Tisk č. 1

32. konvent PS – 1. zasedání – 1. 11. 2014

Seniorátní výbor Poděbradského seniorátu ČCE podle CZ § 23 odst. 3 svolává na návrh předsednictva konventu
1. zasedání 32. konventu Poděbradského seniorátu, které se bude konat v Kutné Hoře,
v sobotu 1. listopadu 2014 v 9:00
PROGRAM ZASEDÁNÍ KONVENTU:
Příjezd, zápis do prezenční listiny
Úvodní pobožnost
Vzpomínka na zesnulé pracovníky
Zahájení zasedání

8.45 – 9.00
9.00 – 9.20
9.25 – 9.40

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10.15 – 10.20
10.20 – 10.25
10.25 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.30

(Tisk č. 3)
(Tisk č. 2)

Prezence a povolání poradců
Slib poslanců a poradců konventu (JVŘ čl. 12 odst. 6-7)

(Tisk č. 2)

Povolání poradců
Volba zapisovatelů ze sboru Č. Brod
Volba ověřovatelů zápisu ze sboru Nymburk
Volba 4 skrutátorů
volba předsedy konventu
volba místopředsedů konventu a náhradníků
Informace o způsobu jednání konventu

Volba revizorů účetnictví a jejich náhradníků (na celé funkční období 32 konventu – 4 roky)
Schválení programu konventu
(Tisk č. 1)
Schválení návrhu o úhradě nákladů na jednání konventu
(Tisk č. 13)
Sdělení předsednictva – plnění usnesení
(Tisk č. 4)
volba synodálů a jejich náhradníků; volba náhradníka poslance celocírkevního shromáždění JJ;
Doplňovací volba poslanců a náhradníků seniorátního shromáždění JJ - (Tisk č. 14)
Zprávy seniorátního výboru (Tisk č.5), poradních odborů (č. 6), pastýřské rady a zvláštních
zařízení (Diakonie – č.8, JJ – č. 7), zpráva o synodu a rozprava ke zprávám

Volba seniorátní farářky – (Tisk č. 12)
Zpráva o hospodaření seniorátu, Zpráva revizorů, Rozprava o hospodaření seniorátu
a schválení účetní závěrky za r. 2013
(Tisky č.9, 10)
Seniorátní repartice a rozpočet na r. 2015, Schválení rozpočtu
(Tisk č. 10, 11)
12.00 – 13.00
Polední přestávka
13.00 - 13.30
Návrhy ze synodní rady –
• změny CZ – Tisk č. 17 (ordinovaná služba č. 18, pravomoci SR č. 19)
•
Průzkumná volba SR (Tisk č. 16)
13.30 - 14.00
na základě usnesení synodu:
výběr zpřesněného modelu financování (Tisk č. 20)
návrhy diakonických a rozvojových programů financovaných z finančních náhrad
14.00 – 15.30
Projednání návrhů
• návrhy sborů
(Tisk č. 13)
• Zruč nad Sázavou
(Tisk č. 15)
• návrhy z rozpravy
15.30 - 15.40
Závěr konventu
Ve volných chvílích podá zprávu o svém studijním pobytu ve Skotsku M. Pfann (cca 3 bloky).
11.30 – 12.00

PŘEDSEDNICTVO 31. KONVENTU PS: Kateřina Roskovcová, Helena Exnerová, Hynek Brynych, Marek Lukášek
SENIORÁTNÍ VÝBOR PS: Martin Fér - senior, Pavel Pistor - seniorátní kurátor, Dagmar Férová, Martin T. Zikmund
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Zesnulí církevní pracovníci

Zesnulí církevní pracovníci
Dalibor Molnár – dlouholetý farář v Lysé nad Labem, zemřel 14. července 2014
Bohumil Melichar, kurátor sboru v Kolíně, zemřel 8. srpna 2014
Gedeon Kamp, kurátor sboru v Kutné Hoře v letech 1993 – 2004, zemřel 30. srpna 2014
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Zpráva o plnění usnesení minulého zasedání

Zpráva předsednictva o plnění usnesení 4. zasedání 31. konventu

Usnesení č.1: Volba seniora a 2. náhradníka SV z řad kazatelů
Zvolený senior se ujal v listopadu úřadu a s dalšími byl instalován 23. března 2014.
Usnesení č.2: Volba představenstva seniorátní Jeronýmovy jednoty
Zvolení funkcionáři se ujali úřadu.
Usnesení č. 3: Rozhodnutí o předložených zprávách
Zprávy byly uloženy do seniorátního archivu.
Usnesení č. 4: Schválení účetní závěrky seniorátního výboru za rok 2012
Se zprávami bylo naloženo dle usnesení a byly uloženy do seniorátního archivu.
Usnesení č. 5: Schválení návrhu rozpočtu seniorátního výboru pro rok 2014
Seniorát hospodaří podle schváleného rozpočtu.
Usnesení č. 6: Rozdělení církevních a seniorátních repartic pro rok 2014
Rozpis repartic byl doručen sborům, které je podle něj odvádějí.
Usnesení č. 7: Řízení o změně CZ § 12 A § 26
Stanovisko konventu bylo sděleno výše. Synod posléze změnu usnesl.
Usnesení č. 8: Náhrada nákladů konventu
Náklady spojené s konáním konventu byly uhrazeny dle usnesení.
Usnesení č. 9: Termín konání 4. zasedání konventu
Konvent je naplánovaný na usnesené datum.
Usnesení č. 10: Sbírka pro středisko Diakonie v Libici
Sbírka byla vykonána.
Usnesení č. 11: Zrušení nutnosti účtovat v podvojném účetnictví
Synod návrh nepřijal.
Usnesení č. 12: Brandýs nad Labem - Informace o majetkové křivdě farního sboru ČCE v Brandýse nad Labem
Synod návrh nepřijal.

