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1. Název církve
Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi
v České republice (dále jen „podvorje").
2. Cíle podvorje a základní zásady jeho věrouky
Podvorje představuje strukturní součást Ruské pravoslavné církve
(Moskevský patriarchát) a podléhá její pravomoci.
Podvorje je pod duchovním vedením Patriarchy moskevského a celé
Rusi, ve své náboženské a administrativní činnosti je jemu podřízeno.
Nejvyšší církevní moc uplatňuje svou jurisdikci nad podvorjím
prostřednictvím Odboru pro zahraniční zastupitelství Moskevského
patriarchátu.
Pod vedením Odboru vnějších církevních vztahů Moskevského
patriarchátu podvorje uskutečňuje svou církevní a diplomatickou činnost.
Podvorje se ve své činnosti řídí Statutem (občanským) náboženské
organizace Ruská pravoslavná církev zaregistrovaným dne 20. listopadu 1998
pod č. l Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace, Výnosy Patriarchy
moskevského a celé Rusi a touto Ústavou.
Podvorje je zplnomocněným zástupcem Ruské pravoslavné církve na
území České republiky a jeho hlavním cílem je rozvoj bratrských vztahů s
Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku. Podvorje rovněž
umožňuje osobám pravoslavného vyznání využívat práva vyznání, šíření
pravoslavné víry a uskutečňuje náboženskou a morální výchovu
pravoslavných věřících.
Podvorje uskutečňuje svoji činnost na základě Písma Svatého a církevní
Tradice, kánonů a pravidel svatých apoštolů a svatých otců, usnesení
světových a místních shromáždění.
Pravoslavný Symbol víry byl sestaven v roce 325 na Prvním světovém
shromáždění místních křesťanských církví v Nikei a poté doplněn na Druhém
světovém shromáždění místních křesťanských církví roku 381 v
Konstantinopoli a byl přijat všemi míctními pravoslavnými církvemi (text
Symbolu víry je uveden v příloze).
V Praze se začaly pravoslavné bohoslužby pravidelně sloužit
pravoslavnými duchovními Ruské pravoslavné církve od roku 1874 v kostele
svatého Nikolaje na Staroměstském náměstí.
Za účelem výstavby Petropavlovského kostela v Karlsbadu v roce 1893
byla podepsána kupní smlouva na pozemek mezi karlsbadskou radnicí a
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duchovním správcem ruských pravoslavných kostelů v Praze a Karlsbadu
spolu s ruským občanem starostou ruského společenství v Karlsbadu. V roce
1897 se uskutečnilo svěcení nového ruského pravoslavného kostela
nejpřednějších apoštolů Petra a Pavla v Karlsbadu, který podléhal pravomoci
Ruské pravoslavné církve.
Pravoslavní duchovní Ruské pravoslavné církve sloužili i v dalších
kostelech: v Mariánských Lázních v kostele svatého knížete Vladimíra a ve
Františkových Lázních v kostele svaté kněžny Olgy.
V roce 1951 vydali nejsvětější Patriarcha moskevský a celé Rusi a
Posvátný Synod Ruské pravoslavné církve výnos o udělení autokefality své
části - Exarchátu Ruské pravoslavné církve v Československu.
Na žádost Pravoslavné církve v Československu (nyní nazývané
Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku) nejsvětější Patriarcha
moskevský a celé Rusi svým Výnosem ze dne 21. března 1979 číslo 294
založil Podvorje Ruské pravoslavné církve v rámci Československé
pravoslavné církve se sídlem v kostele svatých nepřednějších apoštolů Petra a
Pavla v Karlových Varech.
Podvorje je právním nástupcem Podvorje Ruské pravoslavné církve v
Karlových Varech ve farnosti s kostelem svatých nejpřednějších apoštolů
Petra a Pavla a ve své náboženské a administrativní činnosti je odpovědné
Patriarchovi moskevskému a celé Rusi.
