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Základní dokument 
podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech 

 

 

1.  Název náboženské společnosti: 

      

Eleutheriánství (dále také jen „Společnost“) 

 

 

2.  Poslání náboženské společnosti a základní články její víry: 

    

Eleutheriánství je založeno na úctě k řecké bohyni svobody – Eleuhterii a vychází z řeckého 

motta „Eleutheria i Thanatos“ („svoboda nebo smrt“). Elutheriánství vychází z přesvědčení, 

že se lidé rodí jako svobodné a důstojné bytosti, které jsou nadány schopností volby a 

schopností konat dobro ve prospěch ostatních. Eleutheriánství šíří přesvědčení, že je 

nezbytné, aby každý jednal v souladu se zlatým pravidlem a díky tomu nebude docházet ke 

konfliktům a rozkolům ve společnosti, neboť samotná důsledná aplikace zlatého pravidla ve 

spojení s přesvědčením, že lidé nesou veškerou odpovědnost za své konání, zajišťuje, že se 

lidé chovají k druhým se skromností, úctou a ohleduplností, neboť svoboda je hlavně těžkou 

povinností. Eleutheriánské náboženství uznává a prosazuje právo každého na dosahování 

štěstí prostředky, které neškodí druhým. Eleutheriánství plně respektuje demokratické zřízení 

České republiky a její ústavní pořádek a právní řád. 

Základní pravidla: 

1. Uznání svobody a rovnosti lidských bytostí. 

2. Uznání základních lidských práv a svobod. 

3. Nikdo nesmí činit druhým, co nechce, aby bylo činěno jemu. 

4. Snaha o prohlubování vzdělání ve společnosti a informování o významu svobody. 

5. Snaha o ohleduplnost a úctu k druhým. 

6. Respektování demokracie a právního státu. 

Cíle eleutheriánství jsou naplňovány prostřednictvím činností, jimiž jsou zejména:  

• podpora spolupráce mezi členy Společnosti; 

• organizace přednášek o významu svobody lidské bytosti jako základu veškerého jejího 

konání; 

• autorská a publikační činnost; 

• podpora obdobně zaměřených organizací a projektů 

 

Kdo přináleží k Eleutheriánství: K tomu, aby se jednotlivec mohl stát eleutheriánem 

postačuje, aby nejméně před dvěma plnoletými svéprávnými lidmi prohlásil, že se považuje 

za svobodného člověka a že bude hájit svobodu všech lidských bytostí. 

 

Společnost nevytváří podmínky pro kněžský nebo mnišský typ práce.  

 

3.  Sídlo náboženské společnosti na území České republiky: 

Sídlem Společnosti je Lidická 700/19 Brno 602 00   

 

 

4. Orgán náboženské společnosti, který jedná jejím jménem s orgány veřejné správy a 

třetími osobami na území České republiky jako statutární orgán, způsob jeho jednání a 
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jeho ustavování a odvolávání, délka funkčního období jeho členů, popřípadě označení 

dalších orgánů náboženské společnosti a orgánů řeholních institucí, které jsou oprávněny 

podávat návrhy podle zákona č. 3/2002 Sb., rozsah tohoto oprávnění a způsob jednání 

jménem náboženské společnosti: 

 

Statutárním orgánem je výbor. Výbor má tři členy. Ti jsou voleni Schůzí všech eleutheriánů 

(Schůze), která také rozhoduje o tom, který z členů je předsedou/předsedkyní. Funkční období 

členů Výboru je 5 let. Prvními členy výboru jsou členové přípravného výboru Společnosti, kteří 

také prostřednictvím schválení tohoto základního dokumentu určují, který z nich je prvním 

předsedou/předsedkyní výboru. Jejich funkční období započíná založením Společnosti. 

Členové výboru (i jeho předseda/předsedkyně) nemohou být po dobu funkčního období 

odvolání, mohou ale sami rezignovat písemným oznámením doručeným Společnosti. Pokud 

dojde k rezignaci jednoho člena Výboru, mohou na dobu do další Schůze zbývající členové 

kooptovat náhradního člena na uvolněné místo. Pokud by takto došlo k rezignaci 

předsedy/předsedkyně Výboru, rozhodne Výbor po kooptování náhradního člena o tom, kdo 

bude předsedou/předsedkyní Výboru až do další Schůze. 

 

Jménem náboženské společnosti je oprávněn jednat ve všech věcech samostatně 

předseda/předsedkyně Výboru. Vedle toho mohou za Výbor jednat také 2 jeho členové 

společně. Návrhy na registraci a evidenci podle zákona Ministerstvu kultury je oprávněn 

podávat předseda/předsedkyně Výboru.  

 

Schůze všech eleutheriánů je nejvyšším orgánem Společnosti. Tato schůze bude svolána 

nejméně 1x ročně předsedou/předsedkyní výboru nebo jiným pověřeným členem výboru, a to 

prostřednictvím informace zveřejněné na webových stránkách Společnosti nejméně 30 dní 

předem a současně prostřednictvím e-mailové pozvánky rozeslané ve stejné lhůtě členům 

Společnosti, jejichž kontakt bude Společnosti dobrovolně za tímto účelem předán k rukám 

předsedy/předsedkyně. Schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů a 

rozhoduje prostou většinou přítomných. V dalších záležitostech se na fungování Schůze 

přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o členské schůzi spolku.  

