Církevní zastupitelstvo CČSH rozhodlo dne 21. listopadu 2015 svým usnesením č. 27 v souladu
s Ústavou Církve československé husitské o změně statutu církevní právnické osoby „Institut
evangelizace a pastorace“ v jeho úplném znění následovně:

Statut církevní právnické osoby
„Institut evangelizace a pastorace Církve československé husitské“
Část I.
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Zřizovatel
Zřizovatelem této církevní právnické osoby je Církev československá husitská (dále jen „CČSH“).
Čl. 2
Právní postavení
Institut evangelizace a pastorace je právnickou osobou (dále jen „právnická osoba“),
samostatným právnickým subjektem, jehož právní poměry se řídí zákonem č. 3/2002 Sb. o
církvích a náboženských společnostech.
Čl. 3
Sídlo a působnost
Sídlem právnické osoby je Wuchterlova 523/5, 160 00 Praha 6-Dejvice.
Právnická osoba svoji činnost realizuje jak na území ČR, tak i v zahraničí. Může rozšiřovat svoji
činnost a zakládat své pobočky ve všech státech světa, vždy však v souladu s právním řádem
dotyčné země a s cíli této právnické osoby podle řádů CČSH.
Čl. 4
Účel právnické osoby
Právnická osoba je zřízena za účelem naplnění Poslání CČSH podle čl. 2 Ústavy CČSH, a to ke
Vzdělávací a charitativní činnosti v souladu s Ústavou CČSH a dále k doplňkovým činnostem dle
zákona č. 455/191 Sb. (živnostenský zákon) v platném znění:
Hostinská činnost, ubytovací služby, zprostředkování obchodu a služeb, vydavatelské činnosti,
polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, velkoobchod a maloobchod, realitní činnost,
správa a údržba nemovitostí, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií
a posudků, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti,
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,
poskytování služeb pro rodinu a domácnost, výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
Čl. 5
Doba trvání
Právnická osoba se zřizuje na dobu neurčitou. Způsob zániku je dále upraven tímto statutem.
Část II.
Jmění právnické osoby, zdroje a vázanost prostředků
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Čl. 6
Zdroje
Zdroje právnické osoby jsou tvořeny vklady zřizovatele a nadačními fondy občanů, organizací,
nadací a dalších právních subjektů v České republice a v zahraničí i příjmů z vedlejší hospodářské
činnosti organizace.
Čl. 7
Jmění
Právnická osoba používá k dosahování účelu všechen svůj i zřizovatelem svěřený majetek a smí
vykonávat podnikatelské činnosti výhradně jen povolené zákonem a předpisy CČSH.
Finanční prostředky právnické osoby jsou vedeny na bankovním účtu právnické osoby.
Ze zdrojů právnické osoby jsou hrazeny náklady vlastního provozu právnické osoby včetně
nákladů zaměstnaneckých v rozsahu nezbytně nutném pro objem majetku a činnosti a rovněž
náklady na činnost orgánů.
Část III.
Hospodaření
Čl. 8
Finanční hospodaření
Zásady finančního hospodaření se řídí českými právními předpisy a předpisy CČSH (Ústava, OŘ,
HŘ, ŘDS). Revize hospodaření přísluší dozorčí radě a Církevnímu reviznímu finančnímu výboru
CČSH.
Čl. 9
Výkaznictví a účetní závěrka
Právnická osoba vede účetnictví a zpracovává příslušným orgánům výkazy dle požadavků
stanovených obecně závaznými předpisy a předpisy CČSH.
Roční účetní závěrka se prování 1 x ročně a podléhá kontrole podle obecně závazných právních
předpisů a musí být předložena ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva CČSH
následujícím po vypracování roční účetní závěrky. V případě, že zastupitelstvo neschválí
předloženou účetní závěrku, musí správní rada do 30ti dnů nabídnout zřizovateli svou rezignaci.
Zároveň s účetní závěrkou se bude provádět a předkládat výkaz o vzájemných finančních vztazích
mezi zřizovatelem a právnickou osobou.
Část IV.
Orgány a vnitřní organizace
Čl. 10
Zřizovatel
Zřizovatel z rozhodnutí církevního zastupitelstva zřizuje právnickou osobu a její orgány.
Zřizovatel má právo rozhodnout o zrušení právnické osoby.
Čl. 11
Správní rada
Správní rada je statutárním orgánem právnické osoby. Skládá se ze tří členů Ústřední rady CČSH
(dále jen "ÚR") a to:
- předsedy ÚR
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- místopředsedy ÚR
- finančního zpravodaje ÚR
(dále jen "statutární zástupci církve")
a dvou dalších členů ÚR, zvolených ústřední radou.
