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Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života 

České Budějovice o.s. 
 
 

ÚVOD 
 
Organizační řád Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o.s. (dále jen Organizační řád) 
je vnitřní směrnicí sloužící k doplnění a rozvedení registrovaných stanov společnosti. Podrobněji 
seznamuje s duchovními principy, strukturou a vniřní organizací života Křesťanské společnosti Cesta 
života České Budějovice o. s. (dále jen Společnosti). 
 
 

1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 
 

§ 1 
 
Společnost je evangelikálním charismatickým společenstvím, které dává důraz na nutnost posvěcování 
v životě svých členů. 
 
Pod pojmem evangelikální rozumíme, že křesťanem se člověk stává pouze skrze pokání, víru 
v Kristovo evangelium a osobním přijetím Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. 
 
Jako charizmatické společenství věříme v nutnost působení darů Ducha svatého k budování a službě 
křesťanského života. 
 
Posvěcováním života rozumíme vytrvalé úsilí člověka učit se žít v Boží vůli, která je zjevena v Písmu 
svatém (Bibli). 

 
§ 2 

 
Křesťanská společnost Cesta života České Budějovice o.s. vidí v ostatních křesťanech svou duchovní 
rodinu. 
 
 
 
 
 
 
 

2. ZÁKLADNÍ UČENÍ SPOLEČNOSTI 
 

§ 1 
Postavení Bible 

 
Kánonizované Biblické knihy Starého a Nového zákona přijímá Společnost za jediný pravý 
a dostačující základ křesťanské víry. Tyto Biblické knihy jsou ve společnosti nejvyšší autoritou víry, 
a proto každý jiný podnět víry, ať už je to proroctví, učení nebo tradice, musí být v jednotě s Biblí. 
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§ 2 
Základní vyznání 

 
V otázce učení Společnost,  vedle Biblického vyznání ,,Ježíš Kristus je Pán“, s respektem přistupuje 
a čerpá i z těchto vyznání víry: Apoštolské vyznání, Nicejsko-cařihradské vyznání, Athanasiovo 
vyznání, která jsou křesťany všeobecně přijímána jako základní vyjádření křesťanské víry. 
 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 
 

§ 1 
Shromáždění členů 

 
Nejvyšším orgánem Společnosti je Shromáždění členů, které se schází dle potřeby, nejméně však 
jednou ročně. Je svoláváno Výkonným výborem Společnosti. Jeho funkce a pravomoci jsou vymezeny 
stanovami Společnosti. 
 

§ 2 
Volené orgány a funkce 

 
Shromáždění členů volí a odvolává tyto stálé orgány Společnosti: 

1. Předsedu Společnosti 
2. Kontrolní komisi 

 
1. Předseda Společnosti  

 Předseda Společnosti je volen na dobu neurčitou. 
 Řídí činnost Společnosti. 
 Je statutárním orgánem Společnosti, řídí Společnost a zastupuje jí navenek. 
 Je přímo podřízený a zodpovědný nejvyššímu orgánu tj. Shromáždění členů, dodržuje a řídí se 

stanovami Společnosti.  
 Zodpovídá za řádné a efektivní hospodaření Společnosti, za rozpočet, který předkládá společně 

s Výroční zprávou ke schválení Shromáždění členů. 
 Je povinen zabývat se upozorněním Kontrolní komise na pochybení, a to projednat na jednání 

Výkonného výboru. 
 Může používat titul pastor. 

 
2. Kontrolní komise 

 Kontrolní komise je tříčlenná, složená z předsedy a dvou členů komise a je volena na dobu 
3 let. 

 Tvoří ji členové Společnosti. 
 Je nezávislým kontrolním orgánem Společnosti, který je určen zejména pro výkon kontroly 

hospodaření a inventarizace, též dohlíží na dodržování stanov, organizačních směrnic a práv 
členů Společnosti. 

 Její složení navrhuje Výkonný výbor společnosti a návrh předloží ke schválení Shromáždění 
členů. 