Podvorje má hlavičkový papír a razítko se svým názvem a symbolikou.
3. Sídlo podvorje
Sídlo podvorje: ul. Krále Jiřího 2c/1040, 360 01 Karlovy Vary,
Česká republika, kostel svatých nejpřednějších apoštolů Petra a Pavla v
Karlových Varech.
4. Oprávněný orgán podvorje
Podvorje je řízeno představitelem, který jedná jeho jménem jakožto
statutární orgán.
Představitel je jmenován do funkce a odvoláván Patriarchou moskevským
a celé Rusi a Posvátným Synodem. Funkční období se sjednává na dobu
neurčitou.
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Představitel řídí podvorje následovně:
je oficiálním představitelem Moskevského patriarchátu před
Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku, a také
před orgány státní moci a místní samosprávy České republiky,
před církvemi křesťanského vyznání i představiteli jiných
náboženství, a rovněž před společenskými institucemi a
masmédii;
řídí klérus podvorje a odpovídá za poctivé plnění
všech bohoslužebných, pastýřských a administrativních
povinností, určených jeho funkcí, v souladu se stanoveným
církevním kánonem a touto Ústavou;
ukládá kléru podvorje organizovat katechizační, dobročinnou,
církevně společenskou, vzdělávací a osvětovou činnost podvorje;
odpovídá za oficiální církevní korespondenci, stvrzuje dokumenty
a zmocnění, zabezpečuje vedení liturgického deníku a ochranu
archivu;
nakládá s peněžními prostředky podvorje;
je zplnomocněn přijímat i propouštět z pracovního poměru
zaměstnance podvorje, uzavírat s nimi smlouvy o hmotné
odpovědnosti,
a
rovněž
je
zplnomocněn
provádět
občanskoprávní operace (transakce);
řeší další otázky v rámci této Ústavy a zákonodárství České
republiky.
Představitel je oprávněn používat při svých činnostech oficiální symboliku
Ruské pravoslavné církve, umístit ji na dopravních prostředcích, budovách,
stavbách, konstrukcích a v místnostech, používat ji při oficiálních
návštěvách a jednáních atd.
Představitel a pokladní-účetní podvorje podepisují bankovní a ostatní
zúčtovací a finanční dokumenty. Ve styku s ostatními právnickými a
fyzickými osobami připojí svůj podpis představitel.
5. Údaje o představiteli podvorje
Prvním představitelem je občan Ruské federace protojerej Nikolaj
Vasiljevič Liščeňuk.
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6. Organizační struktura podvorje
Podvorje se nachází při kostele svatých nejpřednějších apoštolů Petra
a Pavla v Karlových Varech.
Podvorje nemá vymezenou organizační strukturu, jelikož funguje na
základě monokratického systému s jediným představitelem, jmenovaným
Patriarchou moskevským a celé Rusi a Posvátným Synodem. Podvorje může
mít přidružené kostely na území České republiky.
Po uvedení představitele vedoucí Odboru pro zahraniční
zastupitelství Moskevského patriarchátu jmenuje administrátora
(pověřeného řízením hospodářství), jenž odpovídá za neporušenost a udržení
v náležitém stavu chrámových budov a jiných staveb, budov, obytných
prostorů a přilehlých pozemků, zemědělských pozemků a všeho majetku,
náležícího podvorje, vede jeho evidenci, řeší běžné hospodářské záležitosti,
se souhlasem představitele vyhledává pracovníky pro podvorje, a rovněž
vykonává další povinnosti v rámci této Ústavy.
Administrátor je podřízen představiteli, odpovídá se mu ze své činnosti
a jedná pod jeho vedením.
Po uvedení představitele vedoucí Odboru pro zahraniční
zastupitelství Moskevského patriarchátu jmenuje pokladníka-účetního
podvorje. Účetní vede evidenci peněžních prostředků, připravuje roční
finanční správu a předkládá ji prostřednictvím Odboru pro zahraniční
zastupitelství Moskevského patriarchátu Patriarchovi moskevskému a celé
Rusi.
