
(2) Základním úkolem, právem a povinností církve je zvěstovat věčné evangelium 
našeho Pána a Spasitele, vybízet všechny lidi, aby přijali Ježíše Krista jako svého 
osobního Spasitele a připojili se k jeho církvi. Vést je, aby se připravovali na jeho 
brzký druhý příchod, jak je to symbolicky vyjádřeno v poselství tří andělů z knihy 
Zjevení 14. kapitoly. 
(3) Církev usiluje zejména o zvěstování Božího slova a hlásání způsobu života 
vycházejícího z evangelia, naplňování náboženských potřeb věřících a konání 
křesťanské dobročinnosti a služeb v různých formách. 
(4) Za tím účelem zejména koná náboženské obřady a programy, katechetickou, 
pastorační, evangelizační, zdravotní, osvětovou, ekologickou, výchovnou, dobro-
činnou, kulturní a veřejně-informační činnost, podporuje vzájemnou toleranci, mír, 
bratrství a křesťanskou lásku mezi lidmi všech vyznání, národností, národů a ras, hájí 
občanská práva a svobody, zvláště svobodu svědomí a náboženství, a chrání dobré 
jméno a pověst církve  
(5) Ke splnění svého poslání a úkolů církev využívá také: 

a) tisk, periodické a neperiodické publikace, 
b) rozhlasové, televizní, internetové a další typy mediálních  programů, které 

vytváří a šíří sama nebo prostřednictvím k tomu oprávněných subjektů, 
c) kurzy, přednášky, školení a vzdělávací programy, 
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d) kulturní, vzdělávací, výchovná, zdravotnická, sociální, charitativní 
a humanitární instituce a zařízení, která zřizuje a provozuje, nebo jiná zařízení 
zřízená jinými subjekty, s jejich souhlasem. 

Základní věroučné výroky Církve adventistů sedmého dne (viz Ústava církve, str. 41-
54). 

3. Sídlo církve: 

Londýnská 623/30, PSČ: 120 00, Praha 2 - Vinohrady 

4. Orgán církve, který jedná jejím jménem s orgány veřejné správy a třetími 
osobami na území České republiky jako statutární orgán, způsob jeho jednání  
a jeho ustavování a odvolávání, délka funkčního období jeho členů,  

Ústava církve, viz čl. 29 až 32, 34, 46 

Orgán církve:  
výbor unie. 
Představitelé orgánu:  
předseda unie, tajemník unie, hospodář unie. 

Způsob jednání:  
Jménem církve (výboru unie) jsou oprávněni jednat předseda, tajemník a hospodář 
unie. Dokumenty podepisuje předseda nebo na základě jeho pověření tajemník nebo 
hospodář. 

Způsob ustavování a odvolávání statutárního orgánu (osob jej tvořících):  
- volba - konference unie, 
- kooptace – výbor unie, 
- odvolání – konference unie, mimořádná konference unie, výbor unie. 

Délka funkčního období členů statutárního orgánu:  
5 let. 

5. Osobní údaje členů orgánu církve:  

předseda unie: Ing. Mgr. Mikuláš Pavlík, M.A. 
 Londýnská 623/30; 120 00 Praha 2 – Vinohrady  
                                RČ 650811/6615, státní příslušnost SR  

tajemník unie: Mgr. Peter Čík  
 Písnická 754/48;142 00 Praha 4 – Kamýk, RČ 670121/6984 

hospodář unie: Marek Škrla 
 Filipovská 72/2, 390 01 Tábor, RČ 620801/1832 
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6. Organizační struktura církve, typy právnických osob, které budou navrhovány 
k evidenci v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb podle §15a odst. 1, způsob jejich 
zřizování a rušení, včetně uvedení právního nástupce při jejich zániku, označení 
jejich statutárních orgánů, způsob jejich ustavování a odvolávání, délka 
funkčního období členů statutárních orgánů: 

Ústava církve, čl. 1, odst. 3 : 
Organizační strukturu církve tvoří: 
a) sbory, jako místní společenství věřících, 
b) České sdružení, Moravskoslezské sdružení a Slovenské sdružení Církve adventistů 
sedmého dne, jako regionální sdružení sborů, 
c) Česko-Slovenská unie, (dále jen „unie“) soustřeďující ústřední orgány církve, a to 
konferenci unie, výbor unie a unijní radu. 