 Má právo kontrolovat a nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti. 
 Provádí kontrolu pravidelně dvakrát ročně - kontrola se týká hospodaření, účetnictví, smluv 

a dohod, pokladny, evidence majetku apod. 
 Je povinna provést kontrolu i na žádost člena Společnosti, kterou však musí schválit 

Shromáždění členů 2/3 většinou všech přítomných. 
 Její členové jsou vázáni mlčenlivostí.  
 Za nezávislost a objektivitu Kontrolní komise odpovídá její předseda, který je zodpovědný 

Předsedovi Společnosti a Shromáždění členů, které může též tuto komisi odvolat. 
 Předseda Kontrolní komise přijímá žádosti, podněty a stížnosti od členů Společnosti i ostatních.  
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§ 3 

Jmenované orgány a funkce 
 
Předseda Společnosti jmenuje a odvolává: 

1. Výkonný výbor 
2. Místopředsedu Společnosti 
3. Hospodáře Společnosti 

 
1. Výkonný výbor  

 Je ustanoven Předsedou Společnosti jako poradní orgán Předsedy Společnosti. 
 Jednání Výkonného výboru svolává Předseda Společnosti dle potřeby nejméně však jednou 

měsíčně. 
 Výkonný výbor může používat označení Staršovstvo a členové Výkonného výboru označení 

Starší.  
 Z jednání výkonného výboru obvykle bývá vyhotoven zápis v bodech týkajících se 

organizačních záležitostí Společnosti. 
 
2. Místopředseda Společnosti  

 Místopředseda společnosti je jmenován Předsedou Společnosti.  
 Přebírá řízení Společnosti v případě odstoupení dosavadního Předsedy či nezvolení 

navrhovaného Předsedy Společnosti, a to po dobu dalšího návrhu až do následného zvolení 
nového Předsedy Společnosti.  

 Zastupuje ve všech věcech týkajících se společnosti Předsedu Společnosti.  
 Je členem Výkonného výboru. 
 Může používat titul pastor. 

 
3. Hospodář Společnosti  

 Je jmenován Předsedou Společnosti. 
 Vypracovává návrhy ročních finančních rozpočtů, předkládá je k projednání Předsedovi 

Společnosti a Výkonnému výboru. 
 Sleduje plnění schválených finančních rozpočtů v příslušném období. 
 Vypracovává návrhy vnitřních předpisů, které se týkají ekonomické a finanční činnosti, a to 

v souladu s platnými zákony. 
 Informuje předsedu společnosti a Výkonný výbor o výsledcích hospodaření s finančními 

prostředky a o průběžném naplňování schváleného finančního rozpočtu. 
 Navrhuje opatření k zajištění finanční rovnováhy a k naplnění a rozvoji finančních zdrojů. 
 Zajišťuje inventarizaci majetku. 

 
§ 4 

Ustanovené orgány a funkce 
 
Výkonný výbor Společnosti ustanovuje a odvolává Správce aktivity. 
 
Aktivitou rozumíme menší společenství lidí v rámci Společnosti, které se pravidelně setkává za předem 
jasně určeným cílem, jež je pro život, zdraví, růst a službu této společnosti přínosem. Tento cíl aktivity 
je v souladu s Božím záměrem, který Správce dané aktivity přijal od Boha. Tento cíl je také hlavním 
smyslem existence aktivity.  
Správce aktivity musí stanovit podmínky a pravidla, na jejichž základě bude aktivita existovat 
a dosahovat svého cíle. Tato pravidla a podmínky musí potvrdit Pastor a Starší. 
K vizi, kterou Správce aktivity přijal od Boha, se připojují další lidé na základě svého svobodného 
rozhodnutí, zároveň se tím zavazují dodržovat podmínky a pravidla stanovená Správcem aktivity.  
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Správce aktivity 
 Je členem Společnosti. 
 Přijímá Boží povolání ke správě konkrétní aktivity. Toto povolání pozoruje sám na svém životě 

a rozpoznávají je i Pastor a Starší. 
 Správce je ustanoven do správy aktivity Pastorem nebo Staršími skrze modlitbu se vzkládáním 

rukou. 
 Je podřízen Bohu, ale také správě Pastora a Starších. 

 
§ 5 

Názvosloví a pojmy 
 
Pojmem Pastor je označován Předseda a Místopředseda Společnosti. 
Pojmem Starší jsou označováni členové Výkonného výboru Společnosti. 
Pojmem Správcové Společnosti jsou souhrně označeni Pastor, Starší a Správcové aktivit. 
 
 

4. HODNOTY SPOLEČNOSTI UPLATŇOVANÉ PŘI DUCHOVNÍM VEDENÍ ŽIVOTA 
ČLENŮ 

 
Všechny orgány Společnosti se v co největší možné míře zasazují o vedení duchovního života členů 
Společnosti na základě: 
 

1. Toho, co Ježíš Kristus svým utrpením, smrtí a vzkříšením vydobyl. 
2. Osobní svobody a zodpovědnosti před Bohem. 
3. Boží svaté lásky. 
4. Společností přijatých tří prorockých slov, z nichž je tvořena základní strategie života 

Společnosti. 
 
