Základní dokument
podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
1. NÁZEV CÍRKVE:
Ecclesia Risorum
2. POSLÁNÍ CÍRKVE A ZÁKLADNÍ ČLÁNKY VÍRY:
Ecclesia Risorum je církví, jejímž hlavním posláním je šířit úsměv ve tvářích lidí. Úsměv a smích jsou v jejím
pojetí nejen pozitivními výrazy mezilidské komunikace, ale taktéž opomíjenými prostředky dosažení komunia,
stejně jako modlitba.
Ecclesia Risorum nespadá do žádného ze současně existujících forem náboženství, vyznává jednotu celého
společenství a vzdává se spekulací o teologických dogmatech; ponechává svým členům, a nejen jim, svobodu v
nalezení své niterní pravdy. Pro potřeby tohoto dokumentu jsou členové církve Ecclesia Risorum označováni též
jako věřící.
Základním článkem víry je poznání, že skrze Absurdno, jež má transcendentní rysy, lze usilovat o kontakt
s transcendencí. Úsměv a smích je tedy v jejím pojetí vyznáním této víry, modlitbou, nositelem naděje,
osvoboditelem z úzkosti a resignace, kdy dosažení komunia vede k probuzení. Smích je pro tento kontakt s
Absurdnem, který není lze jiným způsobem zprostředkovat a lidským rozumem pochopit, třeba považovat za
posvátný prožitek pro všechny věřící Ecclesia Risorum. Vyznání víry zní takto:
Věřím, že vše je ve Smíchu a Smích ve všem.
Usmívat se a smát se dává mi svobodu.
I já, i ty, spojuje nás Úsměv a spolu se můžeme smát.
Smích přichází zevnitř, ne z venku, nepotřebuji k němu cizí látky, důvodu ani příčiny.
Stačí, že smát se mohu, neboť mi to umožňuje moje víra.
Stačí, že jsem.
Úsměv i Smích je přirozený.
Smích jak ve mně, tak i v tobě,
spí, probudit jej můžeme si navzájem – Smíchem.
Máš pochybnosti o naději?
Budiž Smích být ti tou odpovědí, která lidstvo pojí.
Prostředkem kontaktu s Absurdnem, jakož i nalezení niterní pravdy, je náboženský obřad spočívající ve smíchu
pro smích samotný, tedy smíchu zdánlivě bezdůvodném, avšak nejniterněji zaměřeném na komunikaci se
samotným Absurdnem. Tento obřad zve se risus individualis, pokud je realizován intimně bez přítomnosti druhých
věřících, anebo risus communalis, pokud je realizován ve společenství ostatních věřících. Úmrtí je věřícími
Ecclesia Risorum přijímáno jako dar uvědomění si pomíjivosti bytí a ten darem oslavy jeho existence formou
vzpomínek doprovázených úsměvem a smíchem je oplácen. Obřad tento zve se risus memorialis. S ohledem na
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potřeby moderní doby církev Ecclesia Risorum neaspiruje na vytvoření míst, která jsou nezbytná k provádění
náboženských obřadů, a tedy kontakt s Absurdnem je vhodné realizovat na kterémkoliv místě, kdykoliv věřící cítí
jeho potřebu a niterní vhodnost. Nicméně vnímáme potřebu ochrany úsměvu a smíchu, neboť ačkoli je přirozený
a tedy každý jedinec zažívá v období raného dětství kontakt s Absurdnem, vlivem určitých společenských norem
se toto prozření utlačuje až do úplného zapomnění. Církev Ecclesia Risorum tedy přímo reaguje na nutnost
vytvoření ochrany tohoto přirozeného jevu tak, aby k jeho utlačování již nedocházelo.
Veškerá činnost Ecclesia Risorum je založena na úsměvu, nenásilí, toleranci a vzájemném respektu, a na těchto
základních zásadách by měl být založen i život členů této církve.
3. SÍDLO CÍRKVE:
Salvátorská 931/8, 110 00 Staré Město
4. STATUTÁRNÍ ORGÁN CÍRKVE:
Statutárním orgánem Ecclesia Risorum jsou tři Patriarchové úsměvu, jejichž funkční období je na dobu neurčitou.
Není-li v tomto dokumentu stanoven jinak, Patriarchové úsměvu rozhodují ve sboru zvaném Sbor patriarchů
většinovým hlasováním, přičemž svůj názor sdělují Patriarchové úsměvu na zasedání Sboru patriarchů v pořadí
určeném Vrchním smíškem. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvou Patriarchů úsměvu, není-li
stanoveno jinak. Sbor patriarchů je usnášeníschopný za současné přítomnosti alespoň dvou Patriarchů úsměvu.
Patriarchové úsměvu se scházejí ve Sboru patriarchů podle potřeby, na místě k setkání vhodném, a to na žádost
kteréhokoliv Patriarchy úsměvu. Pravomoci svěřené Sboru patriarchů určuje tento základní dokument.
Předsedou sboru Patriarchů úsměvu je Patriarcha úsměvu, jenž s ohledem na svoji senioritu i nevážnost
v řadách církve nese označení Vrchní smíšek. Vrchní smíšek řídí, pokud neurčí jinak, průběh zasedání sboru
Patriarchů úsměvu. Jiné zvláštní pravomoci mu nepřísluší, pokud mu je výslovně neurčí tento Základní dokument
či Ústava.
Za Ecclesia Risorum je oprávněn jednat kterýkoliv z Patriarchů úsměvu. Pro písemná právní jednání je potřeba
