ZÁKLADNÍ DOKUMENT
Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi
sestavený podle § 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb.
(znění ve smyslu zákona č. 495/2005 Sb.)

a) NÁZEV: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi (dále v textu jen Společnost)
b) POSLÁNÍ A ZÁKLADNÍ ČLÁNKY VÍRY:
1. Společnost provádí křesťanskou náboženskou činnost, při níž je oznamováno jméno
Jehovy Boha a jeho láskyplná opatření pro lidstvo prostřednictvím jeho nebeského
Království v čele s Ježíšem Kristem jako ustanoveným Králem. (Matouš 24:14; 28:19, 20;
Žalm 83:18; Izajáš 43:10–12). Tato činnost je vykonávána svědky Jehovovými a jejich
spolupracovníky formou evangelizační (kazatelské) služby, která je založena na Bibli a je
jedním ze způsobů, jak svědkové Jehovovi uctívají Boha.
2. Společnost organizuje soukromé i veřejné bezplatné biblické vyučování, které oslavuje
Jehovu Boha a zvyšuje myšlenkovou a morální úroveň lidí. Vzdělávání probíhá formou
vyučovacích a školicích programů a formou shromáždění přístupných veřejnosti.
(Hebrejcům 10:23–25). Součástí tohoto vyučování je i kázání Božího Slova publikováním
a distribucí Bible a literatury vykládající Bibli. Může mít formu tištěného nebo jinak
reprodukovaného materiálu. Toto křesťanské náboženské dílo probíhá pod vedením
a dohledem vedoucího sboru svědků Jehovových (viz bod i/) (dále v textu jen vedoucí
sbor).
3. Společnost poskytuje hmotnou a duchovní pomoc obětem katastrof a osobám, které pomoc
potřebují.
4. Společnost může přijímat a podporovat misionáře, členy Celosvětového řádu svědků
Jehovových ve zvláštní celodobé službě (dále v textu jen Celosvětový řád) (viz bod f/II.2)
a jiné pověřené osoby, a také je vysílat do jiných zemí.
5. Společnost se nezabývá podnikatelskou činností.
6. Základní články víry vycházejí z Bible a jsou uvedeny v přiložené brožuře Svědkové
Jehovovi — Kdo jsou? Čemu věří? na straně 13. Další podrobnosti týkající se poslání
a věrouky jsou objasněny v materiálech Společnosti, které vydává, nebo jsou publikovány
jejími zahraničními strukturami. Veřejnosti jsou také přístupné na internetové adrese:
www.watchtower.org.
c) SÍDLO: Bryksova 939/37, 198 00 Praha 14-Černý Most
d) ORGÁN, KTERÝ JEDNÁ JMÉNEM SPOLEČNOSTI NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY:
1. Orgán, který jedná jménem Společnosti, je výbor Společnosti. Výbor Společnosti je
statutárním orgánem Společnosti.
2. Výbor Společnosti koordinuje a řídí činnost Společnosti a pracuje a rozhoduje na základě
doporučení vedoucího sboru, kterému je přímo odpovědný, a je jeho reprezentantem
v České republice.
3. Výbor Společnosti má nejméně tři členy, kteří musejí být vybíráni ze svědků Jehovových
jmenovaných do úřadu staršího místního sboru svědků Jehovových. Členy Výboru
jmenuje a odvolává vedoucí sbor.
4. Délka funkčního období není stanovena, jmenování se provádí na dobu neurčitou.
5. Jeden člen výboru Společnosti je vedoucím sborem jmenován koordinátorem výboru
Společnosti. Koordinátor zastupuje Společnost navenek. V jeho nepřítomnosti jedná jiný
člen výboru Společnosti.
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6. Platnost právních úkonů Společnosti:
Každý člen výboru Společnosti je oprávněn k tomu, aby jménem Společnosti jednal a aby
se jejím jménem podepisoval. Pokud jde o smlouvy o převodu nemovitostí a jiné nástroje
k převodu nemovitostí, nástroje k uspokojení nebo zřeknutí se hypotečních zástavních práv
nebo smluv o svěřenectví nebo jiné nástroje poskytující záruky, by měly být po schválení
výboru Společnosti podepsány koordinátorem a kontrasignovány dalším členem výboru
Společnosti. Veškeré ostatní dokumenty podepisuje za Společnost koordinátor výboru
Společnosti. V jeho nepřítomnosti to může udělat jiný člen výboru Společnosti.
e) OSOBNÍ ÚDAJE ČLENŮ VÝBORU SPOLEČNOSTI:
Peter Hamadej*
Pavel Povědák
Eduard Sobička
Pavel Sommr
* Koordinátor výboru Společnosti
f) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI:
I. VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY
1. Místní sbory svědků Jehovových (v textu jen místní sbory).
1.1 Místní sbory jsou vnitřní organizační jednotky Společnosti a nemají právní
subjektivitu.
1.2 Výbor Společnosti rozhoduje o vzniku, zániku nebo sloučení místních sborů.
1.3 Místní sbory jsou vedeny a reprezentovány radou starších skládající se ze starších
jmenovaných pro daný místní sbor výborem Společnosti, který ve věci jmenování
zastupuje vedoucí sbor. Výbor Společnosti vydává v případě oprávněného nároku
osvědčení, kdo je jmenovaným starším místního sboru.
1.4 Název místního sboru je „Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, sbor [+
místní označení]“.
1.5 Místní sbory se ke svým náboženským shromážděním scházejí v budovách
zvaných sály Království svědků Jehovových nebo ve vhodných pronajatých
prostorách.
1.6 Místní sbor může spravovat nemovitosti určené k náboženským shromážděním
(sály Království) sám nebo prostřednictvím výboru určeného k takovému účelu.
1.7 Místní sbor může vybírat sbírky pro Společnost v místě náboženských
shromáždění.
1.8 Místní sbory se řídí pokyny výboru Společnosti.
1.9 O běžných záležitostech sboru a nakládání s finančními prostředky rozhodují
pokřtění členové místního sboru, a to obvykle formou usnesení.
2. Kraje svědků Jehovových
2.1 Několik místních sborů je organizováno do krajů, které jsou vnitřní organizační
jednotkou Společnosti. Kraje nemají právní subjektivitu.
2.2 K duchovní péči o kraj jsou vedoucím sborem jmenováni starší, kteří jsou
označováni jako krajští a oblastní dozorci sloužící pod vedením výboru
Společnosti.
2.3 O vzniku, zániku nebo sloučení krajů rozhoduje výbor Společnosti.
2.4 Kraje se řídí pokyny výboru Společnosti.
2.5 Kraje se ke svým náboženským shromážděním scházejí ve sjezdových sálech
svědků Jehovových nebo objektech pronajímaných Společností.
2.6 V místech náboženských shromáždění krajů se mohou stejně jako v sálech
Království konat sbírky pro Společnost.
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2.7 O běžných záležitostech kraje včetně nakládání s finančními prostředky kraje
rozhoduje shromáždění starších místních sborů patřících do příslušného kraje, a to
obvykle formou usnesení.
II. JINÉ INSTITUCE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH
1.