Předsednictvo 31. konventu
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Zpráva o práci seniora a seniorátního výboru pro konvent 2014
Na konventu v listopadu 2013 byl zvolen nový senior - Martin Fér z Poděbrad. Ještě v listopadu došlo k předání seniorátní
kanceláře a změně sídla seniorátu do sboru v Poděbradech. Ukázalo se, že tato změna přinesla podstatné ušetření na cestovném
za schůze seniorátního výboru, protože další členové seniorátního výboru – Dáša Férová, Pavel Pistor a Martin Zikmund
dojíždějí z nejbližšího okolí (Lysá, Libice). Ke schůzím se scházíme pravidelně každý měsíc. Instalace „nepověřené“ části
seniorátního výboru proběhla za účasti synodního seniora Joela Rumla a synodní kurátorky Lii Valkové v Poděbradech v
březnu.
Asi nejdůležitější úkolem loňského období bylo vyhodnocení celocírkevních dotazníků ohledně budoucího směřování sborů
a seniorátu s ohledem na situaci, která vyplývá ze schváleného „Zákona o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi“. K
tomuto tématu seniorátní výbor uspořádal setkání kurátorů a dalších členů sborů seniorátu. Až na jednu či dvě výjimky se ho
zúčastnili zástupci všech sborů seniorátu. Ukázalo se, že v mnoha sborech došlo k rozhovorům o budoucnosti a bylo to přijato
s povděkem. Jinde jen jako nutnost daná nařízením „shora“. Myslíme, že nejdůležitějším přínosem byl právě ten rozhovor a
sdílení s dalšími sbory. Pokusili jsme se také hledat možnosti případné spolupráce sousedních sborů. Žádné konkrétní výsledky
nebo strategie, na které by se mělo pracovat, ze setkání nevyplynula. Zdá se, že dokud finanční situace nedonutí sbory ke
konkrétním činům a jednáním, není velká ochota něco zásadně měnit. Otázkou je role seniorátního výboru. Má-li hledat a
prosazovat nějakou vizi budoucího možného uspořádání sborů v seniorátu, nebo nechat věci plynout a pomáhat řešit až nově
vzniklé situace. Na základě odpovědí z dotazníků do budoucnosti vyplývá, že v seniorátu bude v dlouhodobém horizontu 5-11
samostatných sborů (na základě vybraného modelu nakládání s finančními náhradami), ze kterých bude obstarávána kazatelská
práce na území seniorátu.
Seniorátní výbor pod vedením Miroslava Pfanna při vizitacích navštívil všechny sbory seniorátu. Začali jsme tedy nové
kolo vizitací, shodou okolností ve sboru Zruč nad Sázavou, ze kterého došla informace, že pravděpodobně nebude možné
zvolit nové staršovstvo. Na vizitaci jsme projednali možnosti, které před sborem jsou. Nedošli jsme k ničemu jinému, než co
bylo v plánu již před zhruba 15 lety – sbor rozdělit na části a ty spojit s okolními sbory (Uhlířské Janovice ke Kolínu, Ledeč
nad Sázavou k Opatovicím, centrum ve Zruči k Soběhrdům). Po sborovém shromáždění, které skutečně pro nedostatek
kandidátů nezvolilo staršovstvo, byla jmenována správní komise s předsedou Martinem Zikmundem. Správní komise
připravila první část sloučení (UJ a LnS), soběhrdský sbor připojení Zruče odmítl s tím, že sám stěží bojuje o existenci.
Pražský seniorátní výbor nabídl, že by pražský seniorát mohl přijmout zručský sbor bez kazatelských stanic pod svoji správu (a
soběhrdský bude podporovat svého faráře v jeho dosavadní administrátorské práci ve Zruči). Vzhledem ke spádovosti Zruče
směrem na Prahu s tím souhlasíme. Zvolené řešení musí být odsouhlaseno konventy zúčastněných seniorátů a posléze i
synodem (z důvodu změny hranic seniorátů).
Dalším sborem, který jsme při vizitaci navštívili, byly Krakovany.
Radostnou událostí většinou bývá příchod nových kazatelů do seniorátu a s ní související instalace těchto kazatelů. Do
Kutné Hory přišel po vikariátu v Praze Střešovicích farář Ondřej Zikmund. Příprava fary pro nového kazatele byla pro sbor
náročnou zkouškou, zároveň snad impulsem k obnově sborového života. Do sboru v Kovánci přišel v květnu Čestmír Siwek.
Ten již dříve v seniorátu jako farář působil, poté odešel do „civilního“ zaměstnání, nyní se ke kazatelské práci vrátil. Vzhledem
k možnostem sboru a rozsahu sborové práce zatím na třetinu úvazku. Po odchodu sestry farářky Hany Pfannové z Mělníka ke
konci září pravděpodobně nastoupí nový kazatel/ka i tam – pokud ano, jeho/její jméno se dozvíte na konventu. Do té doby je
administrací pověřen Michal Šimek ze Mšena. Všem sborům a kazatelům přejeme, aby se jim soužití dařilo a sbory prospívaly.
K úkolům seniorátního výboru patří pověřování nových staršovstev – letos byla zvolena a složila slib staršovstva na
Mělníce, v Nymburce, v Lysé a v Bošíně. Nově se kurátorkou stala v Lysé Dagmar Férová, v ostatních sborech zůstávají
stávající kurátoři (Jana Jahodová, Pavel Hamták a Vlastimil Plch).
Postupně dochází k obměně seniorátních odborů – o tom jsou samostatné zprávy. Předsedou odboru pro práci s dětmi byl
jmenován Jonatan Hudec, do odboru mládeže jako virilní člen přibyl Ondřej Zikmund, v „pastorálkovém“ zůstávají Lukáš
Ondra a Michal Šimek. Zbývá obnovit odbor pro práci s laiky, momentálně není obsazen. Jeho činnost částečně nahradil
Martin Zikmund organizací seniorátního setkání k tématu 1. světové války v Kolíně. Rádi bychom, aby nějakým způsobem
pokračovalo dosavadní vzdělávání laiků s případnou přípravou na zkoušku ordinovaných presbyterů.
Polabská evangelická pouť, která je chápána jako seniorátní setkání všech generací, se konala letos již po jedenácté.
Hostem byl Pavel Filipi s tématem vysluhování večeře Páně (v souvislosti s výročím obnoveného vysluhování podobojí) a
hudební skupina Augenblick s hebrejskými a židovskými písněmi.
Poděbradský seniorát je spolupracujícím sborem Střediska Diakonie v Libici nad Cidlinou. Tam došlo k výrazné změně –
Dozorčí rada Diakonie rozhodla o sloučení se středisky v Čáslavi a Vlašimi a o vytvoření nového střediska „Střední Čechy“ se
sídlem v Kolíně. Dozorčí rada střediska v Libici byla z mnoha důvodů proti sloučení, ale její hlas Dozorčí rada Diakonie
nevyslyšela. Seniorátní výbor sloučení rovněž odmítá, ale v rámci instituce Diakonie nemá hlas vůbec žádný. O rozhodnutí o
sloučení jsme se dozvěděli až s dvouměsíčními zpožděním, oficiálně pak až po třech měsících. (Nutno dodat, že ideálně
nezafungovala komunikace mezi správní a dozorčí radou střediska a seniorátním výborem.) Nezbývá, než doufat, že bude
dosaženo cílů, se kterými se do sloučení středisek šlo – tedy jejich větší efektivita fungování a větší šance na získávání
finančních prostředků (dotací) na činnost. Rozsah činnosti střediska by měl zůstat zachován.
Senior a seniorátní kurátor se zúčastnili každoročního pracovního víkendového setkání seniorátních výborů se synodní
radou. Spolu s Dagmar Férovou a Emanuelem Vejnarem pak zasedání synodu na Vsetíně.
Seniorátní výbor navrhuje konventu obsazení místa seniorátní farářky na třetinový úvazek. Toto místo bylo obsazeno za
seniora Pavla Dvořáčka. Kandidátkou na toto místo je farářka Miloslava Hofmanová (dříve farářka v Kostelci nad Orlicí, pak
na mateřské v Nymburce). K pracovní náplni farářky by patřila kazatelská a duchovenská výpomoc ve sborech seniora,
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Zpráva seniorátního výboru + statistiky

konseniora příp. dalších sborech seniorátu. Návrh povolací listiny a dalších ujednání je součástí materiálů konventu. Vzhledem
k tomu, že z dřívějších dob má seniorát na účtu Personálního fondu přeplatek, je tento rok jediným nákladem příspěvek na
bydlení ve výši 9600,-.
Na konci zprávy chci poděkovat všem, kdo nacházíte energii a ochotu věnovat se nejen záležitostem vlastního sboru, ale
pomáhat vytvářet také společenství napříč sbory a napříč církví. Tento rozměr k naší církvi bytostně patří. Může solidárně
pomáhat tam, kde místní sborové společenství chřadne a přináší povzbuzení, inspiraci a nové impulzy i tam, kde bychom si s
vlastním dobře fungujícím sborovým společenstvím zdánlivě mohli vystačit.

Návrh usnesení: „Konvent schvaluje zprávu seniorátního výboru.“
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Zprávy poradních odborů

Poradní odbor pro mládež
Během roku 2014 jsme uspořádali opět několik tradičních i méně tradičních akcí. Tentokrát jsme se při sestavování
programu zaměřili především na mladší mládežníky.
V březnu jsme Zpívali v Kolíně s Ladislavem Moravetzem. Tato akce má vždy velký úspěch, vždy přijede poměrně
velký počet mladších i starších účastníků. Po vydatném nacvičování písní na bohoslužby nám zazpíval náš virilní člen i s jeho
kapelou Oben ohne orchestra.
Jarní seniorátní dny jsme uspořádali 25. – 27. dubna tentokrát ve Velimi a nesly název Svobodní v nesvobodě,
nesvobodní ve svobodě. Navštívil nás farář pro mládež Pavel Jun a Jan Čapek.
Jarní volejbalový turnaj jsme již nepořádali. Místo zápasení v tělocvičně jsme vyrazili na Karlštejn a obešli Velkou i
Malou Ameriku. Naše expedice čítala zhruba dvacet hlav. Túra se velmi vydařila, chtěli bychom tedy v pořádání výletů nadále
pokračovat.
V minulém roce se nám nepovedlo setkání mladších mládežníku v Libici nad Cidlinou, kvůli malému počtu
přihlášených jsme ho museli odvolat. Letos musím s potěšením říci, že v květnu přijelo na setkání asi 10 účastníků. Cílem akce
bylo tyto mládežníky více seznámit a podpořit v účasti na dalších setkáních. V minulých letech mladší mládežníci většinou
přijeli jen na akci určenou právě jen pro mladší mládež, na seniorátní dny a jiné programy už nepřijeli. Letos se nám však
podařilo nalákat je na letní pobyt, z čehož jsme byli všichni v SOMu nadšení.
Letní pobyt mládeže, který se konal 8. – 15. Srpna v Pusté Rybné byl tedy zvláštní hlavně ve věkovém průměru, který
se od posledních táborů snížil. Biblické programy vedl Ondřej Zikmund. Radovali jsme se z toho, že vidíme i tváře dosud
nepoznané a doufáme, že je budeme vídat i nadále.
Do konce roku plánujeme ještě výlet na Sion, Seniorátní dny s tématem Pomoc (proběhne volba nového SOMu),
brigádu (zřejmě v Libici nad Cidlinou) a Vánoční mládež.
Došlo také ke zlepšení internetových stránek, informace na nich jsou aktuální, mládežníci zde najdou i přihlašovací
formulář na nejbližší plánovanou akci. Za nynější podobu webu patří velké díky Dominikovi Bláhovi.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem sborům, které jsme navštívili a které nás vždy dobře pohostily. Díky také patří
všem farářům, kteří nás poctili svou návštěvou a slovem. Na podzim proběhne volba nového SOMu, po které nás zřejmě opustí
dlouholetí členové, proto bych chtěla poděkovat i jim za dlouhodobou aktivitu a plné nasazení v práci. Doufám, že nově
zvolenému SOMu se bude dařit, a že nově zvolení členové přinesou do našeho úsilí nový, čerstvý vítr.
Za SOM Lucie Drahokoupilová
Zpráva „poradního odboru Poděbradského seniorátu pro práci s dětmi“ pro první zasedání 32. Konventu PS
ČCE
Poradní odbor pro práci s dětmi jsem dostal nově na starosti v prosinci roku 2013. Zpočátku bylo největším problémem sehnat
skupinu ochotných spolupracovníků, kteří by se na práci odboru podíleli. Nakonec se podařilo přesvědčit Lydii Férovou
(Kolín), Lucii Slámovou (Brandýs nad Labem) a Elišku Hudcovou (Mladá Boleslav). Poté se odbor pustil do práce.
Z předchozích let jsme věděli o seniorátních rodinných nedělích, proto jsme se rozhodli zorganizovat takový den také. Odbor
se fyzicky před touto akcí sešel jednou v plném složení, ostatní organizace už probíhala telefonicky či po e-mailu. Jako místo
vhodné pro konání téhle akce byl vybrán FS ČCE v Brandýse nad Labem. Rodinná neděle proběhla dne 18. 5. 2014. Pozvánku
vytvořila L. Férová. Program: Bohoslužby pro děti jsem obstaral já, následovala návštěva „Katovny“, oběd. Dále, divadelní a
výtvarné dílny nejen pro děti (připravili sestry Mrklasová, Veselá a Férová), následně spolu s přednáškou Ivana Adamoviče o
fantasy literatuře pro starší děti a dospělé, připravila program pro mladší děti mládež, a celý den byl zakončený divadlem
v podání studia Damúza s názvem „Děti moře.“ Na akci se podle odhadu prostřídalo přes 70 lidí. Brandýský kostelík byl plný,
máme zatím jen pozitivní ohlasy. Veškeré praktické věci během dne zařizovala L. Slámová. Za výraznou pomoc děkujeme
především mládežnicím, které byly ochotné přijet a být k ruce, kde bylo třeba. Děkujeme také P. Slámovi a T. Férovi za
všemožnou pomoc.
Odbor se také rozhodl podílet na přípravě programu pro děti během dopolední přednášky na poděbradské evangelické pouti 13.
9. 2014. Byla připravena dílna s tématem kalicha a pečení „chleba“. Účastnily se skoro všechny přítomné děti. Snad je to i
bavilo.
Stále přemýšlíme, kam směřovat naši aktivitu dál. Uvažovali jsme o uspořádání semináře pro učitele nedělních škol, což by dle
našeho mínění mohlo prospět tam, kde se nedělní škola učí, ale na druhou stranu to v našem seniorátu nemáme tak daleko do
Prahy, kde se takové semináře konají. Asi jediným přínosem takové akce by bylo trochu sblížit ty, kteří se ve sborech seniorátu
o NŠ starají. Dalším nápadem bylo pořádání výletů vždy do jednoho ze sborů seniorátu. Letos to zkusíme 2. listopadu. Taková
akce by mohla být povzbuzením i pro konkrétní sbor, kde by se rodiny s dětmi sešly. Ovšem stále se v myšlenkách potýkáme
s tím, že nabídka všemožných zajímavých aktivit, přednášek, či koncertů, je vlastně (jak na úrovni sborů, tak i seniorátů a
církve) dost široká, a zdvojovat stávající akce nemáme v úmyslu. Jen těžko se hledá nějaký víkend, kdy by se ve sborech
seniorátu nic nedělo. Jednou z cest, jak rozvíjet společenství rodin ze seniorátu by snad mohlo být takové akce propojovat,
jako je tomu např. v případě Polabské pouti.
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Závěrem chci velmi poděkovat všem členkám odboru, za jejich nápady a praktické zajišťování těch zatím nemnohých akcí, na
kterých se podílely.
Zapsal: Jonatan Hudec, dne 13. 9. 2014