1. Výdobytky utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista 
 
Římanům 1:16: ,,Nestydím se totiž za Kristovo evangelium, neboť je Boží moc ke spasení každého, 
kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.“ 
 

 Ježíš Kristus zástupně vzal na sebe lidský hřích, aby lidé byli ospravedlněni. 
 Ježíš Kristus zástupně nesl lidské prokletí, aby lidé byli požehnaní.  
 Ježíš Kristus zástupně zemřel a vstal z mrtvých, aby lidé měli věčný život. 

 
Proto se život členů Společnosti zakládá na víře ve spasitelnou moc evangelia Pána Ježíše Krista. 
 
2. Osobní svoboda a zodpovědnost před Bohem 
 
2. Korintským 3:17: ,,Ten Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda.“ 
Galatským 5:13: ,,Vy jste přece povoláni do svobody, bratři; jenom tu svobodu nemějte za záminku pro 
tělo, ale v lásce služte jedni druhým.“ 
 

 V Kristu Bůh dává každému člověku svobodu od otroctví hříchu, prokletí a smrti, aby se mohl 
svobodně a zodpovědně rozhodnout pro spravedlivý život v Kristu. 

 Respekt k osobní svobodě volby a zodpovědnosti člověka před Bohem je důležitou podmínku 
pro úspěšný životní rozvoj každého člena i celé Společnosti. 

 
Proto se život členů Společnosti zakládá na odmítnutí manipulace a na respektování svobodného 
rozhodnutí každého člověka. 
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3. Boží svatá láska 
 
Jan 13:34,35: ,,Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako jsem já miloval vás, 
abyste i vy milovali jeden druhého. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít 
lásku jedni k druhým." 
 

 Bůh svou svatou láskou bezpodmínečně miluje každého člověka a zároveň nesouhlasí s každým 
hříchem. 

 Pouze životní postoj Boží svaté lásky umožňuje křesťanům vytvářet společenství lidí, kteří 
k sobě dokážou mít trvalý přátelský vztah. 

 Pouze životní postoj Boží svaté lásky umožňuje křesťanům správně sloužit ztraceným lidem 
k jejich spáse. 

 
Proto se život členů Společnosti zakládá na vyváženém zachovávání bezpodmínečné, avšak zároveň 
svaté (oddělující se od každého vědomého hříchu) Boží lásky. 
 
4. Prorocká slova 
 
Prorocká slova přijatá Společností vytváří základní strategii života Společnosti, kterou je: 
SPASENÍ – UZDRAVENÍ - SLUŽBA 
 
SPASENÍ: 
Koloským 1:27b-29: ,,je to Kristus ve vás, ta naděje slávy. Jeho kážeme, napomínajíce každého 
člověka a učíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého člověka postavili dokonalého 
v Kristu Ježíši. A právě proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí.“ 
 
UZDRAVENÍ: 
2. Paralipomenon 7:14: ,,A ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se 
a hledali by tváři mé a odvrátili by se od cest svých zlých: i já také vyslyším je s nebe a odpustím hřích 
jejich a uzdravím zemi jejich.“ 
 
SLUŽBA: 
Izaiáš 54:2-3: ,,Rozšiř místo stanu svého a čalounů příbytků svých roztáhnouti nezbraňuj; natáhni 
i provazů svých a kolíky své utvrď. Nebo napravo i nalevo se rozmůžeš a símě tvé národy dědičně 
vládnouti bude a města pustá osadí.“ 
 
Skrze spasení v Pánu Ježíši Kristu se člověk dostává do pozice, ve které je dostupné Boží uzdravení 
a uskutečnění Boží vůle v jeho životě. Po obnově Boží uzdravující mocí a zbudováním Božím slovem 
se stává schopným duchovní služby Bohu i lidem. 
Tak sloužíme ve Společnosti nejprve lidem ke spasení. Dále umožňujeme přijímat Boží uzdravení, 
zbudování a obnovu svého života tak, aby lidé byli schopni žít podle Boží vůle životem duchovní 
služby, a mohli tak vytvářet dobré dočasné i věčné hodnoty. 
 
Proto se život členů Společnosti zakládá na životním procesu, kterým je: 
SPASENÍ – UZDRAVENÍ – SLUŽBA.  
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5. KŘEST A VEČEŘE PÁNĚ 
 
 
1. Křest vodou 
 

 Kdo je duchovně znovuzrozen, by měl být pokřtěn vodou. 
 Křtem vodou duchovně znovuzrozený člověk ustanovuje a vyjadřuje své rozhodnutí ukončit 

svůj starý hříšný způsob života a být učedníkem Ježíše Krista. 
 Křest vodou je uvědomělý krok víry duchovně znovuzrozeného člověka. 
 Za jediný biblicky přijatelný způsob křtu vodou považujeme úplné ponoření člověka pod 

hladinu vody, ne polití nebo pokropení. 
 Za účelem křtu vodou Společnost obvykle pořádá mimořádná křestní shromáždění. Křtít vodou 

může každý křesťan, ale ve Společnosti se upřednostňuje provádění křtu vodou Pastorem anebo 
Staršími. 