Ústředí Společnosti
Ústředí Společnosti v České republice je administrativní nástroj, který výbor
Společnosti používá k výkonu svých odpovědností. K tomu využívá Celosvětový řád.
Ústředí Společnosti v České republice nemá právní subjektivitu.

2.

3.

Celosvětový řád svědků Jehovových ve zvláštní celodobé službě (The Worldwide
Order of Special Full-time Servants of Jehovah´s Witnesses)
2.1 Celosvětový řád je neregistrovaným sdružením, jehož členy jsou ti svědkové
Jehovovi, kteří se dobrovolně věnují zvláštní celodobé službě (tj. službě
v rozsahu, který by odpovídal plnému pracovnímu úvazku, kdyby byli
zaměstnáni).
2.2 Celosvětový řád je používán vedoucím sborem k podpoře náboženského díla
svědků Jehovových v jednotlivých zemích. Vedoucí sbor určuje, jak jsou členové
Celosvětového řádu podporováni.
2.3 Členové Celosvětového řádu v České republice pracují pod vedením výboru
Společnosti.
Evidovaná právnická osoba Svědkové Jehovovi – sál Království
3.1 Výbor Společnosti může ve smyslu platné právní úpravy rozhodnout o vzniku,
zániku nebo sloučení evidované právnické osoby s názvem Svědkové Jehovovi –
sál Království s místním označením (dále jen Svědkové Jehovovi – sál
Království), která je evidovanou právnickou osobou ve smyslu § 15a odst. 1
písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., v platném znění.
3.2 Tato právnická osoba je založena za účelem vlastnění míst náboženských
shromáždění označovaných jako sály Království a určených k vyznávání víry
svědků Jehovových.
3.3 Statutárním orgánem právnické osoby je správní rada sálu Království. Členy
správní rady jmenuje a odvolává výbor Společnosti. Délka funkčního období
členů správní rady není stanovena, jsou jmenováni na dobu neurčitou.
3.4 K platnosti právního úkonu právnické osoby Svědkové Jehovovi – sál Království
jsou zapotřebí podpisy nejméně dvou členů správní rady.
3.5 Při zániku evidované právnické osoby rozhodne výbor Společnosti o způsobu
zániku a také o tom, na koho přejde majetek, není-li platnými právními předpisy
stanoveno jinak.
3.6 Evidovaná právnická osoba pouze vlastní nemovitý majetek, jehož pořízení,
provoz a údržbu financují místní sbory Společnosti, nebo jej získala darem či
dědictvím.
3.7 Evidovaná právnická osoba není oprávněna bez předchozího písemného
schválení výboru Společnosti jako svého zřizovatele zcizovat a zatěžovat svůj
nemovitý majetek, tedy:
3.7.1 jí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním
právem nebo věcnými břemeny, či vložit svěřený majetek do majetku
právnických osob (u věcných břemen s výjimkou případů stanovených
zvláštním zákonem);
3.7.2 pronajmout nebo poskytnout nemovitý majetek jako výpůjčku;
3.7.3 provádět investiční činnost.
3.8 Účetnictví jednotlivých evidovaných právnických osob vede Společnost ve svém
ústředí.
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4. Jiné organizační jednotky, instituce a právnické osoby
Výbor Společnosti může ustanovit podle platných právních předpisů České republiky
i jiné organizační jednotky, instituce nebo právnické osoby potřebné k provádění poslání
Společnosti.
g) ZPŮSOB USTAVOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ DUCHOVNÍCH:
1. Osobami vykonávajícími úřad duchovních ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., v platném
znění, jsou jmenovaní starší sboru svědků Jehovových.
2. Jednotlivci, kteří splňují biblické požadavky na starší, jsou jmenováni výborem
Společnosti, který zastupuje vedoucí sbor. Ti, kdo již biblické požadavky na starší
nesplňují, jsou ze svého úřadu odvoláni výborem Společnosti, který zastupuje vedoucí
sbor.
3. Jmenování je na dobu neurčitou.
4. Starší jsou povinni zachovávat v souvislosti s výkonem svého úřadu mlčenlivost.
h) ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ ZMĚN ZÁKLADNÍHO DOKUMENTU:
Základní dokument, jeho přílohy, doplňky a změny dokumentu i příloh schvaluje výbor
Společnosti většinou hlasů. Schválení dávají najevo členové výboru Společnosti podpisem
základního dokumentu, jeho příloh nebo změn.
i)

ZAČLENĚNÍ SPOLEČNOSTI DO STRUKTUR MIMO ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY:
1. Společnost je součástí celosvětové organizace křesťanských svědků Jehovových pod
vedením vedoucího sboru, který má v současnosti sídlo ve Spojených státech amerických,
25 Columbia Heights, Brooklyn, New York 11201-2483.
2. Vedoucí sbor je skupina zkušených křesťanských starších, kteří řídí celosvětové dílo
svědků Jehovových.

j) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI, ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ:
1. Společnost má neomezenou způsobilost nabývat svými úkony práva a zavazovat se k nim
vůči druhým osobám.
2. Společnost hospodaří s těmi prostředky, které získává zejména z darů, včetně příspěvků
darovaných jednotlivci při shromážděních a sjezdech do příslušných schránek na dary (tzv.
„kostelní sbírky“), z dědictví a z půjček. Při hospodaření se postupuje v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a s posláním Společnosti (viz bod b/). O právních úkonech
spojených s hospodařením platí zásady uvedené v bodech d) a f) tohoto dokumentu.
3. Společnost ani evidované právnické osoby Svědkové Jehovovi – sál Království nesmějí
vykonávat žádnou podnikatelskou činnost. Vzniklý hospodářský přebytek se vždy použije
jen pro další činnost Společnosti a evidované právnické osoby, a nesmí být ani částečně
komukoli rozdělen. Pokud jsou dary označeny jako dar pro svědky Jehovovy, chápe se to
tak, že jsou určeny pro Společnost.
4. Za hospodaření místního sboru zodpovídá rada starších místního sboru, která měsíčně
předkládá sboru zprávu o hospodaření sboru a zajišťuje čtvrtletní revize hospodaření sboru.
5. Účetnictví vede Společnost jedno společné pro ústředí, místní sbory a kraje.
6. Společnost provádí ročně svůj vnitřní audit hospodaření.
k) ZPŮSOB NALOŽENÍ S LIKVIDAČNÍM
Z PŘÍPADNÉ LIKVIDACE SPOLEČNOSTI:

ZŮSTATKEM,

KTERÝ

VYPLYNE

O naložení rozhodne likvidátor jmenovaný výborem Společnosti, pokud obecně platné právní
předpisy neurčí jinak.
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l)

PRÁVA A POVINNOSTI OSOB HLÁSÍCÍCH SE KE SPOLEČNOSTI:
1. Příslušnost ke Společnosti
1.1 Vstup do Společnosti
1.1.1

Svědkem Jehovovým je každá osoba, která byla v souladu s biblickými
zásadami pokřtěna a je aktivně spojena s místním sborem svědků Jehovových.
1.1.2 Jako svědek Jehovův může být pokřtěn i cizí státní příslušník a může být
jmenován do úřadu duchovního.
1.2 Ukončení příslušnosti ke Společnosti nastane, pokud osoba prohlašující se za
svědka Jehovova
1.2.1

se připojí k jinému společenství nebo organizaci, které jsou v rozporu
s posláním a zásadami Společnosti popsanými v základním dokumentu v části
b);
1.2.2 ze Společnosti sama vystoupí, tj. písemně starším místního sboru nebo
Společnosti nebo ústním sdělením dvěma svědkům Jehovovým vyjádří své
přání nebýt svědkem Jehovovým;
1.2.3 se proviní zjevným jednáním, jež je v rozporu s tímto základním dokumentem
a/nebo s náboženským právem Společnosti;
1.2.4 je vyloučena ze Společnosti rozhodnutím kompetentního náboženského
právního výboru jednajícího na základě náboženského práva Společnosti
s tím, že dotyčnému je dáno právo vysvětlit svůj postoj k věci; dotyčný se
může podle náboženského práva Společnosti proti rozhodnutí výboru odvolat
a věc projedná odvolací výbor podle náboženského práva Společnosti;
1.2.5 zemře.
1.3 Znovupřijetí
Osoba, která vystoupila ze Společnosti nebo z ní byla vyloučena, může podat
písemnou žádost o znovupřijetí do Společnosti. O žádosti rozhodne příslušný výbor
podle náboženského práva Společnosti.
2. Práva a povinnosti
Základním principem Společnosti je dobrovolnost a osobní odpovědnost každého ze
svědků Jehovových. Jakýkoliv úkol, služba či úřad, do kterého je některý ze svědků
Jehovových jmenován, vykonává pověřená osoba dobrovolně. Považuje to za náboženskou
svatou službu k oslavě Boha a osobní výsadu. Nevstupuje tím do žádných pracovně
právních vztahů vůči Společnosti ani si nečiní nárok na jakoukoli odměnu či péči spojenou
s výkonem takového úkolu či úřadu.
Práva a povinnosti jsou vymezeny Svatým Písmem (Biblí), obecně platnými právními
předpisy, tímto základním dokumentem a předpisy náboženského práva Společnosti.
V Praze dne 4. prosince 2009
Výbor Společnosti:

Peter Hamadej

Pavel Povědák

Eduard Sobička

Pavel Sommr

Příloha: Brožura Svědkové Jehovovi — Kdo jsou? Čemu věří?
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