Poradní odbor pro vzdělávání farářů (tzv. pastorálkový)
Pastorální konference se v loňském roce konaly 10x. Programy zajišťovali faráři Michal Šimek (Mšeno) a Lukáš
Ondra (Velim). Jedno setkání bylo věnováno diskusi o současné situaci církve a výhledech do budoucna (11. března v
Nymburce). Otázky týkající se restitucí a finančního zajištění sborů v dalších letech se ostatně objevovaly v uplynulém roce
neustále.
Od září jsme znovu zavedli tzv. „bonus“, krátký, přibližně desetiminutový příspěvek některého z kolegů, v němž
stručně poreferuje o svých studijních či kulturních zážitcích v poslední době.
Přehled programů (od listopadu 2013 do října 2014):
12. listopadu (Kolín), Jiří Lukeš: Ježíš v současném bádání - spor o apokalyptického Ježíše
10. prosince (Mělník), Alain Cleyssac: Komunita Chemin Neuf, její poslání, důrazy a spiritualita
14. ledna (Poděbrady), Jan Rückl: Literární aspekty dějin textu Starého zákona
11. února (Mladá Boleslav), Miroslav Jirounek: Kýč v hudbě
8. dubna (Chleby), Jan Stříbrný: Křesťané v českých zemích uprostřed totalit 20. století (Mezi svědectvím pro Krista a
selháním)
13. května (Předhradí), Olga Navrátilová: Církevní soud - ano či ne?
10. června (Bošín), Peter Morée: Církev a národ: Protestantství a národní státy na pozadí 100. výročí 1. světové války (role
protestantství v mnohonárodnostních státech/celcích)
9. září (Velim), Karel Šimr: Coena, liturgie a ČCE
10. října (Mladá Boleslav), Jan Kirschner: Portál Christnet.cz a jeho místo v křesťanských médiích v České republice
Lukáš Ondra, 18.9.2014

Zpráva pastýřské rady Poděbradského seniorátu ČCE za období 2013/14
V uplynulém období pastýřská rada nedostala žádný nový podnět k řešení.
Jedno podání z předchozího období dospělo k uzavření, zpráva bude podána seniorátnímu vý- boru.
V Nymburce 3. 10. 2014
Jan Roskovec, předseda
Zpráva ze Synodu
Synod se konal poslední tři dny v květnu. Letos se poprvé uskutečnil mimo Prahu, na Vsetíně. Za Poděbradský seniorát
se ho účastnil senior Martin Fér, seniorátní kurátor Pavel Pistor, náměstkyně seniorátního kurátora Dagmar Férová a farář
Emanuel Vejnar.
Teologickou reflexí současné situace naší církve přispěl do jednání svou zprávou synodní senior Joel Ruml. Vybírám z
ní: „Kriticky sledujeme své církevní okolí a hodnotíme ojedinělé pokusy vyjít za hranice sboru a církve. Je cítit ostych až bázeň
definovat a následně vyzdvihnout evangelické specifikum, a to i s bratrským vymezením se vůči ostatním křesťanským tradicím.
Je to z důvodů ekumenické svornosti, ze strachu z ještě výraznější menšinovosti nebo ze ztráty evangelického povědomí? Naše
situace je kritická, protože nápaditých a sebevědomých nositelů evangelia je mezi námi málo.“
Nejvíce projednávaných témat souviselo se situací samofinancování církve. Bylo usneseno, že prostředky získané
z peněžního plnění restituce, se budou kapitalizovat ve dvou za tím účelem založených akciových společnostech. Synod zvolil i
fundované členy církve, kteří budou v těchto fondech působit. Většina uvolňovaných prostředků je určena na platy církevních
pracovníků, menší část (cca 15%) půjde na rozvojové a diakonické projekty. Fyzicky restituované nemovitosti obhospodařují
sbory ve své režii.
Synod zrušil na doporučení příslušného konventu sbor v Hraběticích, který připojil ke sboru v Miroslavi. Zřídil
podporované místo v Berouně, prodloužil trvání podporovaného místa v Sedlci-Prčici, schválil návrh na manažerské vedení
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Diakonie a vyjádřil souhlas s prodejem zadlužené budovy Evangelické teologické fakulty Univerzitě Karlově. Zahájil řízení o
změně Církevního zřízení týkající se soustavy ordinované služby a doporučil rozšířit pravomoci Synodní rady vzhledem
k zaměstnancům církve. Byl přijat nový způsob určování počtu poslanců na konvent a na synod. (Praktický dopad bude takový, že
se jejich počet oproti současnosti zvýší.)
Z dalších témat: Pastorační pracovníci mají být placeni větším podílem ze sborů, v nichž působí. Má být zajištěno
přiměřené ubytování pro bývalé synodní seniory. Přijaty byly změny v programu vikariátu, aktualizován byl okruh témat pro
zkoušku ordinovaných presbyterů. Synod byl informován o přípravě nového zpěvníku, katechetické příručky pro výuku
náboženství a způsobu kompenzace sborům za nevydatelný restituční majetek.
Zvláštní kapitolou bylo seznámení s kritickou situací v Ústeckém seniorátu. Podle vyjádření jeho zástupců je v něm
nedostatek všeho: lidí ve sborech, peněz i farářů. Ústecký seniorát by se rád stal „podporovaným seniorátem“. Do zvláštní kapitoly
patří i odvolání k synodu, vůči rozhodnutí celocírkevní pastýřské rady. Synod řešil toto odvolání jednoho ze dvou svářících se
kazatelů v uzavřeném jednání a uzavřel ji svým výnosem, který je definitivní.
Na závěrečný večer připravil Východomoravský seniorát v „dolním“ vsetínském sboru pro účastníky synodu
komponované pásmo, v němž nám přiblížil své dějiny a představil všechny své sbory. Při této prezentaci zazpívaly tři pěvecké
soubory a vystoupila krojovaná valašská muzika. Ta pak u planoucí vatry vyhrávala v navazující zahradní party dlouho do noci.
Dobré náladě přispělo i to, že tento rozlučovací večer sponzorovala vizovická firma Jelínek. V neděli synodálové kázali ve
sborech Východomoravského seniorátu. Našemu Poděbradskému seniorátu byl určen sbor v Jablůnce.
Emanuel Vejnar

Návrh usnesení: „ Konvent bere na vědomí zprávu poradního odboru pro mládež, zprávu poradního odboru pro práci s dětmi,
zprávu poradního odboru pro vzdělávání farářů, zprávu pastýřské rady a zprávu ze Synodu.“
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Zpráva představenstva Jeronýmovy jednoty Poděbradského seniorátu