 
2. Večeře Páně 
 

 Při některých společných shromážděních probíhá Večeře Páně, kdy si přítomní křesťané 
přijímáním chleba připomínají Kristovo vykupitelné dílo skrze oběť Jeho těla a přijímáním vína 
smlouvu věčného života, která je uzavřena s Bohem skrze prolitou Kristovu krev. Tím upevňují 
své vzájemné spojení s Kristem i křesťany v Duchu svatém. 

 Ve Společnosti je podmínkou pro přijímání večeře Páně: 
 víra v Kristovo evangelium 
 přijetí Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele 
 čisté svědomí 
 

S ohledem na lidi, kteří mohou mít problém se závislostí na alkoholu, upřednostnujeme ve Společnosti 
při Večeři Páně nealkoholické víno či hroznovou šťávu. 
 
 

6. ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI 
 
V souladu se Stanovami společnosti je členství ve Společnosti dobrovolné. Vzniká rozhodnutím 
Předsedy Společnosti o přijetí žadatele na základě splnění podmínek členství ve Společnosti, kterými 
jsou: 
 
1. Znovuzrození 
2. Křest vodou 
3. Vnitřní svědectví (žadatele, Pastora a Starších) 
 
1. Znovuzrození 
 
Členem Společnosti se může stát jen duchovně znovuzrozený člověk, který: 

 Věří, že Ježíš Kristus zemřel za jeho hříchy na kříži, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. 
 Činí pokání, tzn., odvrací se od svého hříšného způsobu života k poslušnosti Bohu. 
 Vyznává Ježíše Krista jako Pána a Spasitele svého života. 
 Učí se být ve všem poslušný Bohu a tak potvrzuje svou duchovní proměnu. 

 
2. Křest vodou 
 
Členem Společnosti se může stát jen člověk pokřtěný vodou. (viz kapitola 5) 
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3. Vnitřní svědectví (žadatele, Pastora a Starších) 
 
Žadatel přijímá Boží povolání ke členství ve Společnosti.  Toto povolání pozoruje sám ve svém životě, 
a rozpoznávají je i Pastor a Starší. 
 
 

7. OSOBNÍ ÚČAST NA ŽIVOTĚ SPOLEČNOSTI 
 
Svou osobní účastí na životě Společnosti každý člen spoluvytváří tuto část Kristova těla a podílí se na 
jejím růstu a činnosti, a tím nechává Ježíše Krista, podle míry své víry, jednat na tomto světě. Na životě 
Společnosti se mohou podílet i nečlenové Společnosti. 
 
Účastí na životě Společnosti se rozumí: 

1. Účast na shromážděních Společnosti. 
2. Účast při financování chodu Společnosti a její práce. 
3. Účast ve službě Společnosti. 

 
1. Účast na shromážděních Společnosti 
 
,,a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale napomínejme se, a to tím 
více, čím více vidíte, že se blíží ten den (Žid.10:25).“ Zachovávat Boží příkaz setkávat se věrně na 
společných veřejných shromážděních Společnosti je pro zdravý duchovní růst každého člena i celé 
Společnosti velmi potřebné. Během těchto shromáždění vzniká a také se upevňuje duchovní jednota, 
která je jedním ze základů pro Boží působení v lidech a skrze lidi. 
 
2. Účast při financování chodu Společnosti a její práce 
 
Pokrytí finančních nákladů Společnosti závisí především na věrné štědrosti členů Společnosti. Hlavním 
zdrojem příjmů Společnosti jsou dary. Jsou z nich hrazeny základní výdaje Společnosti spojené s její 
činností. Dalším zdrojem příjmů Společnosti jsou pravidelné či mimořádné sbírky, které se konají 
zpravidla během shromáždění Společnosti, s jejich účelem jsou členové předem seznámeni. 
 
