ÚSTAVA
Tato ústava Náboženské společnosti českých unitářů (dále též jen „NSČU“) je přijata
v souladu s ustanoveními zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o církvích a náboženských společnostech“).
I.
Název:

Náboženská společnost českých unitářů
II.

Poslání náboženské společnosti:
Posláním NSČU je přispívat k vytváření a rozvíjení kulturních a mravních hodnot
společnosti v rámci České republiky i v zahraničí. K naplnění tohoto poslání si NSČU
stanovuje tyto hlavní úkoly:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

napomáhat rozvíjení a prohlubování duchovního života,
udržovat soulad mezi náboženstvím a všeobecným pokrokem,
uplatňovat dobrou vůli a snášenlivost mezi lidmi, národy a rasami,
usilovat o mravnost, úctu k životu a přírodě a o sociální spravedlnost,
vést k harmonickému rozvoji lidské osobnosti,
šířit zásady a myšlenky unitářství.

Základní články víry náboženské společnosti:
Unitářství má kořeny v antitrinitářském směru evropské reformace. Současné české
unitářství vychází z myšlenek svého zakladatele Norberta Fabiána Čapka a čerpá
z učení různých náboženských proudů, filozofů a duchovních mistrů minulosti i
přítomnosti.
Unitáři věří, že existuje Řád vesmíru (Řád bytí) přesahující lidský rozměr, jehož
podstata může být různě pojímána a nazývána. Mohou si jej představovat různým
způsobem s důrazem na vlastní duchovní zkušenost. Věří, že poznání jeho podstaty lze
rozvíjet i prohlubovat.
Hlavním cílem unitářství je podílet se na zvyšování duchovní a mravní úrovně
jednotlivců i společnosti. V náboženské praxi se členové řídí unitářskými principy.
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III.
Sídlo:

Karlova 186/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IV.
Statutární orgány náboženské společnosti:
Předseda ústředního správního sboru je statutárním orgánem NSČU. Předseda
ústředního správního sboru zastupuje NSČU navenek a jedná za NSČU samostatně ve
všech věcech vyjma záležitostí, kde tato ústava nebo jiné vnitřní předpisy NSČU
stanoví jinak. Předseda ústředního správního sboru je volen sněmem NSČU z členů
ústředního správního sboru (dále jen „ÚSS“) a jeho volební období je dvouleté.
Předseda ÚSS nesmí bez souhlasu ÚSS prodávat ani kupovat, či jinak zcizovat
nemovitý majetek, a nesmí jednat ve věcech, jejichž finanční hodnota je vyšší než
finanční hodnota stanovená ÚSS.
Místopředseda ÚSS může za NSČU jednat jen na základě písemného pověření od
předsedy ÚSS. V případě, že předseda ÚSS na svou funkci rezignuje, zemře nebo je
dlouhodobě indisponován k výkonu své funkce, přechází výkon jeho práv a povinností
statutárního orgánu na místopředsedu ÚSS, a to až do doby, než je zvolen nový
předseda ÚSS. Místopředseda ÚSS je volen sněmem NSČU ze členů ÚSS a jeho volební
období je dvouleté.
Od xxx je předsedou ÚSS xxx, dat. nar. xxx, trvale bytem xxx.
Od xxx je místopředsedou ÚSS xxx, dat. nar. xxx, trvale bytem xxx.
Předsedu a místopředsedu ÚSS může odvolat sněm NSČU. K platnému odvolání je
třeba souhlasu třípětinové většiny hlasů všech členů sněmu NSČU.
V.
Organizační struktura náboženské společnosti:
Orgány NSČU jsou:
a)
b)
c)
d)

sněm NSČU,
sněmovní komise,
ÚSS,
předseda a místopředseda ÚSS,
2

e) dozorčí rada,
f) sbor duchovních.
NSČU je složena z náboženských obcí. Organizační složkou NSČU je ústředí NSČU,
které je složeno z oddělení provozní správy a oddělení duchovní správy.