Seniorátní shromáždění se konalo 22. června v Brandýse nad Labem. Přítomno bylo 13 řádných zástupců
z jednotlivých sborů. Dále bylo přítomno představenstvo Jeronýmovy jednoty ve složení Pavel Kubíček, Ondřej
Žežula a Dagmar Férová.
Rozdělení darů 2013:
V loňském roce byly přiděleny v seniorátu dva dary: sbor Chleby dostal 30.000 Kč na splácení půjčky
z Jubilejního tolerančního daru a sbor Velenice dostal 20.000 Kč taktéž na splátku dluhu JTD. Z Velenic jsme
dostali dopis od kurátora Ing. Váni o využití daru. Z Chleb jsme písemné vyrozumění o využití daru neobdrželi. I
když se jedná o dar na splátku půjčky, pro dodržení pravidel apeluji na obdarované sbory, aby včas odpovědné
osoby předkládaly vyúčtování daru.
Sbírka a rozdělení darů 2014:
Letošní sbírka vynesla 133.440 Kč, z toho 1/3, to je 44.480 Kč, byla určena k rozdělení v seniorátu (plus
převod 1.591 Kč z roku 2013). Pro rozdělení sbírky v seniorátu bylo určeno 45.000 Kč, zbytek byl ponechán na
režii. Letošní sbírka byla opět nižší a to o 18.390 korun v porovnání s loňským rokem. Tato sbírka byla nejnižší za
posledních šest let. Některé sbory, především ty malé vesnické, dokázaly vybrat více než v loňském roce. I když se
jedná o nárůst ve stokorunách, je to v relativním pohledu nárůst o desítky procent. Za to některé městské sbory
měly velký propad. Viz tabulka darů.
Žádosti o dary byly podány včas a to do konce května. V letošním roce se sešlo pět žádostí. Seniorátní
shromáždění schválilo rozdělení darů takto:
Sbor
Zruč n/S.

Požadovaná
částka (Kč)
16.000

Doporučená
částka (Kč)
10.000

Schválená
částka (Kč)
5.000

Účel
rekonstrukce kotelny

Krakovany

30.000

15.000

20.000

umoření dluhu

Mšeno

30.000

15.000

20.000

nátěry oken v kostele a faře

Bošín

148.500

5.000

Libice n/C.

70.000

Celkem

umoření dluhu
rekonstrukce zdi u fary v Opolanech

45.000

45.000

Žádost sboru v Libici nad Cidlinou byla postoupena do ústředí.
Žádost sboru v Bošíně byla původně navržena na seniorátní dar, ale zástupce sboru požadoval postoupení
žádosti do ústředí a seniorátní shromáždění této žádosti vyhovělo. Na zasedání ústředního shromáždění
Jeronýmovy jednoty ve Vanovicích byla tato žádost kritizována. Výše doporučeného daru na umoření dluhu má být
maximálně ve výši roční splátky.
Na shromáždění ve Vanovicích byl schválen dar pro sbor v Libici nad Cidlinou 50.000 Kč a půjčka JTD
20.000 Kč. Dar sboru v Bošíně byl schválen ve výši 15.000 Kč.
Jsem si vědom, že s klesajícím členstvem bude těžké udržet ba i navyšovat sbírku, proto bych rád jménem
seniorátního představenstva poděkoval všem za obětavost.
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Zprávu sepsal Pavel Kubíček, Poděbrady 19. září 2014.
Přehled sbírek za r. 2014 za jednotlivé senioráty, včetně meziročního
srovnání

Seniorát
Pražský
Poděbradský
Jihočeský
Západočeský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Chrudimský
Poličský
Horácký
Brněnský
Východomoravský
Moravskoslezský
Ochranovský
ostatní dárci
Celkem

Sbírka darů - r.2014
2/3 SD k
celkem
rozdělení
416 599,277 733,133 440,88 960,40 648,27 099,135 925,90 600,45 400,30 266,72 850,48 567,117 400,90 000,204 325,136 217,226 090,148 000,432 074,288 074,486 730,324 500,785 435,520 000,197 210,132 639,17 120,11 420,42 200,3 311
2 256 275,246,-

HDL
r.2014
113 473,52 327,16 409,45 168,31 160,25 719,42 374,79 106,34 950,60 479,107 674,129 255,89 308,12 540,39 500,879 442,-

Sbírka darů - r.2013
2/3 SD k
celkem
rozdělení
440 397,293 598,151 830,101 220,40 483,26 989,136 540,91 000,52 180,34 787,84 200,56 000,121 170,81 000,184 260,122 840,213 270,140 000,439 278,292 278,521 064,347 000,778 560,519 040,204 743,136 495,13 550,9 200,3 000,3 381
2 254 447,525,-

HDL
r.2013
124 433,47 810,13 878,39 414,26 565,22 222,39 672,62 724,25 017,55 748,104 025,117 019,80 750,9 050,50 433,818 760,-

meziroční
meziroční
srovnání SD srovnání HDL
(r. 14-13)
(r. 14-13)
-15 865,-10 960,-12 260,4 517,110,2 531,-400,5 754,-4 521,4 595,-7 433,3 497,9 000,2 702,13 377,16 382,8 000,9 933,-4 204,4 731,-22 500,3 649,960,12 236,-3 856,8 558,2 220,3 490,39 200,-10 933,1 828,-

Návrh usnesení: „ Konvent bere na vědomí zprávu představenstva Jeronýmovy jednoty Poděbradského seniorátu.“
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Návrh usnesení: „ Konvent bere na vědomí zprávu o činnosti střediska Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou.“
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Zpráva o hospodaření za rok 2013, rozpočet na rok 2015
Milé sestry, milí bratři,
jako každoročně, tak i v rok 2013, zahrnovalo účetnictví seniorátního výboru (dále SV) jak vlastní hospodaření
SV, tak i příjmy a odvody ze sbírek darů farních sborů pro Jeronýmovu jednotu. Tyto dary jsou ve výši 2/3
odváděny na ústředí JJ a zbývající část je použita k rozdělení pro potřeby sborů v seniorátu. V roce 2013 jsme od
sborů přijali dary ve výši Kč 151 830,--, z toho pro potřeby seniorátu zůstalo Kč 50 610,--. Hospodaření
s prostředky JJ je předmětem samostatné zprávy.
Součástí této zprávy je tabulka, která obsahuje údaje o příjmech a výdajích seniorátního výboru podle nákladových
a výnosových položek v členění: rozpočet a skutečnost rok 2013, očekávaná skutečnost rok 2014 a návrh
rozpočtu na rok 2015
Z přehledu o hospodaření za rok 2013 vyplývá, že skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši
34 458,59 .

Kč

Podle rozvahy k 31. 12. 2013 disponoval seniorátní výbor s těmito zdroji:
• vlastní jmění
Kč 64 250,94
• použitelné fondy
Kč 101 591,-z toho: účelový fond pro půjčky
Kč 100 000,-fond na pořízení a opravy majetku
Kč
0
fond-sbírka JJ
Kč
1 591,-Pohledávky k 31.12.2013 ve výši Kč 7 000,-- se týkaly neodvedených seniorátních repartic FS Pečky, k
vyrovnání došlo v lednu 2014.
Ke konci hodnoceného období, tj. k 31.12.2013, měl SV k dispozici tyto finanční prostředky:
- na běžném účtě u Komerční banky
Kč 185 845,53
- v pokladně
Kč 7 455,--celkem
Kč 193 300,53
Všechny údaje, které se týkají hospodaření SV, jeho majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2013, jsou součástí
výkazu o hospodaření, výsledovky a rozvahy k 31.12.2013. Tyto výkazy byly v řádném termínu vypracovány a
předány SV a vyžádaný výkaz o hospodaření včetně rozpočtu na rok 2014 byl odeslán na ústředí ČCE.
Příznivý výsledek v hospodaření za rok 2013 vychází z úspor v nákladech (především v cestovném a ostatních
nákladech). Výjimkou jsou ostatní služby a odpisy, kde jsou náklady překročeny. Z důvodu pořízení nového
notebooku pro potřeby seniorátu vykazujeme neplánované odpisy (nákup je součástí rozpočtu až na rok 2014, tím
bude v tomto roce vykázána úspora nákladů).
V očekávané skutečnosti rok 2014, která je výchozí základnou pro návrh rozpočtu na rok 2015, dochází k
poklesu některých nákladových položek proti skutečnosti rok 2013. Při jejím stanovení přihlížíme ke skutečnému
vývoji za období od ledna do srpna 2014 a k předpokládanému čerpání nákladů ve zbývajícím období rok 2014.
Rozpočet na rok 2015 v nákladové části odpovídá vývoji v roce 2014, daném očekávanou skutečností. K nárůstu
nákladů dochází pouze v položce ostatních nákladů, a to z důvodu příspěvku na bydlení pro seniorátní farářku
s jejím předpokládaným působením v seniorátu od 1.1.2015
V příjmech jsou rozhodující položkou seniorátní repartice. S přihlédnutím k dosaženému kladnému hospodářskému
výsledku za rok 2013 i v očekávané skutečnosti v roce 2014, snižujeme v rozpočtu na rok 2015 seniorátní repartice
na částku Kč 132 000,-- , tj. Kč 6 000,-- na každý farní sbor.