7. Postup jmenování a odvolání duchovních osob
S cílem poskytnutí pomoci představiteli při konání pastýřské a liturgické
činosti mohou být jmenováni duchovní Ruské pravoslavné církve, kteří
vykonávají pastýřskou službu v rámci struktury podvorje následovně:
a) žalmista, pěvec - kantor;
b) hypodiákon;
c) diákon;
d) kněz - presbyter: jerej, protojerej, jeromonach, igumen, archimandrit;
e) biskup - episkop.
Duchovní osoby uvedené v kategoriích c), d), e) - jsou jmenováni a
odvoláváni Posvátným Synodem a Výnosem Patriarchy moskevského a celé
Rusi. Osoby uvedené v kategoriích a) a b) jsou jmenováni a odvoláváni
představitelem podvorje.
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8. Postup schválení Ústavy a zanesení změn do Ústavy
Patriarcha moskevský a celé Rusi schvaluje Ústavu podvorje. Změny a
dodatky stávající Ústavy schvaluje Patriarcha moskevský a celé Rusi a dále
předkládá ke státní registraci. Občanský Statut přijímá Posvátný Synod, který
do něho vnáší i změny a doplňky.
9. Náležitost podvorje k církevním strukturám mimo těch,
které se nacházejí na území České republiky:
Podvorje je strukturní součástí Ruské pravoslavné církve (Moskevský
patriarchát).
10. Majetek a prostředky podvorje
Podvorje uskutečňuje svoji činnost na principech samofinancování a
hospodářského rozpočtu, má vlastní rozpočet, ručí za závazky svým majetkem,
může svým jménem získávat a uskutečňovat majetková i osobní nemajetková
práva, je zodpovědné za závazky.
Na základě pisemního povolení (požehnání) Patriarchy moskevského a
celé Rusi podvorje je oprávněno zakládat právnické osoby (obchodní a
neobchodní organizace) pro uskutečnění dobročinné, vydavatelské, sociální a
jiné činnosti, která odpovídá pravidlům a tradicím Ruské pravoslavné církve.
Nemovitosti podvorje se kupují a prodávají na základě kanonické a
hmotné odpovědnosti před Patriarchou moskevským a celé Rusi.
Patriarcha může poskytnout majetek Ruské pravoslavné církve pro
potřeby podvorje. V takovém případě představitel podvorje se svěřeným
majetkem nakládá v rozsahu poskytnutých pravomocí.
Movitý i nemovitý církevní majetek náležící podvorje nemůže být
vyvlastněn, dán do zástavy, nemůže sloužit jako vklad do komerčních či
jiných struktur nebo garancí závazků.
Představitel nemá právo bez odpovídajícího svolení Patriarchy
moskevského a celé Rusi odebrat z držení majetek nacházející se ve vlastnictví
podvorje.
Prostředky podvorje tvoří:
- příspěvky spojené s vykonáváním bohoslužeb, církevních svátostí a
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církevních obřadů;
- dobrovolné příspěvky občanů, státních, společenských a jiných
institucí, fondů, zařízení a organizací, včetně těch, které jsou určeny na
konkrétní výdaje;
- příspěvky spojené se šířením (zhotovením) předmětů náboženského
určení, církevních potřeb a náboženské literatury;
- příjmy získané z činnosti, ze zařízení a hospodářských společností
založených podvorje k cílům určeným statutem;
- z jiných druhů příjmů, nezakázaných zákonodárstvím České republiky.
Získané prostředky se využívají na údržbu a opravy budovy chrámu,
zaopatření duchovenstva a na další statutární činnost podvorje.
Podvorje může vlastnit budovy a objekty výrobního, sociálního,
dobročinného, kulturně osvětového určení, či jiný majetek, nezbytný pro
zabezpečení činnosti podvorje.
