Základní dokument
Preambule
Sdružení pohanských společenství je podle tohoto dokumentu společenstvím samostatných
pohanských společenství, která spolupracují a pomáhají si na zásadě dobrovolnosti.
I.
Název církve
1) Sdružení pohanských společenství (dále také jen „SPS“).
II.
Poslání církve a základní články víry
1) Základní poslání Pohanských společenství sdružených v SPS je společné uctívání bohů, duchů a
ostatních bytostí, které jsou předmětem víry a oslava pohanských svátků, výchovná a vzdělávací
činnost.
2) Pohanství je náboženství, víra, magická stezka i osobní životní filosofie, která čerpá z původních
polyteistických etnických náboženství a tradic. Na základě nich vzniká současná víra, která
aktuálně reflektuje naší dobu, společnost a naše touhy i potřeby. Pohané se snaží opět napojit
na přirozené cykly přírody a spiritualitu s nimi spojenou. Pohanství uctívá duchy, přírodní
bytosti a bohy ve všech jejich aspektech (mužský, ženský, temný, chaotický, tvořivý, bojovník,
ochránce, vládce, ničivý aspekt, aspekt plodnosti a mnoho dalších). Pohanství při uctívání bohů
a duchů využívá obřady konané jak jednotlivci individuálně, tak ve skupině, součástí těchto
obřadů je obvykle předkládání darů uctívaným bytostem a snaha o zpřítomnění těchto bytostí.
3) Jsme vyznavači pohanství dle výše uvedené definice.
4) Uznáváme existenci více božstev, duchů a ostatních bytostí. Bohové, duchové a ostatní bytosti
pro nás nejsou jen prostými symboly, aspekty lidské povahy či prázdnými vágními pojmy, nýbrž
bytostmi obdařenými vlastní vůlí.
5) Věříme v zásvětní život a v to, že smrt je jen přechodem do jiných světů či k jiným formám
pokračování života.
6) Věříme, že každý má právo a svobodu činit cokoli podle své vůle, zároveň ovšem také každý
nese za své činy plnou zodpovědnost a následky.
7) Jednotlivá Pohanská společenství si upřesňují základní články víry podle vlastní potřeby avšak v
souladu s výše uvedeným.
III.
Sídlo církve
1) Sídlo SPS určuje Rada duchovních. O změně sídla informují jednatelé příslušné orgány veřejné
správy.
2) První adresa sídla po registraci tohoto dokumentu je: Jablonecká 717/5, Praha 9.

IV.
Orgán církve, který jedná jejím jménem
1) Jednáním jménem SPS na území České republiky pověřuje Rada duchovních dva jednatele.
Funkční období jednatelů je 5 let a do funkce mohou být zvoleni i opakovaně. Jednatelé mohou
jednat jménem SPS i jednotlivě ve všech vnějších věcech na základě kompetencí a pokynů
udělených Radou duchovních. Jednatel v případě písemných právních úkonů jedná tak, že k
názvu církve připojí svůj podpis s uvedením, že jde o jednatele.
2) Jednatel může být na vlastní žádost, případně pro opakované neplnění svých povinností
plynoucích z kompetencí a pokynů udělených Radou duchovních nebo duchovní selhání
odvolán ze své funkce. O odvolání rozhoduje Rada duchovních.
V.
Osobní údaje členů orgánu církve
Údaje zvolených jednatelů.
VI.
Organizační struktura církve
Pohanská společenství
1) SPS jsou společenstvím jednotlivých pohanských společenství (dále také jen PS), která
spolupracují a pomáhají si v nejrůznějších oblastech činnosti.
2) Každé PS je samostatný právní subjekt způsobilý mít práva a povinnosti. Za každé PS navenek
jednají jednatelé (zpravidla dva). Jednatele ustanovuje do funkce PS podle svých vnitřních
pravidel či zvyklostí. Jednatelé mohou jednat i každý samostatně ve všech věcech a jednají tak,
že k názvu PS připojí svůj podpis s uvedením, že jde o jednatele.