Funkční období členů správní rady je totožné s jejich funkčním obdobím v ÚR. Funkce člena
správní rady je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady. Členům správní rady nepřísluší odměna
za výkon funkce.
Správní rada je vázána rozhodnutími zřizovatele.
Do působnosti správní rady náleží:
- správa majetku právnické osoby a majetku svěřeného právnické osobě zřizovatelem na
základě smlouvy
- rozhodování o všech záležitostech právnické osoby
- schvalování rozpočtu a jeho změny
- schvalování roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti a hospodaření
Správní radu svolává a její jednání řídí předseda, kterého volí správní rada ze svých členů.
Správní rada se schází nejméně třikrát do roka. Rozhoduje hlasováním prostou většinou
přítomných hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Správní rada je usnášeníschopná,
jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. Zasedání se účastní předseda
dozorčí rady či jeho zástupce s hlasem poradním. Zápis a usnesení z každého zasedání je zasílán
ÚR, diecézní radě ve Slovenské republice a dozorčí radě.
Čl. 12
Dozorčí rada
Dozorčí radu tvoří 7 členů volených církevním zastupitelstvem na návrhy z diecézních
shromáždění. Každá diecéze má právo navrhnout až dva kandidáty. Funkční období členů dozorčí
rady je tříleté a člen může vykonávat tuto funkci maximálně dvě po sobě jdoucí období. Pro první
období po schválení tohoto statutu církevním zastupitelstvem do jeho dalšího zasedání byli do
dozorčí rady zvoleni tito členové:
ing. Hušková, ing. Milan Líška, Mgr. Eva Mikulecká, Karel Potoček, ses. Šlézová, Doc. ThDr. David
Tonzar, Th.D. a Mgr. Jana Valsová.
Dozorčí rada kontroluje činnost právnické osoby. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát za rok
a její jednání řídí předseda, kterého si členové zvolí ze svého středu. Zástupce dozorčí rady se
s hlasem poradním účastní zasedání správní rady právnické osoby. Členům dozorčí rady
nepřísluší odměna za výkon funkce.
Čl. 13
Zodpovědné osoby
Právnická osoba má právo zaměstnávat zaměstnance a tyto pověřovat výkonem různých funkcí.
Může na částečný úvazek zaměstnávat i zaměstnance zřizovatele.
Čl. 14
Pomocné a čestné orgány
Na základě rozhodnutí správní rady může být zřízen jakýkoliv poradní, zejména odborný orgán
s cílem maximálně podpořit naplňování cílů právnické osoby. Stejně tak mohou být zřizovány
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orgány čestné, které mají podobnou funkci. Doba trvání těchto orgánů, jejich účel a financování
budou stanoveny rozhodnutím správní rady nebo zřizovatele.
Čl. 15
Oprávnění k jednání
Za právnickou osobu jedná na venek a činí právní úkony vůči třetím osobám správní rada.
Za správní radu vůči třetím osobám jednají po dohodě společně nejméně dva členové.
Pracovníci právnické osoby jsou oprávněni, jako její zástupci, činit jejím jménem pouze úkony
nutné ke splnění uložených pracovních úkolů tak, jak je stanoveno v jejich pracovní náplni,
v pověření či plné moci, schválené správní radou.
Čl. 16
Podepisování za právnickou osobu
Podepisování za právnickou osobu se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu
právnické osoby připojí svůj podpis:
po dohodě nejméně 2 členové správní rady.
Část V.
Závěrečná ustanovení
Čl. 17
Zánik, podmínky zániku právnické osoby
O zániku právnické osoby má právo rozhodnout církevní zastupitelstvo CČSH. Likvidátora
jmenuje církevní zastupitelstvo. Při zániku právnické osoby se provede likvidátorem její
majetkové vypořádání a přebytek jmění připadne CČSH.
Způsob zániku právnické osoby a vlastní provedení likvidace se řídí obecně závaznými právními
předpisy. Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží ji zřizovateli spolu
s konečnou zprávou o průběhu likvidace.
Čl. 18
Změna statutu
Statut právnické osoby – Insitutut evangelizace a pastorace může být změněn pouze
rozhodnutím církevního zastupitelstva Církve československé husitské.
Změna statutu je možná pouze písemnou formou.
Poslední změna statutu byla schválena usnesením církevního zastupitelstva CČSH číslo 27 dne 21.
listopadu 2015.

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha
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