Kontrolní orgán NSČU, jeho složení a působnost:
Dozorčí rada je kontrolním orgánem NSČU. Dozorčí rada je složena ze zástupců
jednotlivých náboženských obcí. Dozorčí rada má působnost v oblasti kontroly
hospodaření NSČU a náboženských obcí. Dozorčí rada má za tímto účelem oprávnění
vyžádat si jakékoliv dokumenty vztahující se k oblasti jejího působení. Orgány NSČU
nebo orgány náboženských obcí jsou povinny tyto dokumenty dozorčí radě na její
žádost bezodkladně předložit. Dozorčí rada kontroluje soulad konání orgánů NSČU
a orgánů náboženských obcí s platnými a účinnými právními předpisy České republiky
a vnitřními předpisy NSČU. V případě, že zjistí jejich porušení, je povinna neprodleně
takové porušení oznámit ÚSS. Dozorčí rada je oprávněna pozastavit rozhodnutí
orgánů NSČU nebo orgánů náboženských obcí, které je hrubým porušením právních
předpisů České republiky nebo vnitřních předpisů NSČU. Pozastavení takového
rozhodnutí musí být schváleno nejméně tříčtvrtinovou většinou všech členů dozorčí
rady a může být pozastaveno nejdéle do doby konání nejbližšího sněmu NSČU.
Náboženské obce:
Základní správní jednotkou je náboženská obec. Náboženskou obec tvoří její členové,
kteří se sdružují za účelem náboženského života. NSČU má samostatnou právní
osobnost podle zákona o církvích a náboženských společnostech.
Jednotlivé náboženské obce mají samostatnou právní osobnost podle zákona o církvích
a náboženských společnostech. Náboženskou obec zřizuje a ruší sněm NSČU.
Náboženská obec musí mít v době vzniku alespoň dvacet členů. O jejím zřízení
rozhodne sněm NSČU na žádost nadpoloviční většiny členů nově zřizované
náboženské obce. O zrušení náboženské obce může rozhodnout sněm NSČU, jestliže
počet členů náboženské obce klesne pod dvanáct členů nebo jestliže orgány
náboženské obce opakovaně nebo hrubým způsobem poruší vnitřní předpisy NSČU. K
přijetí rozhodnutí o zřízení nebo zrušení náboženské obce je třeba souhlasu
třípětinové většiny hlasů přítomných členů sněmu NSČU a zároveň souhlasu
nadpoloviční většiny hlasů všech členů sněmu NSČU. V případě zániku náboženské
obce ÚSS ustanoví likvidační komisi, která rozhodne o naložení s jejím likvidačním
zůstatkem a případném přechodu jejích práv a povinností na jiný subjekt.
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Orgány náboženské obce jsou:
a)
b)
c)
d)

valné shromáždění náboženské obce,
místní správní sbor,
předseda a místopředseda místního správního sboru,
revizní rada nebo revizor

Statutární orgány náboženské obce:
Statutárním orgánem náboženské obce je předseda místního správního sboru.
Předseda místního správního sboru je volen valným shromážděním náboženské obce.
Jeho funkční období je dvouleté. Předseda místního správního sboru jedná za
náboženskou obec samostatně ve všech věcech vyjma záležitostí, kde tato ústava nebo
jiné vnitřní předpisy NSČU stanoví jinak. Předseda místního správního sboru nesmí
bez souhlasu místního správního sboru prodávat ani kupovat, či jinak zcizovat
nemovitý majetek, a nesmí jednat ve věcech, jejichž finanční hodnota je vyšší než
finanční hodnota stanovená místním správním sborem.
Místopředseda místního správního sboru je volen valným shromážděním náboženské
obce. Jeho funkční období je dvouleté. Místopředseda místního správního sboru může
za náboženskou obec jednat jen na základě písemného pověření od předsedy místního
správního sboru. V případě, že předseda místního správního sboru na svou funkci
rezignuje, zemře nebo je dlouhodobě indisponován k výkonu své funkce, přechází
výkon jeho práv a povinností statutárního orgánu na místopředsedu místního
správního sboru, a to až do doby, než je zvolen nový předseda místního správního
sboru.
Předsedu a místopředsedu místního správního sboru může odvolat valné shromáždění
náboženské obce. K platnému odvolání je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů
přítomných členů valného shromáždění.
Kontrolní orgán náboženské obce:
Kontrolním orgánem náboženské obce je revizní rada nebo revizor (dále jen „revizní
rada“). Revizní rada se skládá z jednoho až pěti členů, z nichž si volí svého předsedu.
Předseda revizní rady řídí její činnost.
Revizní rada má působnost v oblasti kontroly hospodaření náboženské obce. Revizní
rada má za tímto účelem oprávnění vyžádat si jakékoliv dokumenty vztahující se k
hospodaření příslušné náboženské obce. Orgány náboženské obce jsou povinny na
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základě žádosti tyto dokumenty bezodkladně předložit. Revizní rada kontroluje soulad
konání orgánů náboženské obce s platnými a účinnými právními předpisy České
republiky a vnitřními předpisy NSČU. V případě, že zjistí jejich porušení, neprodleně
oznámí takové porušení valnému shromáždění příslušné náboženské obce nebo
místnímu správnímu sboru.
VI.