Ústava církve, čl. 15: 
Zásady organizace 
(1) Zdrojem autority v církvi jsou rovnou měrou všichni její členové. 
(2) Církev je organizována od nejnižších článků k nejvyšším na zastupitelském 
(delegačním) principu a na principu odpovědnosti výkonných orgánů shromážděním 
věřících nebo jejich delegátů. 
(3) Shromáždění věřících či jejich delegátů na jednotlivých stupních (pracovní 
shromáždění) ustavuje především volbou na dobu určitou výkonné orgány 
a představitele církve, pověřuje je správou církevních záležitostí, ukládá jim úkoly 
a jejich splnění kontroluje a volá je k odpovědnosti. 

Ústava církve, čl. 16, odst. 1: 
Orgány církve na jednotlivých stupních organizace jsou: 
a) pracovní shromáždění, a to 

aa) pracovní shromáždění sboru, které tvoří všichni členové místního sboru, 
kazatel ustanovený orgánem sdružení, případně přítomní představitelé sdružení 
a unie, 
ab) konference sdružení, kterou tvoří delegáti sborů, členové výboru sdružení, 
pověření členové výboru unie, duchovenští pracovníci s pověřením pracující 
v daném sdružení, delegáti institucí zřízených sdružením jmenovaní výborem 
sdružení, předseda, tajemník a hospodář unie a přítomní k tomu pověření zástupci  
příslušné divize a Generální konference Církve adventistů sedmého dne, 
ac) konference unie, kterou tvoří delegáti sdružení, členové výboru unie, delegáti 
institucí zřízených orgány unie, duchovenští pracovníci s pověřením a k tomu 
pověření zástupci příslušné divize a Generální konference Církve adventistů 
sedmého dne; 

b) výkonné orgány (dále jen „výbory“), a to 
ba) výbor sboru, 
bb) výbor sdružení, 
bc) výbor unie, 
bd) unijní rada. 

Ústava církve, viz část III., „Vnitřní poměry církve“, čl. 15 až 26 
Ústava církve, viz část IV., „Působnost orgánů církve“, čl. 27 až 41 
Ústava církve, viz část VI., „Právní poměry církve“, čl. 46 a 47 
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Evidované právnické osoby v církvi: 

Sbory  
(dle seznamu v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR) 

Způsob zřizování a rušení:  
Konference sdružení přijímá a vylučuje sbory ze svazku sdružení církve. 

Právní nástupce: 
Ústava církve, čl. 47.: 
(1) Při rozpuštění některého sboru nebo při vyloučení všech jeho členů z církve 
přechází veškerý majetek tohoto sboru a všechna jeho práva a závazky ke dni 
rozpuštění sboru nebo vyloučení všech jeho členů z církve na místně příslušné 
sdružení, které je právním nástupcem, ledaže orgán, který rozhodl o rozpuštění sboru 
nebo vyloučení jeho členů, o takovém majetku, právech či závazcích učinil výslovně 
jiné opatření. 

Statutární orgán:  
kazatel,  
starší (vedoucí) sboru. 
a) Způsob ustavování a odvolávání:  

kazatel – výborem sdružení, 
starší (vedoucí) sboru – sborovým shromážděním. 

b) Délka funkčního období:  
kazatel – stanoví výbor sdružení, 
starší (vedoucí) sboru – stanoví sborové shromáždění. 

c) Způsob jednání:  
Jménem sboru jsou oprávněni jednat kazatel a starší nebo vedoucí sboru. 
Podpisové právo za sbor mají kazatel a starší (vedoucí) sboru společně. 

Sdružení  
(České sdružení Církve adventistů sedmého dne a Moravskoslezské sdružení Církve 
adventistů sedmého dne) 

Způsob zřizování a rušení: 
Ústava církve, čl. 29: 
(2)Konference unie zejména: e) organizuje, reorganizuje, případně rozpouští 
sdružení, mění jejich územní působnost a stanoví interval mezi konferencemi sdružení 
a délku funkčního období orgánů sdružení. 

Právní nástupce: 
Ústava církve, čl. 47: 
(2) Při zániku některého sdružení přechází okamžikem tohoto zániku veškerý majetek 
tohoto sdružení a všechna jeho práva a závazky na církev, která je právním 
nástupcem, ledaže orgán, který o zániku sdružení rozhodl, o tomto majetku, právech 
či závazcích učinil výslovně jiné opatření. Výbor unie při zániku sdružení zpravidla 
jmenuje likvidátora a uloží mu vypořádat veškerá práva a závazky zaniklého 
sdružení. 
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Statutární orgán:  
výbor sdružení 
Představitelé orgánu:  
předseda sdružení, tajemník sdružení, hospodář sdružení 
a) Způsob ustavování a odvolávání:  

- volba - konference sdružení, 
- kooptace, odvolání – mimořádná konference sdružení, výbor sdružení 

b) Délka funkčního období:  
stanoví konference unie 

c) Způsob jednání:  
Jménem výboru sdružení jsou oprávněni jednat předseda, tajemník a hospodář 
sdružení. Za sdružení podepisuje dokumenty předseda nebo na základě jeho 
pověření tajemník nebo hospodář. 