podpisu alespoň dvou Patriarchů úsměvu.
5. OSOBNÍ ÚDAJE ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU:
Patriarcha úsměvu a Vrchní smíšek: Patrik Procházka, nar. 8. dubna 1992, bytem Kostelní 1470/4, 170 00
Praha 7,
Patriarcha úsměvu: Tomáš Studeník, nar. 15. listopadu 1976, bytem Všehrdova 437/15, 118 00 Praha 1,
Patriarcha úsměvu: Pavel Přikryl, nar. 16. ledna 1978, bytem Nad Královskou oborou 126/45, 170 00 Praha 7.
6. ORGNIZAČNÍ STRUKTURA CÍRKVE:
Církev Ecclesia Risorum je dobrovolným sdružením osob bez ohledu na jejich pohlaví, původ, věk, rodinné
uspořádání, zdravotní stav, ekonomickou situaci a postavení, politické smýšlení, příslušnost k etnické nebo
národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře, sexuální orientaci či minulost. Všichni členové jsou oprávněni
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účastnit se shromáždění všech členů Ecclesia Risorum, přičemž toto shromáždění se nazývá Sněm smíšků.
Sněm smíšků je oprávněn svolat kterýkoliv Patriarcha úsměvu, anebo alespoň 1/3 osob oprávněných účastnit se
Sněmu smíšků, vždy však způsobem vhodným pro sdělení tohoto svolání členům Ecclesia Risorum. Sněm
smíšků hlasuje způsobem dle rozhodnutí Sněmu smíšků:
− veřejně zvednutím ruky, kdy rozhoduje prostá většina přítomných na Sněmu smíšků, pokud není
uvedeno jinak.
− veřejně smíchem nad jednotlivými návrhy, přičemž je přijat ten návrh, který získá znatelně hlasitější
smích než ostatní. Výsledek hlasování oznamuje Sbor patriarchů. Pokud není zřetelného rozdílu
v hlasitosti smíchu dosaženo, provede se hlasování veřejně zvednutím ruky.
− anebo tajně, kdy Sbor patriarchů připraví hlasovací lístky, plentu k jejich úpravě a vhodnou hlasovací
urnu. Hlasování se provede bezprostředně poté, co Sněm smíšků rozhodne o jeho provedení, jakož i po
ukončení diskuse o daném tématu. Sbor patriarchů poté provede sčítání hlasů a vyhlásí veřejně a
bezprostředně po jejich sečtení výsledek hlasování Sněmu smíšků.
Niterní ztotožnění s vírou a zásadami života církve Ecclesia Risorum je svobodným rozhodnutím každé osoby;
dokud není projeveno navenek způsobem podle tohoto odstavce, je významné toliko pro svědomí dané osoby,
vůči církvi Ecclesia Risorum se osoba stává jejím členem až poté, co své niterní ztotožnění oznámí podle tohoto
odstavce a je zapsána do seznamu věřících. Osoba, která má zájem stát se členem Ecclesia Risorum, tento
záměr oznámí kterémukoliv z Patriarchů úsměvu. Patriarchové úsměvu ve Sboru patriarchů rozhodnou o přijetí
takové osoby do Ecclesia Risorum a zapíší ji do seznamu věřících; nepřijmou zejména člena, u které jeho
dosavadní život není slučitelný se zásadami Ecclesia Risorum. Člen Ecclesia Risorum může být z církve
vyloučen, pokud hrubě porušuje pravidla stanovená základním dokumentem či Ústavou, pokud bude přijata;
anebo pokud jeho způsob života je neslučitelný se zásadami Ecclesia Risorum, které jsou totožné se základními
pravidly lidskosti, morálky, jakožto i právním řádem.
Statutárním orgánem Ecclesia Risorum jsou tři Patriarchové úsměvu. Patriarchy úsměvu volí a odvolává Sněm
smíšků, a to na návrh alespoň dvou Patriarchů úsměvu anebo alespoň 2/3 všech členů Sněmu smíšků.
Zprávu o hospodaření vypracovává a reviznímu orgánu předkládá Vrchní smíšek. Funkce revizního orgánu
Ecclesia Risorum vykonává Sněm smíšků, pokud Ústava neustanoví jednoho či více Revizorů hospodaření.
Revizor hospodaření musí být ustanoven, pokud počet věřících církve Ecclesia Risorum přesáhne 1.000. Revizní
zprávu vypracovává pro příslušný kalendářní rok osoba, kterou nejpozději na počátku kalendářního roku určí
revizní orgán (Sněm smíšků či Revizor hospodaření, pokud byl ustanoven). Revizní zprávu předkládá tato osoba
reviznímu orgánu ke schválení.
Revizní orgán (Sněm smíšků či Revizor hospodaření, pokud byl ustanoven) je oprávněn žádat Vrchního smíška o
doplnění zprávy o hospodaření, jakož i o pravidelné informování o hospodaření církve. Revizní orgán je též
oprávněn žádat provedení opatření k nápravě v hospodaření, pokud shledá v hospodaření závažné nedostatky.
Na návrh alespoň dvou Patriarchů úsměvu anebo alespoň 2/3 všech členů Sněmu smíšků může Sněm smíšků
přijmout Ústavu Ecclesia Risorum, která stanoví podrobnější pravidla fungování Ecclesia Risorum. Tato Ústava
bude v takovém případě tvořit přílohu tohoto Základního dokumentu, a bude předložena Ministerstvu kultury
k evidenci.
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6.1 EVIDOVANÉ PRÁVNICKÉ
SPOLEČNOSTECH:

OSOBY PODLE ZÁKONA O CÍRKVÍCH A NÁBOŽENSKÝCH

Ecclesia Risorum v současnosti neustanovuje žádné evidované právnické osoby podle zákona o církvích a
náboženských společnostech.
Pokud budou vytvořeny místní organizace Ecclesia Risorum, změnou tohoto Základního dokumentu bude zde
popsán jejich způsob ustanovení, hospodaření a fungování.
7. ZPŮSOB USTANOVOVÁNÍ A ODVOLÁVÁNÍ DUCHOVNÍCH:
Duchovními Ecclesia Risorum jsou Apoštolové smíchu. Tato funkce je otevřena pro všechny členy církve, kteří ji
chtějí vykonávat, a jsou připraveni obecně šířit úsměv jako prostředek dosažení komunia, jak v něj věří církev
Ecclesia Risorum, jakož i šířit zásady víry a života církve mezi věřící i nevěřící. Posláním Apoštolů smíchu je
způsobem života, veřejným i soukromým vystupováním podporovat a šířit zásady a vyznání církve Ecclesia
Risorum.
Člen, který má v úmyslu stát se Apoštolem smíchu, tento úmysl oznámí kterémukoliv Patriarchovi úsměvu.
Patriarchové úsměvu ve Sboru patriarchů rozhodnou o zapsání takové osoby jako Apoštola úsměvu a zapíší ji do
Apoštolů úsměvu; nezapíší do seznamu zejména člena, u které jeho dosavadní život není slučitelný s šířením
úsměvu jako prostředku dosažení komunia. Apoštoly smíchu odvolává Sbor patriarchů většinovým rozhodnutím.

8. SCHVALOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO DOKUMENTU:
Základní dokument Ecclesia Risorum a jeho změny schvaluje Sněm smíšků na návrh alespoň dvou Patriarchů
úsměvu anebo alespoň 2/3 všech členů Sněmu smíšků. Pokud bude přijata Ústava Ecclesia Risorum, její změny
schvaluje Sněm smíšků na návrh alespoň dvou Patriarchů úsměvu anebo alespoň 2/3 všech členů Sněmu
smíšků.
9. ZAČLENĚNÍ DO STRUKTUR CÍRKVE MIMO ÚZEMÍ ČR:
Ecclesia Risorum prozatím není součástí žádné formalisované struktury církve mimo území České republiky, ani
součástí širšího náboženského hnutí. V případě, že vyznání Ecclesia Risorum bude rozšířeno i mimo území
České republiky, bude vytvořena neformalizovaná či formalizovaná struktura náboženské společnosti i mimo
území České republiky.
10. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ A ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:
K nabývání majetku Ecclesia Risorum slouží podnikatelská a jiná činnost církve prováděná v oblasti školství,
charitativní péče, nakladatelská a vydavatelská činnost spojená s prodejem literatury, jakož i dary a příspěvky
fyzických a právnických osob.
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Ecclesia Risorum hospodaří na základě rozpočtu, který vytváří sbor Patriarchů úsměvu, jeho plnění je
kontrolováno revizními orgány náboženské společnosti, tedy Sněmem smíšků, pokud není ustanoven Revizor
smíchu. Hospodaření a výkaznictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění novel.
S majetkem církve nakládají Patriarchové úsměvu, kteří o podstatných majetkových záležitostech rozhodují ve
Sboru patriarchů. V případě, že je Patriarcha úsměvu přehlasován v záležitosti týkající se majetkové disposice
s částkou převyšující 100.000,- Kč, je oprávněn tuto záležitost předložit Sněmu smíšků, který o věci závazně
rozhodne.
11. ZPŮSOB NALOŽENÍ S LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKEM, KTERÝ VYPLYNE Z LIKVIDACE CÍRKVE:
Se zánikem Ecclesia Risorum není počítáno. Pro případ, že by k němu došlo, bude likvidační zůstatek věnován
na obecně prospěšné účely, a to organizaci, která bude určena Sněmem smíšků. Pokud Sněm smíšků
nedosáhne dohody na této organizaci, je oprávněn ji určit alespoň dva Patriarchové úsměvu společným
jednáním.

12. PRÁVA A POVINNOSTI OSOB HLÁSÍCÍCH SE K CÍRKVI:
Všichni členové Ecclesia Risorum jsou oprávněni se účastnit na činnosti Ecclesia Risorum, zejména účastnit se
na jednáních a rozhodování Sněmu smíšků. Za podmínek stanovených tímto základním dokumentem a případně
Ústavou se všichni členové podílí na kontrole činnosti Ecclesia Risorum.
Všichni členové Ecclesia Risorum jsou povinni dodržovat základní pravidla lidskosti a morálky, jakožto i právní
řád. Činnost Ecclesia Risorum ani jejich členů nesmí být v žádném případě násilná či agresivní.

V Praze dne 9. listopadu 2018

Podpisy

Patrik Procházka, v.r.

Tomáš Studeník, v.r.

Pavel Přikryl, v.r.
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