Na základě výsledků hospodaření za rok 2013 navrhuji Konventu schválit roční účetní závěrku včetně
hospodářského výsledku a odsouhlasit vypořádání přebytku hospodaření
v částce Kč 34 458,59 proti vlastnímu jmění.
Závěrem chci poděkovat všem účetním za spolupráci v hodnoceném roce 2013.
Pro potřeby Konventu připravila: seniorátní účetní Jana Dobrkovská
Návrhy usnesení: Konvent schvaluje účetní závěrku za rok 2013 a ukládá seniorátnímu výboru, aby přebytek
hospodaření ve výši 34458,59 vypořádal proti vlastnímu jmění.
Konvent schvaluje rozpočet na rok 2015.
Konvent usnáší rozdělení celocírkevních a seniorátních repartic dle Tisku 11.
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Zpráva
z revize hospodaření seniorátního výboru za rok 2013
pro konvent Poděbradského seniorátu ČCE
Revize účetnictví seniorátního výboru Poděbradského seniorátu ČCE za rok 2013 byla provedena dne
5. 6. 2014 s tímto výsledkem:
1.) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2013 byla provedena a podle inventarizačního zápisu nebyly
zjištěny žádné inventurní rozdíly.
2.) Směrnice pro tvorbu a čerpání fondů a vedení účetnictví jsou vypracovány.
3.) Zůstatky jednotlivých fondů k 31. 12. 2013 jsou následující:
a) fond na pořízení a opravy HM
0,00 Kč
b) účelový fond (pro půjčky sborům)
100 000,00 Kč
c) Jeronymova jednota
1 591,00 Kč
4.) Výkaz požadovaný ekonomickým oddělením ÚCK byl vypracován a předložen.
a) Hospodářský výsledek seniorátního výboru za r. 2013 je zisk ve výši 34 458,59 Kč.
b) V rozpočtu na rok 2014 oproti skutečnosti r. 2013 jsou navýšeny téměř všechny nákladové položky v celkové
částce 28 019,00 Kč, tj. o 22 %.
Konvent vzal toto navýšení na vědomí a rozpočet na rok 2014 schválil. Pro rok 2014 je rozpočtován nulový
hospodářský výsledek
K navýšení nákladů v rozpočtu na r. 2014 dochází pravděpodobně proto, aby byla dodržena zásada vyrovnanosti.
Právem se lze domnívat, že by rozpočet v seniorátních reparticích mohl být nižší.
5.) Pohledávky a závazky seniorátního výboru k 31. 12. 2013:
Seniorát eviduje pohledávku za FS v Pečkách ve výši 7 000,00 Kč (neuhrazené seniorátní repartice).
Závazky seniorátní výbor nemá.
6.) Účetní doklady byly kontrolovány namátkově a obsahovaly údaje podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění.
7.) Konečné zůstatky k 31. 12. 2013 v pokladní knize a na bilančním výpise z běžného účtu souhlasí na údaje v Rozvaze.
8.) Ostatní zjištění
Došlá faktura od FS ČCE Brno I. na panely pro výstavu „Neučiníš sobě rytiny“ ve výši 2 000,- Kč byla adresována
FS ČCE Poděbrady, ale uhrazena byla z prostředků seniorátního výboru.
9.) Seniorátní účetnictví zahrnuje i účtování o darech pro Jeronymovu jednotu. V seniorátě pro tento účel byla jednotlivými sbory nahlášena a ve skutečnosti i odvedena celková částka 151 830,00 Kč, která byla rozdělena takto:
a) v seniorátě zůstává 1/3
50 610,00 Kč
b) 2 sborům rozděleno
50 000,00 Kč
ba) Velenice
20 000,00
bb) Chleby
30 000,00
c) do ústředí odvedeny 2/3
101 220,00 Kč
d) zůstatek k 31. 12. 2013
1 591,00 Kč
10.) Z á v ě r
a) K bodu 8.)
Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, musí obsahovat mimo jiné
účastníky případu => v tomto případě účastníkem byl FS ČCE v Poděbradech a ne Seniorátní výbor
Poděbradského seniorátu. Toto je nutno respektovat i v jednotlivých sborech.
b) Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, doporučuji poděkovat seniorátní účetní sestře
Ing. Janě Dobrkovské za velmi pečlivé vedení seniorátního účetnictví, jakož i za pomoc účetním, které/ří ji o
to požádali, a udělit ji absolutorium.

Zprávu zpracoval: Jiří Šmída, revizor seniorátního účetnictví

V Lysé nad Labem dne 24. 9. 2014

Návrh usnesení: „Konvent bere zprávu z revize hospodaření seniorátního výboru za rok 2013 pro konvent Poděbradského
seniorátu ČCE na vědomí a vyslovuje absolutorium sestře Janě Dobrkovské.“
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Rozpis repartic pro rok 2015
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Povolávací listina sen. farářky + dodatky

POVOLACÍ LISTINA - návrhPoděbradský seniorát Českobratrské církve evangelické
se sídlem
Husova 141, 290 01 Poděbrady, IČ 65601742

povolává podle § 12 Církevního zřízení ČCE za seniorátní kazatelku sestru Miloslavu Hofmanovou, narozenou 1.
listopadu 1975,
která byla konventem konaným dne 1. listopadu 2014 na základě kandidatury schválené synodní radou ČCE dne … zvolena
seniorátní farářkou Poděbradského seniorátu ČCE na dobu určitou od 1.1. 2015 do 31.12.2015 s pracovním úvazkem 0,33.
Vážená sestro farářko,
seniorátní sbor i seniorátní výbor od Vás očekávají, že budete věrně konat svou službu farářky tak, jak jste se zavázala ve svém
ordinačním slibu.
K náplni vaší práce bude patřit zejména:
1) Konání nedělních a svátečních bohoslužeb ve sborech Poděbradského seniorátu ČCE, a to dvakrát v měsíci. Přednostně ve
sborech seniora a konseniora, po dohodě s nimi i v ostatních sborech seniorátu.
2) Budete konat duchovenskou činnost ve sboru seniora (příp. konseniora) – v rozsahu jednoho dne v týdnu.
3) Budete vypomáhat s vedením běžné seniorátní agendy.
Seniorátní výbor se zavazuje být Vám ku pomoci ve Vaší službě a vytvářet pro Vaši práci vhodné podmínky. Bude s Vámi
spolupracovat v souladu se svou působností a odpovědností. Vaším přímým nadřízeným je senior Poděbradského seniorátu ČCE.
Za Vaši práci Vám bude vyplácena mzda poskytovaná dle platového řádu ČCE. Máte rovněž právo na osobní volno a odpočinek v
rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy a právo čerpat zákonnou dovolenou na zotavenou v době, kterou včas
dohodnete se seniorem.
Seniorátní sbor se zavazuje platit za Vás jako za svou farářku odvody Personální fondu ve výši odpovídající Vašemu pracovnímu
úvazku.
Nedílnou součástí této povolací listiny jsou závazky seniorátu vyjmenovány v příloze praktických ujednání o přispívání na bydlení,
proplácení nákladů na služební telefonní hovory a poskytování cestovních náhrad.
V Poděbradech dne …...
Martin Fér
senior Poděbradského seniorátu ČCE

Pavel Pistor
seniorátní kurátor Poděbradského seniorátu ČCE

Volbu přijímám, s obsahem povolací listiny souhlasím a povinnosti v ní uvedené slibuji s pomocí Boží plnit.
V Nymburce dne …..........
Miloslava Hofmanová, farářka

Příloha : Ujednání o příspěvcích
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Povolávací listina sen. farářky + dodatky

Dodatky k povolací listině seniorátní farářky Miloslavy Hofmanové

Seniorátní výbor se zavazuje:
1. Hradit farářce příspěvek na náklady spojené s bydlením ve výši 800,- Kč měsíčně.
2. Hradit cestovné dle obecně platných předpisů u schválených služebních cest.
3. Proplácet vykázané služební hovory.

V Poděbradech dne 1. 11. 2014

Martin Fér

Pavel Pistor

Miloslava Hofmanová

Návrh usnesení:
"Konvent povolává sestru Miloslavu Hofmanovou za seniorátní farářku s úvazkem 0,33 procenta na
období od 1.1.2015 do 31.12.2015."
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Tisk č. 13

Návrhy seniorátního výboru a sborů pro konvent a synod

Návrhy SV:

* Návrh č. 1: Konvent se usnáší, že náklady na stravu i cestovné hradí seniorát. Cestovné se hradí ve výši 5 Kč na km při použití jednoho auta pro jeden sbor, případně hromadnou dopravou dle jízdenky. Účastníci konventu mohou přispět do sbírky k
tomu určené.
* Návrh č. 2: Konvent stanovuje termín 2. zasedání 32. konventu Poděbradského seniorátu na sobotu 7. listopadu 2015.

Návrh usnesení č.
„ Sbírka pro středisko Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou“
1. Zasedání 32. konventu Poděbradského seniorátu se usnáší vykonat ve sborech seniorátu v měsících listopadu, nebo v prosinci 2015 jednu chrámovou sbírku ve prospěch Střediska Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou a zaslat na účet střediska č.
304542 191 / 0100 u KB v Poděbradech.