Dále je církev zřizovatelem těchto právnických osob:  

Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne v Sázavě - Institut teologických 
studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální  
sídlo: Radvanice 29, Sázava, 285 06 

AWR studio, s.r.o. 
sídlo: Praha 5 - Smíchov, Peroutkova 57, 150 00 

Nadace ADRA 
sídlo: Praha 5 – Košíře, Klikatá 1238/90c, 158 00 

ADRA, o.p.s. 
sídlo: Praha 5 - Košíře, Klikatá 1238/90c, 158 00 

ADVENT - ORION, spol. s r.o. 
sídlo: Praha 6, Roztocká 5/44, 160 00 

Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš 
sídlo: Praha 4 – Michle, Baarova 360, 140 00 

7. Způsob ustavování a odvolávání duchovních a seznam v církvi používaných 
označení duchovních: 

Ústava církve, viz čl. 11 až 13 

Ústava církve, čl. 32, odstavec 2., část e: 
Výbor unie dále zejména: 
e) rozhoduje o návrzích výborů sdružení na přijetí, ordinaci, udělení či odnětí 
pověření nebo povolení k duchovenské službě. 

Ústava církve, čl. 33, odstavec 5., část a: 
Unijní rada však nemůže 
a) udělit a odejmout povolení nebo pověření k duchovenské službě a udělit souhlas 
k ordinaci. 
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Ústava církve, čl. 39, odstavec 2., část f a g: 
Výbor sdružení zejména: 
f) posuzuje přijímání nebo propouštění zaměstnanců sdružení, 
g) vyjadřuje se k návrhům na ordinaci, udělení či odnětí povolení nebo pověření 
k duchovenské službě nebo propuštění ze zaměstnaneckého poměru. 

Označení duchovních: kazatel 

Způsob schvalování změn základního dokumentu a těch dokumentů církve, které jsou 
přikládány k základnímu dokumentu, nebo z nichž jsou uváděny údaje do základního 
dokumentu: 

Změny základního dokumentu provádí: výbor unie v souladu s Ústavou Církve 
adventistů sedmého dne a Církevním řádem.  

Ústava církve, čl. 29, odst. 2, část d: 
Konference unie zejména: d) přijímá a mění ústavu církve.  

Ústava církve, čl. 49: 
Pro přijetí této ústavy, jejích změn a doplňků je zapotřebí nejméně dvoutřetinové 
většiny všech zaregistrovaných delegátů. 

8. Začlenění církve do struktur církve mimo území České republiky: 

Ústava církve, čl. 3: 
(1) Církev je součástí světové Církve adventistů sedmého dne, podílí se 
bezprostředně, především svobodnou účastí svých členů, na práci jejích orgánů, 
uskutečňuje své programy v souladu s jejími programy a hmotně i morálně podporuje 
celosvětové adventistické hnutí. 
(2) I když v otázkách věroučných je vázána především Božím slovem, v otázkách 
církevně-organizačních a církevně-právních uznává vyšší orgány celosvětové církve, 
především Generální konferenci Církve adventistů sedmého dne a orgány příslušné 
územní divize Generální konference Církve adventistů sedmého dne. 
(3) Orgány unie pečují o to, aby vnitřní předpisy církve včetně ústavy církve byly 
v souladu s předpisy vydávanými vyššími orgány světové Církve adventistů sedmého 
dne, především s Církevním řádem (Church Manual) a Pracovními předpisy 
Generální konference Církve adventistů sedmého dne (Working Policy). 

Církev má úzké vazby s Církví adventistů sedmého dne ve Slovenské republice, které 
vykonává zejména prostřednictvím Česko-Slovenské unie (viz bod 6, odst. 1). 

 

9. Zásady hospodaření církve, zejména způsob získávání finančních prostředků, 
včetně rozsahu oprávnění osob, orgánů a jejich institucí k nakládání 
s majetkem, předmět podnikání a jiné výdělečné činnosti: 

Ústava církve, viz čl. 42 až 45. 