Způsob ustavování a odvolávání duchovních a seznam označení duchovních:
Duchovní NSČU jsou zařazeni do některé z těchto kategorií:
a) duchovní obce,
b) duchovní při ústředí,
c) neordinovaní duchovní.

Duchovní obce jsou voleni a odvoláváni valným shromážděním příslušné náboženské
obce. Duchovní při ústředí NSČU ustanovuje a odvolává ÚSS. Neordinovaní duchovní
jsou voleni a odvoláváni valným shromážděním příslušné náboženské obce.
Ordinovaní duchovní jsou ve služebním poměru k NSČU. Služební poměr se po
předchozím usnesení příslušného správního sboru o přijetí do služeb NSČU zakládá
písemnou služební smlouvou podepsanou duchovním, za ÚSS podepsanou jeho
předsedou a dále předsedou sboru duchovních. O založení služebního poměru
duchovního obce rozhoduje místní správní sbor; o založení služebního poměru
duchovního ustanoveného v oddělení duchovní správy rozhoduje ÚSS. Služební poměr
může být ukončen dohodou, rezignací, skončením členství nebo propuštěním ze
služebního poměru.
Neordinovaní duchovní mohou být v zaměstnaneckém poměru k NSČU. Písemnou
žádost o zaměstnání podle pracovněprávních předpisů schvaluje ÚSS. Zaměstnání
může být ukončeno ÚSS podle pracovněprávních předpisů.
VII.
Způsob schvalování změn ústavy a stanov náboženské společnosti:
K přijetí změny ústavy je třeba souhlasu třípětinové většiny hlasů všech členů sněmu
NSČU a k přijetí změny stanov je třeba souhlasu třípětinové většiny hlasů přítomných
členů sněmu NSČU a zároveň nadpoloviční většiny hlasů všech členů sněmu NSČU.
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VIII.
Začlenění náboženské společnosti do struktur náboženské společnosti mimo území
ČR:
NSČU je členem Mezinárodní asociace pro náboženskou svobodu (International
Association for Religious Freedom) a Mezinárodní rady unitářů a univerzalistů
(International Council of Unitarians and Universalists).
IX.
Zásady hospodaření, způsob získávání finančních prostředků, oprávnění osob nakládat
s majetkem a předmět podnikání:
NSČU využívá všech způsobů financování uvedených v § 27 odst. 4) zákona o církvích
a náboženských společnostech. NSČU i jednotlivé náboženské obce mají právo vlastnit
movitý i nemovitý majetek a mají povinnost tento majetek odpovědně spravovat.
Oprávnění nakládat s majetkem mají jen statutární orgány, a to za podmínek
stanovených touto ústavou.
Předmětem podnikatelské a jiné výdělečné činnosti NSČU a náboženských obcí je
zejména pronájem vlastních nemovitostí, provozování vydavatelství a nakladatelství,
vzdělávací, výchovná, sociální a charitativní činnost, provozování ústavů sociální a
zdravotní péče, popř. vzdělávacích zařízení, provozování chráněných dílen, agenturní
činnost v oblasti kultury a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
X.
Způsob naložení s likvidačním zůstatkem:
V případě likvidace NSČU sněm NSČU ustanoví likvidační komisi, která rozhodne
o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.
XI.
Práva a povinnosti osob hlásících se k náboženské společnosti:
Každý člen náboženské obce má tato členská práva a povinnosti:
a) právo účastnit se veškeré náboženské činnosti NSČU,
b) právo na přístup k informacím týkajících se činnosti NSČU,
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c) právo členů starších 15 let účastnit se valného shromáždění své náboženské
obce, volit členy všech orgánů NSČU a své náboženské obce, volit delegáty
sněmu NSČU a být volen delegátem sněmu NSČU,
d) právo členů starších 18 let být volen do všech orgánů NSČU a své náboženské
obce,
e) povinnost podporovat svou náboženskou obec peněžitými prostředky,
f) povinnost dodržovat vnitřní předpisy NSČU,
g) člen dbá na dobré jméno NSČU.
XII.
Tato ústava přijatá sněmem NSČU dne 23. 4. 2016 nabývá účinnosti dne 23. 4. 2016.
Změnu stanov schválil Sněm NSČU dne 7. 4. 2018 s účinností od 7. 4. 2018.
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