I když se při hledání míry příspěvků necháváme inspirovat desátky, jež v historii Boží lid Bohu 
odevzdával (Abraham 1.Mojžíšova 14:18-20, Jákob 1.Mojžíšova 28:20-22, národ Izrael Malachiáš 3:8 
- 13), výše darů je dobrovolná a závisí na svobodném uvážení každého jednotlivce. ,,Každý ať dává 
tak, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce 
(2.Kor.9:7).“ Dávání Bohu s nechutí nebo pouze z povinnosti postrádá smysl, a v konečném důsledku 
lidi okrádá, kdežto dávání Bohu ve víře a s ochotou, dokazuje oddanost Bohu, a tehdy Bůh sám 
zaslibuje své požehnání. ,,Potom přicházeli, každý, koho pudilo srdce, a každý, kdo měl ochotného 
ducha -a přinášeli Hospodinu oběť (2.Moj.35:21a).“ 
S ohledem na existenci procesu růstu víry je ve Společnosti pouze na každém z členů, kolik peněz 
ochotně ze svého srdce Bohu do Společnosti dá jako dar. 
 
3. Účast ve službě Společnosti 
 
,,Jak každý z vás přijal obdarování, tak si jím vzájemně služte, jako dobří správci rozličné Boží milosti 
(1. Petr 4:10).“  
 
Každý člen Společnosti má od Boha obdarování a povolání ke konkrétní službě, která má v životě 
a službě Společnosti své důležité místo a do které má ve správný čas za podpory společnosti vstoupit. 
Každý člen se může svobodně zapojit do života a služby Společnosti podle svého uvážení, 
s podmínkou, že bude respektovat vedení Správce dané aktivity, případně vedení Pastora anebo 
Starších. 



 

8 

 
 

8. JAK SE STÁT ČLENEM SPOLEČNOSTI 
 
1. Žadatel musí být plnoletý (starší 18 let věku) a splňovat podmínky pro přijetí za člena Společnosti 

(viz kapitola 7). 
2. Žadatel se musí uváženě, svobodně a samostatně, na základě vnitřního svědectví Ducha svatého 

rozhodnout, že bude respektovat Stanovy Společnosti a Organizační řád Společnosti. 
3. Žadatel odevzdá řádně vyplněnou přihlášku Pastorovi nebo Staršímu Společnosti. 
4. Do 30 dnů od podání přihlášky proběhne rozhovor s Pastorem nebo Starším Společnosti, při 

kterém společně projdou všechny body Stanov a Organizačního řádu Společnosti. 
5. Žadatel bude přijat za člena Společnosti na shromáždění Společnosti a to skrze modlitbu se 

vzkládáním rukou Pastora anebo Starších. 
 
 

9. ZÁNIK ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI 
 
1. Členství zaniká vystoupením, uvolněním, vyloučením nebo úmrtím. 
2. Každý člen může kdykoli vystoupit ze Společnosti. Stačí své rozhodnutí písemně oznámit 

Předsedovi nebo Staršímu Společnosti. 
3. Vnímá-li člen Společnosti Boží povolání v jiné křesťanské církvi, bude s požehnáním uvolněn. 
4. I když je členství ve Společnosti především věcí osobního rozhodnutí jedince, nevzniká ani netrvá 

automaticky. Pokud člen Společnosti nerespektuje Stanovy a Organizační řád Společnosti, je 
Předsedou či členem Výkonného výboru v lásce napomenut. Když ani po opětovném napomenutí 
nechce svůj postoj měnit, ale i přes opakované napomenutí zatvrzele ve svém postoji setrvává, 
bude po rozhodnutí Starších a Pastora vyloučen. 

5. Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení peněz poskytnutých Společnosti. 
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PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ V KŘESŤANSKÉ SPOLEČNOSTI CESTA ŽIVOTA ČESKÉ 
BUDĚJOVICE o. s. 

 
 
 
 
Jméno a příjmení: ............................................................................................................................... 
 
 
 
Adresa: ................................................................................................................................................ 
 
 
 
Telefon: ............................................................                    Email: ................................................... 
 
 
 
Datum narození: …........................................ 
 
 
 
Datum znovuzrození:..................................... 

(stačí měsíc a rok) 
 
 
 
Datum křtu vodou:......................................... 

(stačí měsíc a rok) 
 
 
 
Po mém přijetí Ježíše Krista jako osobního Pána a Spasitele, křtu vodou, seznámení se se Stanovami 
a Organizačním řádem Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o. s. a souhlasem 
se všemi jejich body vnímám vedení Ducha svatého připojit se na základě svého uváženého, 
svobodného a samostatného rozhodnutí ke Křesťanské společnosti Cesta života České Budějovice o. s. 
a stát se jejím členem. 
 
 
 
….............................................................                                 ...............….............................................. 

dne        podpis žadatele 
 
Upozornění: Poskytnuté osobní údaje budou použity jen pro účel evidence člena Společnosti a nebudou Společností zpřístupněné osobám třetích stran ani 

použité na žádný jiný účel. 


