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Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy 

zastoupeno:

 

prohlášený Živý Člověk (dále jen 1. smluvní strana) 

a

(vlastní název společenstva)

zastoupeno: 

prohlášený Živý Člověk (dále jen 2. smluvní strana) 

uzavírají tuto:

Dohodu o spolupráci

článek 1

Smluvní strany této dohody se plně ztotožňují s cíli Společenství Prohlášených Živých Člověků 
ze Slovenska, Čech a Moravy a dále se Statusem Svobodného Suverénního Živého Člověka.

Článek 2

(1) Smluvní strany této dohody vzájemně uznávají svou svrchovanost, která vyplývá z vlastních 
pravidel, řádu, stanov nebo jiných listin.

(2) Obě strany budou svou činností naplňovat své cíle a poslání. Zároveň se zavazují, že budou 
vzájemně respektovat pravidla jiných společenstev a podporovat vzájemnou spolupráci ve 
všech oblastech v souladu s Přirozeným právem a Kopným právem.

Článek 3

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy se zavazuje: 

(1) Zabezpečit vytvoření Statusu Suveréna v pozici Sui generis formou oznámení v rámci 
mezinárodní organizace OSN, nebo jinou formou, která zabezpečí nároky Suverénních 
společenstev nebo jednotlivců.

(2) Hájit zájmy všech účastníků Dohod o spolupráci.

(3) Vést evidenci společenstev, která uzavřela Dohodu o spolupráci, aby všichni účastníci těchto
dohod mohli vzájemně spolupracovat a komunikovat v rámci společného pokroku. Zároveň 
vést evidenci kontaktů a umožnit k nim přístup všem zúčastněným.
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(4) Umožnit účastníkům dohod navrhovat úpravy a změny v rámci SPŽČ za účelem zlepšení a 
zkvalitnění jeho činnosti. Návrhy mohou být předkládány v písemné podobě.

(5) Umožnit účastníkům dohod nárokovat si  vlastní formu společenstva o čemž je nárokující 
strana oprávněna písemně informovat SPŽČ. Na základě takového nároku je SPŽČ oprávněno 
vznést písemnou námitku nebo jej vzít na vědomí. O tomto aktu je vždy nárokující strana 
informována ze strany SPŽČ. Pokud se SPŽČ nevyjádří k tomuto nároku do 60-ti dnů od jeho 
doručení, je nárok považován za uznaný.

Článek 4

2. smluvní strana:    

(1) nabízí spolupráci v následujících oblastech:

(2) V případě svého zániku se zavazuje tuto skutečnost neprodleně oznámit 1. smluvní straně.

Článek 5

Spory mezi společensty jsou řešeny v souladu s principy Přirozeného práva a Kopného práva. 

V:       

Dne:   

Podpisy  účastníků dohody:                           ….................................................................................

….................................................................................
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