Pro své potřeby je podvorje oprávněno stavět budovy a zařízení, obytné
domy, stavby hospodářského určení při respektování zákonodárství České
republiky.
Podvorje může disponovat vlastnickým právem na zemědělské pozemky,
využívat je a pronajímat pro vedení pomocného hospodářství, zakládání
zemědělských podniků, stavebnictví i pro jiné cíle.
Podvorje otevírá účty včetně valutových v bankovních zařízeních k
vedení svých peněžních vkladů a úschově finančních prostředků.
Bankovní i jiné zúčtovací a finanční dokumenty podepisuje představitel a
pokladník-účetní podvorje.
Představitel zakládá tříčlennou revizní komisi. Revizní komise prověřuje
finančně hospodářskou činnost podvorje, stav a evidenci majetku, jeho využití
k určeným cílům, provádí každoroční inventarizaci, reviduje zapsané
příspěvky (dary), příjmy a výdaje peněžních prostředků. Výsledky prověrek a
odpovídající návrhy předkládá revizní komise na posouzení Odboru pro
zahraniční zastupitelství Moskevského patriarchátu.
Podvorje vede účetnictví a uskutečňuje kanonickou, administrativní,
finanční, hospodářskou i účetnickou činnost na základě odpovědnosti před
Patriarchou moskevským a celé Rusi, která se uskutečňuje prostřednictvím
Odboru pro zahraniční zastupitelství Moskevského patriarchátu. Roční
správa o činnosti podvorje se předkládá Patriarchu moskevskému a celé
Rusi prostřednictvím Odboru pro zahraniční zastupitelství Moskevského
patriarchátu.
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11. Postup vyrovnání likvidačního salda:
Podvorje může být zrušeno pouze rozhodnutím Patriarchy
moskevského a celé Rusi a Posvátného Synodu. K zacházení a vypořádání s
likvidačním saldem podvorje využije zákonné možnosti a v tomto bodě
zakládajícího dokumentu není konkrétně uveden ani jeden ze způsobů.
12. Práva a povinnosti osob hlásících se k církvi
K základním právům a povinnostem osob hlásících se k církvi se
vztahuje: každý příchozí je oprávněn zúčastnit se bohoslužeb, pravidelně se
účastnit zpovědi a přijímání, je povinen dodržovat kánony a církevní předpisy,
účastnit se náboženského života, snažit se o nábožensko-mravní
zdokonalovaní a napomáhat k hmotnému zabezpečení farnosti.
Práva a povinnosti osob hlásících se k církvi jsou vyčísleny v Statutu
Ruské pravoslavné církve (občanské) v § IV, bod 18; § X, bod 49.
13. Závěrečná ustanovení
Podvorje přijímá a odvolává pracovníky podle pracovních smluv v
souladu se zákonodárstvím České republiky.
Doklady o personálním složení pracovníků podle pracovních smluv se
uchovávají v podvorje, v případě ukončení jeho činnosti se v souladu se
stanoveným postupem předají do úschovy státním archivním orgánům.
Doklady vztahující se k duchovním osobám podvorje - duchovenstvu Ruské
pravoslavné církve, jsou uchovávány v Moskevském patriarchátu.
Pracovníci podvorje jsou povinni dodržovat vnitřní řád přihlížející ke
zvláštnostem práce v pravoslavné náboženské organizaci.
Podvorje může být likvidováno nebo reorganizováno rozhodnutím
Patriarchy moskevského a celé Rusi a Posvátného Synodu.
Tuto Ústavu stvrzuje svým podpisem a razítkem Patriarcha moskevský a
celé Rusi a podepisuje představitel podvorje, který obdržel od Patriarchy
moskevského a celé Rusi plnou moc pro registraci podvorje.
V Karlových Varech dne 16.8.2012
Protojerej Nikolaj Vasiljevič Liščeňuk,
statutární představitel podvorje
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