Základní dokument
podle zákona č. 3/2002 Sb.
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
1. NÁZEV CÍRKVE:
Apoštolská církev
2. POSLÁNÍ CÍRKVE A ZÁKLADNÍ ČLÁNKY VÍRY:
Viz Ústava Apoštolské církve (dále jen „Ústava AC“) – Vyznání víry
3. SÍDLO APOŠTOLSKÉ CÍRKVE:
737 01 Český Těšín, Polní 1105/15
4. STATUTÁRNÍ ORGÁN CÍRKVE:
biskup
1. zástupce biskupa
2. zástupce biskupa

Viz § 31 Ústavy AC
Viz § 32 Ústavy AC
Viz § 32 Ústavy AC

4.1 USTANOVOVÁNÍ DO FUNKCE A ODVOLÁVÁNÍ:
Biskup je volen a odvoláván Konferencí Apoštolské církve (dále jen „Konference AC“) na
návrh Rady Apoštolské církve (dále jen „RC“). Pro jeho zvolení a odvolání je potřebný
souhlas ¾ přítomných delegátů.
Viz § 28 odst. 4 písmeno e) a § 29 Ústavy AC
1. a 2. zástupce biskupa jsou jmenováni a odvoláváni RC na základě návrhu biskupa.
Viz § 29 odst. 2 písmeno b) a § 32 odst. 3 Ústavy AC
4.2 DÉLKA FUNKČNÍHO OBDOBÍ:
Délka funkčního období není stanovena.
4.3 ZPŮSOB JEDNÁNÍ:
Biskup jedná jménem církve samostatně ve všech záležitostech. Na listiny jím vydané se
podepisuje tak, že ke svému jménu připojí funkci a otisk kulatého razítka biskupa AC.
Viz § 31 Ústavy AC
V případě nepřítomnosti biskupa jej na základě písemného pověření zastupuje první,
popřípadě druhý zástupce biskupa. Na listiny jimi vydanými se podepisují tak, že ke svému
jménu připojí funkci a otisk kulatého razítka prvního, popřípadě druhého zástupce biskupa
AC.
Viz § 32 Ústavy AC
5. OSOBNÍ ÚDAJE ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU:
biskup: Martin Moldan, RČ 640302/2538, Kostelní 2262, 407 47 Varnsdorf
1. zástupce biskupa: Ing. Viktor Baláž, RČ: 730707/0848, Joklova 111/1, Vyškov 682 01
2. zástupce biskupa: Pavel Bubík, RČ: 640626/0157 Pod Červenkami 64, 735 43
Albrechtice
6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CÍRKVE:
Apoštolská církev je svazkem sborů, které v sobě sdružují všechny členy Apoštolské
církve. Sbory jsou seskupeny do správních oblastí a tvoří církev, která je reprezentována
a spravována Radou církve a jejími dalšími orgány.
Viz § 1 odst. 1 Ústavy AC