 

 

5.  Osobní údaje členů orgánů náboženské společnosti: 

      

Prvními členy výboru jsou: 

- Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D., nar. 28. 12. 1981, bytem trvale Lidická 700/19, 

Veveří, 602 00 Brno (první předsedkyně Výboru) 

- Mgr. David Zahumenský, nar. 4. 11. 1981, bytem trvale Lidická 700/19, Veveří, 602 00 

Brno 

 

 

6. Organizační struktura náboženské společnosti včetně výčtu všech typů 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 případného uvedení právního nástupce 

při jejich zániku, označení jejich statutárních orgánů, způsob jejich ustavování a 

odvolávání, délka funkčního období členů statutárních orgánů: 

 

Společnost nenavrhuje k evidenci právnické osoby ve smyslu § 15a zákona č. 3/2002 Sb. 
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7.  Způsob ustanovování a odvolávání duchovních a seznam v náboženské společnosti 

používaných označení duchovních: 

      

Všichni věřící eleutheriáni jsou svobodní ve svém rozhodování a jsou si navzájem sobě zcela 

rovni a nevytváří hierarchii, z tohoto důvodu nejsou v rámci činnosti Společnosti ustavování 

duchovní.  

 

8. Způsob schvalování změn základního dokumentu a těch dokumentů náboženské 

společnosti a jejich změn, které jsou přikládány k základnímu dokumentu, nebo z nichž 

jsou uváděny údaje do základního dokumentu: 

 

Základní dokument Společnosti je neměnný, s výjimkou sídla Společnosti a obsazení Výboru.  

O změně sídla rozhoduje Výbor většinou svých členů. Obsazení Výboru je upraveno v čl. 4. 

 

Vnitřní předpisy (pokud se jejich vydání ukáže jako potřebné) schvaluje Výbor většinou svých 

členů. Návrhy vnitřních předpisů a jejich změn budou zveřejněny na webových stránkách 

Společnosti nejméně 30 dní předem a současně budou prostřednictvím e-mailové komunikace 

rozeslané ve stejné lhůtě členům Společnosti, jejichž kontakt bude dobrovolně za tímto účelem 

předán Společnosti. Každý ze členů se má právo k návrhu vyjádřit ve lhůtě 2 týdnů. Výbor musí 

tato vyjádření řádně vypořádat a toto vypořádání zveřejnit na webových stránkách Společnosti, 

včetně celého průběhu schvalování vnitřních předpisů a jejich změn.  

 

 

9. Začlenění náboženské společnosti do struktur náboženské společnosti mimo území 

České republiky: 

 

Společnost není začleněna do struktur mimo území ČR. 

 

10. Zásady hospodaření náboženské společnosti, zejména způsob získávání finančních 

prostředků, včetně rozsahu oprávnění osob, orgánů a jiných institucí náboženské 

společnosti k nakládání s majetkem a údaje podle § 27 odst. 5 zákona č. 3/2002 Sb.:  

 

Společnost hospodaří se svým majetkem, movitým i nemovitým, autorskými právy, duševním 

a průmyslovým vlastnictvím a jinými majetkovými hodnotami zahrnutými ve svém majetku 

v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobnosti mohou být v případě potřeby upraveny 

vnitřním předpisem Společnosti. 

 

Příjmy Společnosti tvoří dary a dědictví, úroky z vkladů, příjmy z prodeje a z pronájmu 

movitého, nemovitého a nehmotného majetku a sbírky podle zvláštního zákona. 

 

Výdaje (náklady) Společnosti jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Společnosti, uvedených v 

čl. 2 tohoto dokumentu.  

 

Za hospodaření Společnosti odpovídá Výbor. 

 

 

11. Způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace náboženské 

společnosti: 

 

O likvidaci společnosti může rozhodnout Výbor prostou většinou členů.  
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Likvidace proběhne podle ustanovení občanského zákoníku o likvidaci právnických osob. 

Likvidační zůstatek bude použit na veřejně prospěšné účely. Konkrétně způsob naložení 

s likvidačním zůstatkem určí Výbor.   

 

 

12. Práva a povinnosti osob hlásících se k náboženské společnosti: 

       

Osoby hlásící se ke Společnosti mají tato práva a povinnosti: 

 

1. Právo kdykoli se vzdát svého členství ve Společnosti bez udání důvodu. Není třeba činit 

žádné oficiální prohlášení ani jiného kroky.  

2. Právo účastnit se jednání Schůze a hlasovat na ní o předložených věcech za podmínky, 

že člen dobrovolně Společnosti za tímto účelem poskytne svoji e-mailovou adresu nebo 

se i bez toho dostaví na jednání Schůze.   

3. Právo vyjadřovat se k vnitřním předpisům Společnosti, pokud budou vydávány. 

4. Právo volit členy výboru. 

5. Právo být zvolen jako člen výboru.  

6. Právo usilovat o svobodu a štěstí všemi prostředky, které český právní řád připouští. 

7. Povinnost chovat se odpovědně vůči společnosti jako celku s ohledem na zachování 

vlastní svobody. 

 

 

 

Datum: 

 

 

Jména a příjmení a podpisy členů přípravného výboru Společnosti:  

 

 

 

 