Ústava církve, čl. 46, odst. 1 a 2: 
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(1) Způsobilost mít práva a povinnosti mají v plném rozsahu církev (unie) a každé 
sdružení. Církev i každé sdružení mají také neomezenou způsobilost nabývat svými 
úkony práv a zavazovat se. 
(2) Sbor je oprávněn vlastními úkony nabývat práv a zavazovat se v rozsahu 
delegovaném sdružením. Nemůže však samostatně nabývat, prodávat, darovat, 
zatěžovat, pronajímat nemovitosti, nebo jakkoli jinak s nimi právně disponovat. 

Církev nemá žádnou podnikatelskou činnost, výnosy z pronájmu jsou využívány pro 
údržbu a opravy církevních budov, případně pro činnost církve. 

10. Způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace církve: 

Ústava církve, čl. 47: 
(3) O zániku církve jako celku musí rozhodnout konference unie a takový návrh musí 
být přijat nejméně dvoutřetinovou většinou všech zaregistrovaných delegátů. 
V takovém případě současně konference jmenuje likvidátora a rozhodne o tom, 
k jakým účelům má být užit likvidační zůstatek. O archiváliích, záznamech 
a dokumentech rozhodne likvidátor v dohodě s představiteli Generální konference 
Církve adventistů sedmého dne, orgánem státní památkové péče a orgánem státní 
archivní správy. 

11. Práva a povinnosti osob hlásících se k církvi: 

Ústava církve, čl. 5 až 10: 
čl. 5 Vznik členství 
(1) Členem církve se může stát každý věkově a rozumově způsobilý člověk, který 
dobrovolně a na základě svobodného rozhodnutí vyznává a prakticky prožívá poslání, 
úkol a životní styl, jež církev přijala. 
(2) Členství v církvi vzniká rozhodnutím sboru na základě žádosti o přijetí za člena 
zpravidla obřadem křtu, výjimečně na základě vyznání víry, jestliže takový žadatel byl 
již v minulosti pokřtěn křtem ponořením. 
(3) Každý člen církve je současně členem některého sboru. 
 
čl. 6 Práva člena 
(1) Každý člen církve má právo za rovných podmínek využívat zařízení církve a plně 
se podílet na jejím životě a činnosti, zejména se účastnit shromáždění, obřadů 
a programů konaných církví. 
(2) Každý člen církve, který není v církevní kázni, má právo volit a být volen do 
orgánů církve, vykonávat funkce, jimiž je pověřen a vystupovat na sborových 
shromážděních. 
(3) Člen církve má právo obracet se na orgány církve s podněty a stížnostmi, a není-li 
s vyřízením spokojen, může se obrátit se žádostí o přezkoumání k nejbližšímu vyššímu 
výkonnému orgánu církve. 
 
čl. 7 Dobrovolný závazek vyplývající z členství v církvi 
Každý člen církve je vázán usilovat svými schopnostmi a možnostmi o naplnění 
poslání církve, dodržovat její ústavu a další vnitřní předpisy církve a rozhodnutí 
jejích orgánů, morálně i materiálně církev podporovat, důstojně reprezentovat svou 

 7 



víru i církev a podle svých sil a schopností se účastnit života sboru a programů 
církve. 

 
čl. 8 Následky porušení povinností plynoucích ze zásad členství 
(1) Nedodržení povinností plynoucích ze zásad členství v církvi musí být s členem 
projednáno a musí mu být poskytnuta možnost, aby vysvětlil a obhájil své jednání. 
(2) Je-li porušení povinností člena prokázáno a nepostačí-li nebo k nápravě nevede 
bratrské napomenutí, má sbor zahájit disciplinární řízení, a to jedním ze dvou 
způsobů: 

a) hlasováním o kázeňském opatření, 
b) hlasováním o zbavení členství. 

 
čl. 9 Zánik členství v církvi 
(1) Členství v církvi zaniká: 
a) vystoupením člena z církve na vlastní žádost, 
b) zbavením členství v církvi, 
c) úmrtím. 
(2) Zánik členství nemá za následek vznik práva bývalého člena nebo jiných osob na 
vrácení finančních či hmotných příspěvků a darů církvi nebo podílu z majetku církve. 
 
čl. 10 
Církevní řád stanoví podrobnosti o tom, kdo a za jakých podmínek může být přijat do 
církve, o příslušnosti církevních orgánů k rozhodnutí o udělování církevní kázně 
a o zbavení členství a k rozhodnutí o opravných prostředcích proti takovému 
rozhodnutí. 

V Praze dne 3. 2. 2015 

Ing. Mgr. Mikuláš Pavlík, M.A. 
předseda 

Přílohy: 
Ústava církve adventistů sedmého dne 
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