3) PS vzniká: novým ustanovením PS na základě schválení Radou duchovních obnovením činnosti
zaniklého PS, delimitací (odtržením od) stávajícího PS, a to dnem schválení.
4) Návrh na obnovení činnosti PS, delimitaci PS a vznik nového PS se podává Radě duchovních.
Návrh může podat nejméně 10 členů stávajících PS, kteří jsou starší 18 let. Tito členové tvoří
tzv. přípravný výbor. K návrhu připojí přípravný výbor návrh stanov PS, které musí splnit
náležitosti dle bodu 6. S delimitací nemusí souhlasit stávající PS, od kterého se nové PS
odděluje.
5) Rada duchovních rozhodne o návrhu na vznik PS dle bodu 4.
6) Činnost jednotlivých PS upravují samostatné stanovy, které si PS může přizpůsobit svým
podmínkám, nesmí však být v rozporu se základním dokumentem. Stanovy musí obsahovat
přinejmenším:
a. Název PS
b. Sídlo PS
c. Úpravu věroučných článků pohanského směru daného PS
d. Způsobu ustavování jednatelů PS

e. Způsob ustavování duchovních PS (dále také jen „PS“)
f. Způsob volby představitelů do Rady duchovních
7) PS je seskupení duchovních z PS je dobrovolné seskupení lidí věřících dle vyznání
deklarovaného ve stanovách jednotlivého PS (viz 4). Plnou účast na životě a činnosti PS mají ti,
kdo veřejně tuto víru vyznali, dle pravidel daného PS. Plná účast na životě PS se projevuje
zejména účastí na společných obřadech a oslavách a zapojením do společné práce a
zodpovědností podle stupně duchovní zralosti. PS musí mít oficiální evidenci členůspoluvěřících. Duchovní odpovědnost za PS a jeho vedení je svěřeno duchovním, kteří jsou do
této služby ustanovováni PS podle jeho stanov. Vnitřní uspořádání v PS je záležitostí pouze
tohoto PS.
8) PS zaniká na základě návrhu jeho jednatelů, který je v souladu se stanovami PS, o zániku nebo
sloučením s jiným PS, který je projednán a schválen Radou duchovních.
9) Dopustí-li se jednatelé nebo duchovní PS jednání, které je v rozporu s tímto dokumentem,
může být PS ze SPS vyloučeno Radou duchovních.
Rada duchovních
1) Rada duchovních (dále také „RD“) je složena ze zástupců jednotlivých PS a je základním
dokumentem ustanovena, k projednávání společných záležitostí a k řešení otázek uvedených v
tomto dokumentu.
2) Každé PS vysílá dle svých stanov do RD jednoho duchovního na každých deset svých členů.
Minimální počet členů pro zastoupení v RD je deset. Pokud PS nemá deset členů, nevysílá
svého zástupce do RD.
3) RD je nejvyšším orgánem SPS ve věcech souvisejících s existencí a fungováním SPS jako
právnické osoby a ve všech případech, ve kterých nemůže PS či více Pohanských společenství
jednat samostatně. Poslání RD je služebné a pomocné Pohanským společenstvím, nikoliv řídící.
RD nemůže svými rozhodnutími zasahovat do vnitřního života Pohanských společenství,
jednají-li v souladu s tímto dokumentem.
4) RD jmenuje, potvrzuje a odvolává jednatele SPS ve shodě s platným základním dokumentem.
RD schvaluje návrh na přiznání právní subjektivity nově vzniklému PS či účelovému zařízení,
případně rozhoduje o návrhu na ukončení jejich činnosti (zrušení).
5) Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, je k přijetí jakéhokoliv usnesení či rozhodnutí RD
potřebná 2/3 většina z přítomných duchovních.
Pracovní orgány
1) Jednotlivá Pohanská společenství, si mohou ustanovit pomocné orgány dle své potřeby ke
koordinaci společných záležitostí.
VII.
Způsob ustavování a odvolávání duchovních
1) Pro účely tohoto dokumentu užívají duchovní titulu kněz (respektive kněžka) a velekněz
(respektive velekněžka). Ustavování a odvolávání duchovních nemá pevnou formu, je plně v
kompetenci daného PS a probíhá v souladu s PS stanovenými předpoklady pro vykonávání dané

služby, dle vlastních stanov PS.