Orgány církve
Viz § 27 a násl. Ústavy AC
Konference AP, RC, Úzká rada (dále jen „ÚR“), biskup (1. a 2. zástupce biskupa jsou
členem ÚR)
Konference AC
Viz § 28 Ústavy AC
1. Konference AC je orgánem církve. Svolává ji RC. Koná se pravidelně jednou za tři
roky.
2. Konference se zúčastňují s hlasovacím právem všichni členové RC, všichni pastoři,
zástupci pastorů a delegáti sborů.
Rada církve (RC)
Viz § 29 Ústavy AC
1. RC tvoří: biskup, zástupci biskupa a členové RC
2. RC ustanovuje a odvolává konference AC (§ 28 odstavec 4)
Úzká rada (ÚR)
Viz § 30 Ústavy AC
ÚR je výkonným orgánem RC a řídí církev v době mezi zasedáními RC
Biskup
Viz § 31 Ústavy AC
Biskup církve je statutárním orgánem církve
Biskupa ustanovuje a odvolává konference AC (§ 28 odstavec 4)
6.1 EVIDOVANÉ PRÁVNICKÉ OSOBY PODLE ZÁKONA O CÍRKVÍCH
A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTECH:
Část VI Ústavy AC, zejména pak § 15, 17, 18 a § 48
Evidovanými právnickými osobami (EPO) jsou tyto církevně právnické osoby: jednak
sbory Apoštolské církve, jednak účelové organizace pracující na misijních, vzdělávacích a
charitativních pracích.
EPO pracující v oblasti charitativní činnosti nevykonávají výdělečnou nebo podnikatelskou
činnost.
Ke vzniku EPO je třeba schválení RC.
EPO mohou být zřízeny: a) na základě písemné žádosti členů AC adresované RC. Tato
žádost musí obsahovat souhlas seniora oblasti, ve které bude EPO působit.
b) na základě písemné žádosti sboru nebo sborů AC Radě církve,
rovněž se souhlasem seniora oblasti.
EPO mohou být zrušeny rozhodnutím zřizovatele, a to formou sloučení, rozdělení nebo likvidace.
(Viz § 15 , 16 a 23 ústavy AC)
Statutární orgán sboru tvoří pastor, případně první a druhý zástupce pastora, jsou li
ustanoveni.
Pastor sboru je ustanoven do služby RC na základě doporučení Rady starších předem
projednaného s RC. K ustanovení pastora do služby je potřebný dvoutřetinový souhlas
všech členů sboru aklamací. Do služby je uvádí biskup Apoštolské církve.
Pastora sboru může odvolat RC na základě návrhu Rady starších podloženého její
tříčtvrtinovou většinou nebo na základě rozhodnutí sborového shromáždění tajným
hlasováním (tříčtvrtinovou většinou všech členů sboru). V odůvodněném případě na návrh
oblastní rady podložený její tříčtvrtinovou většinou. V mimořádných případech může
odvolání pastora a jeho zástupce navrhnout biskup.
Zástupce pastora je ustanoven do služby a odvoláván RC na návrh Rady starších.
Délka funkčního období není stanovena.
Viz § 8 a § 9 Ústavy AC
Členové statutárních orgánů účelových zařízení církve jsou ustanovováni do služby a
odvoláváni na základě rozhodnutí RC.

Délka funkčního období není stanovena, pokud není omezena jinými zákony.
Viz § 20 Ústavy AC
7. ZPŮSOB USTANOVOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ DUCHOVNÍCH:
Biskup viz § 28 a § 29 Ústavy AC
Zástupce biskupa viz § 28 a § 29 Ústavy AC
Senior viz § 26 odst. 3 Ústavy AC
pastor viz § 9 Ústavy AC
zástupce pastora § 8 Ústavy AC
misijní pracovník je ustanovován do služby a odvoláván na základě doporučení pastora
sboru nebo statutárního zástupce EPO a rozhodnutí RC.
8. SCHVALOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO DOKUMENTU:
Základní dokument AC a jeho změny schvaluje RC.
Ústavu AC a její změny schvaluje Konference AC.
9. ZAČLENĚNÍ DO STRUKTUR CÍRKVE MIMO ÚZEMÍ ČR:
Apoštolská církev je součástí celosvětového letničního hnutí, které je sdruženo ve Světové
letniční konferenci (World Pentecostal Conference) a v rámci Evropy ve společenství
Pentecostal Eureopean Fellowship. (§ 1 Ústavy)
10. ZÁSADY
HOSPODAŘENÍ
A
ZPUSOB
ZÍSKÁVÁNÍ
FINANČNÍCH
PROSTŘEDKU:
K nabývání majetku církve a jejich složek (viz § 37 Ústavy AC v souladu s § 27 odst. 4
zákona 3/2002 Sb.) slouží podnikatelská a jiná činnost církve prováděná v oblasti školství,
charitativní péče, nakladatelská a vydavatelská činnost spojená s prodejem literatury.
Všechny složky církve, které jsou právnickými osobami, hospodaří na základě rozpočtu,
který je kontrolován revizními orgány církve a sboru. Hospodaření a výkaznictví se řídí
zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění novel.
Oprávněnými osobami jsou statutární orgány.
11. ZPŮSOB NALOŽENÍ S LIKVIDAČNÍM ZUSTATKEM, KTERÝ VYPLYNE
Z LIKVIDACE CÍRKVE:
Vzhledem k tomu, že nepočítáme se zánikem církve, není způsob naložení s likvidačním
zůstatkem při likvidaci církve v Ústavě AC určen.
U EPO přechází likvidační zůstatek na církev.
(§ 44 odst. 1 a 2 Ústavy AC)
12. PRÁVA A POVINNOSTI OSOB HLÁSÍCÍCH SE K CÍRKVI:
Viz § 4-5 Ústavy AC.
Příloha: Ústava AC
Podpis(y) , datum