Český Brod:
Návrh usnesení č.
"Konvent se usnáší, že 2. zasedání 32. konventu Poděbradského seniorátu se uskuteční dne 24. října 2015."
Zdůvodnění: Datum nebude kolidovat se svátkem zesnulých."
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Seznam poslanců a náhradníků shromáždění JJ

Seznam poslanců seniorátního shromáždění JJ. Tučně jsou vyznačeni ti, které je potřeba zvolit.
sbor:

poslanec:

náhradník:

Bošín

Jiří Procházka

Vlastimil Plch

Brandýs nad Labem

Ondřej Žežula

Karel Rokyta

Český Brod

Josef Lukáš

Petr Hamták

Chleby

Vladimír Šturc

Vladimír Urbánek

Kolín

Pavel Procházka

Vladimír Holý

Kovánec

Jan Šimonek

Mojmír Machač

Krakovany

Ladislav Podubský

Jan Šanda

Kutná Hora

Radek Kršňák

Ondřej Zikmund

Libenice

Miroslava Morávková

Marta Hlavatá

Libice nad Cidlinou

Pavel Vykydal

Petr Svoboda

Libiš

Libuše Kirschnerová

Anna Chmelíková

Lysá nad Labem

Miroslav Soukup, st

Petr Kopecký

Mělník

Lenka Ondřejová

Eva Šestáková

Mladá Boleslav

Karel Jiskra

Marie Crhová

Mšeno

Josef Maincl

Zdena Weiserová

Nymburk

Pavel Hamták

Jana Janů Jeřábková

Pečky

Naděžda Hausnerová

Andrea Děkanová

Poděbrady

Pavel Kubíček

Vladimír Rudajev

Předhradí

Marie Horká

Olga Nechanická

Velenice

Lubomír Váňa

Petr Fér

Velim

Blanka Kopecká

Jan Radoň

Zruč nad Sázavou

–--

–--

Seniorátní výbor

Pavel Pistor

–-

Poslanci seniorátního shromáždění Jeronymovy jednoty byli zvoleni konventem dne 19. 11. 2011 na funkční období
2012-2015.
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Tisk č. 15

Zruč n/S

Řešení situace Farního sboru ČCE ve Zruči nad Sázavou
Po letošním výročním sborovém shromáždění ve sboru Zruč nad Sázavou, na kterém pro nedostatek kandidátů již
nemohlo být zvoleno staršovstvo ani v minimálním počtu, stanovil seniorátní výbor správní komisi pro Zruč ve složení:
Martin Zikmund (předseda), Petr Turecký (místopředseda, současný administrátor), Pavel Pistor, Tomáš Fér a Ondřej
Zikmund.
Tato komise se 22. května sešla ve Zruči ke své schůzi – a to spolu s manžely Jiřím a Ivanou Kratochvílovými
(poslední kurátor s manželkou) ze Zruče a bratrem Janem Mižišinem z kazatelské stanice Uhlířské Janovice (sbor
Zruč).
Komise se usnesla, aby začalo jednání s okolními sbory ve věci zániku FS Zruč n/S jako samostatného sboru a přifaření
tohoto sboru a jeho kazatelských stanic (Uhlířské Janovice a Ledeč nad Sázavou) k okolním sborům. Postup byl
stanoven takto:
•
Komise se obrátí na okolní sbory s žádostí o setkání staršovstva se členem správní komise zručného sboru, aby
zahájili společné jednání o případném přifaření sboru.
•
Komise napsala dopisy sborům v Soběhrdech, Kolíně a Opatovicích. Žádá tyto sbory o schůzku staršovstva se
členem správní komise (schůze v Soběhrdech by se měl účastnit i člen seniorátního výboru pražského seniorátu).
Správní komise navrhuje, aby se FS Zruč n/S a jeho kazatelské stanice rozdělil takto: Zruč n/S by se stala kazatelskou
stanicí FS Soběhrdy, Ledeč n/S FS Opatovice a Uhlířské Janovice by se přifařili jako kazatelská stanice k FS v Kolíně.
Schůze v jednotlivých sborech by měly proběhnout ještě v červnu.
•
Za správní komisi se jednání ve sborech zúčastní: v Soběhrdech Martin Zikmund, Petr Turecký a člen FS Zruč
n/S Jiří Kratochvíl. V Opatovicích Pavel Pistor a v Kolíně Tomáš Fér.
20. června se konalo setkání v Soběhrdech, kterého se účastnili výše zmínění zástupci správní komise a Zruče,
staršovstvo soběhrdského sboru a dva zástupci Pražského seniorátu (konsenior Tomáš Trusina a seniorátní kurátorka
Zdena Skuhrová).
Soběhrdské staršovstvo se vyjádřilo, že si netroufá převzít zručský sbor (bez kazatelských stanic) jako svou kazatelskou
stanici, jelikož samo se nachází v ekonomických problémech. Zástupci Pražského seniorátu nakonec navrhli převzít
zručský sbor (bez kazatelských stanic) do svého seniorátu s tím, že by pak pražský SV stanovil novou správní komisi.
Tento záměr následně potvrdil i pražský seniorátní výbor.
Kolínské i opatovické staršovstvo souhlasilo s návrhem komise převzít příslušnou kazatelskou stanici zručského sboru.
V Opatovicích se konalo sborové shromáždění 28. září a schválilo dohodu o přifaření KS Ledeč ke sboru v Opatovicích
(viz níže). Dohodu musí schválit ještě konvent Chrudimského seniorátu a synod, protože se jedná o změnu hranic
seniorátů.
V Kolíně se má konat sborové shromáždění 12. října a má na něm být schválena dohoda o přifaření KS Uhlířské
Janovice ke sboru Kolín. Dohodu musí schválit ještě konvent Poděbradského seniorátu a synod.
Ve Zruči se bude konat sborové shromáždění 19. října a mají na něm být schváleny obě již zmíněné a níže uvedené
dohody a usneseno přesunutí sboru do pražského seniorátu.
Martin T. Zikmund
-----Dohoda o převedení kazatelské stanice Ledeč nad Sázavou k Farnímu sboru ČCE v Opatovicích
FS ČCE ve Zruči nad Sázavou uzavírá s FS ČCE v Opatovicích dohodu o převedení kazatelské stanice Ledeč n/Sáz. ke
sboru v Opatovicích.
Ke kazatelské stanici Ledeč nad Sázavou patří tyto obce:
Chřenovice, Dobrá Voda, Souboř, Zahájí, Sechov, Bohumilice, Obrvaň, Habrek, Olešná, Hamry, Horní Ledeč, Hradec,
Pavlov, Vilémovice, Ostrov, Bojiště, Kožlí, Habrovčice, Hněvkovice, Štičí.
Kazatelská stanice Ledeč nad Sázavou nevlastní žádnou nemovitost, nemá žádná finanční aktiva ani pasiva a nesouvisí
s ní ani žádné finanční závazky.
Přílohou dohody je seznam členů – včetně těch s hlasovacím právem – spolu s jejich adresami.
V kazatelské stanici Ledeč nad Sázavou se v současnosti nekonají pravidelné bohoslužby
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Tisk č. 15

Zruč n/S

Dohoda o převedení kazatelské stanice Uhlířské Janovice k Farními sboru ČCE v Kolíně
FS ČCE ve Zruči nad Sázavou uzavírá s Farním sborem ČCE v Kolíně dohodu o převedení kazatelské stanice Uhlířské
Janovice ke sboru Kolín.
Ke kazatelské stanici Uhlířské Janovice patří tyto obce: Český Štemberk, Drahňovice, Měchnov, Církvice, Skvrňov,
Bělokozly, Čekanov, Čeřenice, Chmeliště, Janovická Lhota, Ježovice, Jindice, Kralice, Křečovice, Ledečko,
Malenovice, Malovidy, Mančice, Miletín, Mirošovice, Mitrov, Nepoměřice, Onomyšl, Opatovice II, Radvanice,
Rašovice, Rataje n.S., Samopše, Sázava, Smilovice, Smrk, Solopysky, Staňkovice, Sudějov – Sv. Anna, Uhlířské
Janovice, Úžice, Vavřinec, Žandov.
Kazatelská stanice Uhlířské Janovice nevlastní žádnou nemovitost, nemá žádná finanční aktiva ani pasiva a nesouvisí
s ní ani žádné finanční závazky.
V kazatelské stanici Uhlířské Janovice se v současnosti nekonají pravidelné bohoslužby
Přílohou dohodu je seznam členů – včetně těch s hlasovacím právem – spolu s jejich adresami.
--------------------Návrhy na usnesení konventu:
1. „Konvent souhlasí s dohodou mezi FS ČCE ve Zruči nad Sázavou a FS ČCE v Kolíně o převedení stávající
kazatelské stanice Uhlířské Janovice a souvisejících obcí k FS ČCE v Kolíně.“
2a. „Konvent souhlasí s dohodou mezi FS ČCE ve Zruči nad Sázavou a FS ČCE v Opatovicích o převedení stávající
kazatelské stanice Ledeč nad Sázavou a souvisejících obcí k FS ČCE v Opatovicích.“
2b. Související návrh pro synod: „Synod souhlasí s převedením kazatelské stanice Ledeč nad Sázavou k FS ČCE
Opatovice a se související změnou hranic poděbradského a chrudimského seniorátu.“
3a. „Konvent souhlasí s usnesením FS ČCE ve Zruči na Sázavou o převedení sboru (bez kazatelských stanic) do
pražského seniorátu.“
3b. Související návrh pro synod: „Synod souhlasí s převedením FS ČCE ve Zruči nad Sázavou do pražského seniorátu
a se související změnou hranic pražského a poděbradského seniorátu“.
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Tisk č. 17