2) V případě potřeby vystaví PS potvrzení, že daná osoba vykonává duchovní práci, resp. že je
osobou pověřenou oprávněnou církví k výkonu práv ve smyslu příslušných právních předpisů.
VIII.
Způsob schvalování základního dokumentu a jeho změn
1) Základní dokument a všechny jeho změny a doplnění projednává a schvaluje RD.
IX.
Začlenění církve do struktur církve mimo území České republiky
1) Neexistuje žádná právní vazba nebo závislost na rozhodování jiných církví v zahraničí.
2) Veškerá mezinárodní spolupráce probíhá v rovině partnerských vztahů s respektováním
samostatnosti Pohanských společenství.
X.
Zásady hospodaření církve
1) Každé PS je samostatnou účetní jednotkou, samostatně nabývá movitý i nemovitý majetek
potřebný ke své činnosti a samostatně s ním hospodaří. Příjmy PS jsou zejména dobrovolné
sbírky a dary jejich příslušníků či dalších osob, a dále též případně poskytnuté granty.
2) SPS jsou samostatnou účetní jednotkou, samostatně nabývají movitý i nemovitý majetek
potřebný ke své činnosti a samostatně s ním hospodaří. SPS neevidují hospodaření jednotlivých
PS a jsou organizačně nenadřazenou (rovnocennou) účetní jednotkou. Náklady (výdaje)
vynaložené na svoji činnost hradí SPS zpravidla z příspěvků jednotlivých PS a darů jednotlivců a
grantů
3) Hospodaření SPS i jednotlivých společenství se děje způsobem, který je v souladu s platnými
právními předpisy.
4) SPS, resp. jejich jednotlivá PS 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 SPS je následující: pronájem nemovitostí
včetně poskytování jiných služeb, než základních; reklamní činnost; specializovaný maloobchod;
maloobchodní prodej, publikační, přednášková, poradenská a lektorská činnost a pronájem
zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů. PS, které chce
vykonávat podnikatelskou činnost, musí o předmětu podnikání písemně informovat jednatele
SPS.
XI.
Způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace církve
1) O případném zrušení SPS a o naložení s likvidačním zůstatkem rozhodne RD v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.
2) PS může ukončit svoji činnost, tak že sám rozhodne, že nechce být ve svazku SPS a případně

rozhodne, kdo bude jeho právním nástupcem. Požádá-li PS RD o vystoupení ze svazku SPS, RD
toto rozhodnutí sboru akceptuje a pověří jednatele k provedení potřebných kroků.
3) Naložení s případným likvidačním zůstatkem PS rozhodne na návrh PS RD. Pokud by likvidační
zůstatek PS z jakýchkoliv důvodů přešel na SPS, jsou SPS povinny jej převést na osobu, kterou
určí zanikající PS. Vyžadují-li to obecně závazné předpisy k provedení likvidace PS, navrhne
odpovědný zástupce PS jednateli osobu likvidátora PS.
XII.
Práva a povinnosti osob hlásících se k církvi
1) Osoby, které se hlásí ke SPS, resp. k jejich jednotlivým PS, a které splňují základní podmínky pro
plné členství (viz bod 2) mají stejná práva a povinnosti jako ostatní osob, které jsou členy.
Výjimku tvoří členové Rady duchovních či nehovoří-li stanovy jednotlivého PS jinak. Každý, kdo
je přijat do PS, má právo se zúčastňovat veškeré činnosti tohoto PS. Na přijetí do PS není právní
nárok a o tomto přijetí rozhoduje výlučně dané PS dle svých stanov.
2) Mezi povinnosti patří konání bohoslužby a práce v PS i mimo něj a dbaní pokynů duchovních. V
případě neplnění výše uvedených povinností může PS takovou osobu po předchozí výzvě k
nápravě vyloučit ze svého středu. Proti rozhodnutí PS o vyloučení není opravný prostředek.
XIII.
Platnost dokumentu
Doplnit