Změna CZ

Vyjádření k navrhovaným změnám Církevního zřízení – formulář
Následující formulář je k dispozici jednak sborům pro sdělení výsledku jednání staršovstva předsednictvu
konventu, jednak předsednictvům konventů, která žádáme o vyplnění tohoto formuláře za příslušný seniorát a
jeho zaslání nejpozději se zápisem z jednání příslušného konventu ÚCK na adresu:
Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické
Jungmannova 9
111 21 Praha 1
nebo elektronicky na adresu sekretariat@e-cirkev.cz

Farní sbor ČCE v

/ konvent

seniorátu ČCE doporučuje:

A) změny CZ navržené v tisku 18/2
přijmout
nepřijmout

V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:

B) změny CZ navržené v tisku 18/3
přijmout
nepřijmout

V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:

V
dne
Vyplnil (jméno, funkce):

,
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Změna CZ - 18/2

SOUSTAVA ORDINOVANÉ SLUŽBY V ČCE

A) Úvod
Otázky ordinace byly v nedávné době v ČCE projednávány vícekrát, z různých podnětů, v různých souvislostech
a na různých úrovních. Kázání Božího slova a vysluhování Kristových svátostí zůstává ústřední a nezbytnou
službou, jíž církev plní své poslání ve světě, kterou je zároveň sama jí jsouc živena a utvářena. Mění se však
podoby této služby.
Církev se zmenšuje a částečně z nutnosti, částečně však také z dobrých teologických důvodů, se v ní oslabuje
výsadní úloha plnočasově zaměstnaných farářů a farářek místních sborů. Církev také vstupuje se svojí službou
do prostoru mimo vlastní struktury – působí v armádě, ve vězeňství, ve zdravotnictví, v krizové intervenci. Proto
se otázky ordinace v posledních letech opakovaně objevovaly také na jednání synodů. Objasňující řešení si
vyžadovaly především dva okruhy otázek:
1.

2.

Otázky ohledně služby tzv. „ordinovaných presbyterů“. Jaká je vazba této služby na presbyterství (členství
ve staršovstvu)? Je možno tuto službu vykonávat pouze po dobu členství ve staršovstvu?
A zásadněji: Mohou být k „výpomocné“ službě slovem a svátostmi ordinováni pouze presbyteři?
Otázky spojené se službou mimo struktury církve. Je možno udělit ordinaci na základě vyslání ke službě,
která není spojena se správou farního sboru? Případně: Jaká má být procedura vedoucí k takovéto ordinaci?

32. synod na svém 4. zasedání rozhodl, že je třeba pojetí ordinované služby v ČCE upravit soustavným
způsobem, a pověřil tímto úkolem synodní radu. Synodní rada k tomu zřídila komisi pro ordinaci, v níž byli
zastoupeni jak členové poradního odboru teologického, tak organizačního a právního a též zástupkyně PO
liturgického.
Tato komise vypracovala dokument Soustava ordinované služby v ČCE, který byl předložen 1. zasedání 33.
synodu. Na tomto zasedání proběhla k dokumentu diskuze a synodní radě bylo uloženo, aby k němu shromáždila
připomínky. Dokument byl i se zapracovanými připomínkami předložen 2. zasedání 33. synodu, které k němu
schválilo následující usnesení: (1) Synod schvaluje dokument Soustava ordinované služby v ČCE a ukládá
synodní radě, aby na jeho základě do 3. zasedání 33. synodu připravila příslušné návrhy změn Církevního
zřízení a řádů. (2) Synod pověřuje synodní radu, aby při úpravě Církevního zřízení a řádů dle soustavy
ordinované služby vypustila povinnost žádat o zachování způsobilosti k ordinované službě při odchodu kazatelů
do důchodu. (3) Synod ukládá synodní radě, aby pro 3. zasedání 33. synodu připravila návrh změn organizace
jáhenské služby, které navážou na dokument Soustava ordinované služby v ČCE schválený na 2. zasedání 33.
synodu.
Synodní rada uložila vypracování návrhu změn Církevního zřízení poradnímu odboru organizačnímu a právnímu
a nyní jej předkládá synodu s návrhem na zahájení řízení o změnách Církevního zřízení.
Zásady nové úpravy ordinované služby v Církevním zřízení
Návrh úpravy Církevního zřízení vychází z výše zmíněného dokumentu Soustava ordinované služby v ČCE,
který byl schválen synodem (viz příloha).
Návrh změn Církevního zřízení je postaven na těchto zásadách:

1. Pojem „kazatel“ je rozšířen na všechny ordinované členy církve. Tímto obecným pojmem jsou
2.
3.
4.
5.

souhrnně označeni faráři, jáhni, kaplani a výpomocní kazatelé, kteří vykonávají různé druhy kazatelské
služby v ČCE.
Nově je zaváděno označení „kaplan“, a to pro dosavadní kazatele vyslané do služby v jiných institucích
(nemocnic, věznic, armády apod.). Kaplanem je kazatel, který se této službě věnuje soustavně jako
svému povolání jako zaměstnanec takové instituce.
Zavádí se pojem „výpomocného kazatele“. Výpomocnými kazateli mají být ti, kdo nevykonávají
ordinovanou službu dlouhodobě a soustavně jako své povolání (tj. ordinovaní kazatelé ve výslužbě či
působící v civilních povoláních a dosavadní ordinovaní presbyteři).
Pověření ke službě výpomocného kazatele nemá být již nadále vázáno na členství ve staršovstvu, jako
tomu dosud bylo u ordinovaných presbyterů.
Platí, že ordinace je nadále vázána na volbu ve shromáždění, a to i při povolávání ke službě kaplana
nebo výpomocného kazatele v případě, že kandidát této služby dosud ordinován nebyl. Ke službě
kaplana má být možné vyslat synodem i toho, kdo dosud nepůsobil v církevním sboru jako farář či
jáhen, ale jinak splňuje podmínky požadované pro tuto službu. Výpomocným kazatelem se bude moci
stát také nečlen staršovstva, pokud bude zvolen sborovým shromážděním a splní další požadavky
kladené na tuto službu.
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6. Požadavek synodu, aby faráři a jáhni odcházející do důchodu nemuseli žádat o zachování způsobilosti
k ordinované službě, není ze systematického hlediska vhodné vložit přímo do Církevního zřízení, které
způsobilost k ordinované službě upravuje pouze na obecné rovině; bude však zohledněn v navazujících
návrzích na změnu Řádu pro kazatele.
7. Seniorátní výbory a synodní rada dostávají nově možnost dočasně do nejbližšího zasedání příslušného
konventu či synodu povolat již ordinovaného kazatele na místo seniorátního nebo celocírkevního
kazatele.
Touto úpravu se plní usnesení 3. zasedání 33. synodu č. 21, kterým synod uložil synodní radě, aby do
příštího zasedání synodu připravila takové změny Řádu pro kazatele, které by umožnily dočasnou
volbu seniorátních a celocírkevních kazatelů správním orgánem do doby nejbližšího zasedání
konventu nebo synodu.
Ordinované služby se v platném znění CZ výslovně týkají pouze § 3 Ordinovaní členové církve a § 12 Kazatelé.
V nich je tedy nutno provést výše uvedené změny. Ostatní zmínky o ordinaci a o ordinovaných kazatelích
v preambuli a v §§ 14, 19, 29 a 34 jsou okrajové a není třeba se jimi zabývat.
Zavedení kategorií kaplanů a výpomocných kazatelů se odráží na obecné rovině v § 3 a dále je upřesněno
v nových §§ 13 a 14 zařazených mezi dosavadní § 12, který upravuje přípravu a postavení farářů a jáhnů, a
dosavadní § 13 (nově § 15), který upravuje postavení pastoračních pracovníků.
Ustanovení o rovnosti kazatelů, které je dosud součástí § 12, se týká nejen farářů a jáhnů působících v činné
službě v církevních sborech, ale také kaplanů a výpomocných kazatelů. Proto je přesunuto mezi obecná
ustanovení o ordinovaných členech církve, tj. do § 3.
Návrhy změn řádů (zejména Řádu pro kazatele), které budou synodu předloženy v případě, že bude zahájeno
řízení o změně Církevního zřízení, budou vycházet z této změny a z dokumentu Soustava ordinované služby
v ČCE.

B) Návrh změn Církevního zřízení
HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1. Členství v církvi
1. Členy českobratrské církve evangelické, stručně zvané Evangelická církev (dále zvané církev), jsou
všichni, kdo v ní byli pokřtěni nebo podle jejího řádu do ní přijati. Členství v církvi se pozbývá vystoupením nebo vyloučením.
2. Členství v církvi může být staršovstvem propůjčeno i křesťanům jiného vyznání.
3. K církvi se mohou na základě svobodného rozhodnutí svou správou přičlenit též jiné evangelické sbory.
O přijetí rozhoduje a podmínky přičlenění stanovuje synod.
§ 2. Práva a povinnosti členů církve
1. Církev poskytuje svým členům duchovenskou a pastýřskou péči, církevní služebnosti a účast na správě
církve.
2. Od svých členů žádá, aby pilně četli Písmo svaté, aby setrvávali v bratrském obecenství života kolem
Slova Božího a svátostí, vychovávali spolu s církví své děti ve víře, společně oslavovali Boha, osvědčovali svou víru životem podle evangelia, v lásce sloužili svým bližním a nesli odpovědnost za zajištění
hmotných potřeb církve.
3. Hlasovací právo mají členové, kteří plní své povinnosti v církvi a jsou starší 18 let.
4. Hlasovací právo nemají ti členové, kterým bylo právoplatně odňato.
§ 3. Ordinovaní členové církve – kazatelé
1. Církev pověřuje ordinací některé své členy, muže i ženy, aby se s využitím svých obdarování a
s podporou celého společenství soustředěně věnovali službě kázání Božího slova a Kristových svátostí.
2. Ordinace stvrzuje, že společenství církve u ordinovaného rozpoznalo potřebná obdarování a přimlouvá
se za jejich zachování a rozhojnění. Ordinovaný při ordinaci vyznává, že přijímá pověření jako povolání
od Pána církve.
3. Ordinaci musí předcházet odborná příprava, úspěšné složení předepsaných zkoušek, povolání ke
konkrétní službě slova a svátostí v církvi, případně vyslání k obdobné službě v jiných institucích, a
vyjádření souhlasu s učením a řády církve stvrzené vlastnoručním podpisem ordinovaného. Je-li
ordinovaný církví povolán na jiné místo nebo je-li vyslán k jinému druhu služby, nedochází k nové
ordinaci.
4. Ordinace se uděluje ke službě kazatelů a ordinovaných presbyterů farářům, jáhnům a výpomocným
kazatelům povolaným ke službě v církevních sborech, případně kaplanům, které církev vysílá do
služby v jiných institucích.
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a.

Kazatelé Faráři a jáhnové jsou povoláváni ke službě podle § 12 CZ. Přestanou-li vykonávat
kazatelské povolání a přejí-li si zachovat způsobilost k ordinované službě, musejí o to požádat
synodní radu.
b.
Členové staršovstev jsou povoláváni ke službě ordinovaných presbyterů na základě rozhodnutí
staršovstva, jehož členy jsou, doporučí-li jejich povolání příslušný seniorátní výbor. Přestanou-li
být členy staršovstva a přejí-li si zachovat způsobilost k ordinované službě, musejí o to požádat
synodní radu. Kaplani jsou povoláváni ke službě podle § 13 CZ.
c.
Kazatelé a ordinovaní presbyteři, kteří ztratili způsobilost k ordinované službě a jimž nebyla
rozhodnutím synodní rady zachována, nemohou dále vykonávat ordinovanou službu v církvi ani
k ní nemohou být povoláváni. Výpomocní kazatelé jsou povoláváni ke službě podle § 14 CZ.
5. Ordinovaní členové církve (kazatelé) mohou samostatně připravovat a vést bohoslužby v církevních
sborech, jsou-li k tomu povoláni správním orgánem příslušného sboru.
6. Ordinovaní členové církve (kazatelé) jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, které jim byly
důvěrně svěřeny.
7. O ordinaci k jiným druhům služby může rozhodnout synod na návrh synodní rady. Všichni ordinovaní
členové církve (kazatelé) vykonávají ordinovanou službu jménem a z pověření celé církve podle
ustanovení církevního zřízení a řádů.
8. O způsobilosti k ordinované službě rozhoduje synodní rada, která uděluje osvědčení o
způsobilosti k ordinované službě v církvi a zajišťuje vedení evidence všech ordinovaných členů
církve (kazatelů) a jejich způsobilosti k ordinované službě.
9. Faráři, jáhnové a kaplani, jejichž povolání nebo vyslání skončilo a jimž nebyla rozhodnutím
synodní rady zachována způsobilost k ordinované službě, a ordinovaní členové církve, jimž byla
rozhodnutím synodní rady způsobilost k ordinované službě odňata, nemohou dále vykonávat
ordinovanou službu ani k ní nemohou být povoláváni.
10. Českobratrská církev evangelická uznává ordinaci udělenou členům církví sdružených ve Společenství
evangelických církví v Evropě (GEKE).
§ 4. Církevní sbory
1. Církev je zřízena a spravuje se podle zásad presbyterně-synodních ve třech stupních:
a. základní jednotkou je farní sbor (stručně sbor);
b. širší jednotkou je seniorátní sbor (stručně seniorát);
c. nejširší jednotkou je povšechný sbor, celá církev.
Sbory všech tří stupňů mají právní subjektivitu.
2. Církevní sbory mají právo i povinnost konat bohoslužebná i správní shromáždění, povolávat kazatele,
pečovat o křesťanský život i o duchovní a všeobecné vzdělání členů a pracovníků církve, konat dílo
křesťanské lásky, volit církevní orgány, ustanovovat zaměstnance, usnášet se na sborových řádech,
vybírat k úhradě svých potřeb od svých členů příspěvky a konat sbírky, nabývat movité i nemovité
jmění a spravovat je.
3. Farní sbory a senioráty zřizuje, slučuje nebo ruší synod.
4. Změny sídel farních sborů a změny jejich hranic v rámci seniorátu schvaluje konvent.
5. Každý sbor hospodaří samostatně a neručí za závazky jiných sborů ani ostatní sbory neručí za jeho
vlastní závazky.
§ 5. Zvláštní zařízení církevní služby
1. Církev koná své dílo též prostřednictvím různých zařízení církevní služby, určených zejména k účelům
vzájemné dobrovolné podpory sborů, výchovy a vzdělávání, křesťanské a sociální služby, pastorační
služby ve zdravotnických zařízeních, duchovní služby v armádě, ve věznicích apod.
a. Diakonii, která je se svými organizačními složkami součástí církve, zakládá, přiznává jí právní
subjektivitu a ruší ji pouze synod;
b. Jeronýmovu jednotu a zařízení hospodářského charakteru může zakládat, přiznávat jim právní
subjektivitu a rušit je pouze synod;
c. Další zařízení církevní služby (církevní školy, církevní střediska apod.) mohou zakládat,
přiznávat jim právní subjektivitu a rušit je správní orgány povšechného sboru a seniorátů. Na
základě rozhodnutí sborového shromáždění a souhlasu seniorátního výboru mohou tato
zařízení zakládat, přiznávat jim právní subjektivitu a rušit je také staršovstva farních sborů.
2. Zařízení mají své statuty, které vyjadřují i vztah k příslušnému sboru a podléhají schválení zřizujícím
sborem. V rámci statutu se mohou tato zařízení věcně i místně členit a přiznávat jednotlivým složkám
rozsah oprávnění.
3. Zařízení s právní subjektivitou hospodaří samostatně a neručí za závazky jiných zařízení či sborů, ani
ostatní zařízení či sbory neručí za jeho vlastní závazky.
4. Tato zařízení podléhají dozoru zřizovatele, který schvaluje příslušné shromáždění.
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Statut zařízení obsahuje ustanovení o způsobu jeho založení, o jeho představenstvu, případně o zřízení
dozorčí rady a o způsobu vykonávání dozoru příslušným správním orgánem. Statut obsahuje ustanovení
o tom, že řídící orgán, příp. dozorčí radu volí i odvolává příslušné shromáždění.
Statutární orgán zařízení je určen jeho statutem.

§ 6. Vedení a správa církve
1. Vedení a správa každého církevního sboru přísluší jeho církevním orgánům v širším slova smyslu,
kterými jsou:
a. shromáždění;
b. správní orgán;
c. představitelé sboru.
2. Shromáždění a správní orgány se scházejí k řádným zasedáním v pravidelných obdobích. Mimořádné
zasedání musí být svoláno, požádá-li o to aspoň třetina jeho členů. K právoplatnému jednání a usnášení
je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny členů a nadpoloviční většiny přítomných, pokud není
církevním zřízením nebo řády ustanoveno jinak.
3. Shromáždění (shromáždění farního sboru čili sborové shromáždění, shromáždění seniorátního sboru čili
konvent, shromáždění povšechného sboru čili synod) je základním a řídícím orgánem příslušného
sboru. Volí členy správních orgánů, usnáší se na zásadních směrnicích pro jejich práci a kontroluje
jejich činnost.
4. Správní orgán (staršovstvo, seniorátní výbor, synodní rada) vykonává správu příslušného sboru v
mezích stanovených církevním zřízením a řádem o správě církve a podle směrnic, na nichž se usneslo
shromáždění. V oblasti své působnosti zejména dohlíží na učení, vyznávání, řád a kázeň a dbá, aby
zřízení a řády církve byly zachovávány a povinnosti sborů i členů plněny. Vede též hospodaření sboru.
5. Představitelé sboru (kazatel farář a kurátor, senior a seniorátní kurátor, synodní senior a synodní
kurátor) vykonávají úkol zvěstovatelský, vyznavačský, strážný a pastýřský; dozírají, aby bylo jednání i
usnášení církevních orgánů ve shodě s církevním zřízením a příslušnými řády a aby se plnila usnesení
církevních orgánů; odpovídají za činnost sborových orgánů, podepisují společně jménem sboru právní a
jiné důležité listiny a zastupují sbor navenek. Volbou ve správním orgánu je jeden z nich zvolen jeho
předsedou, druhý se bez volby stane místopředsedou.
§ 7. Volby, ztráta způsobilosti k volbě a ztráta úřadu
1. Církevní orgány a poslanci do shromáždění se povolávají tajnou volbou nebo aklamací.
2. Není-li dále stanoveno jinak, je zvolen ten, kdo dosáhl nadpoloviční většiny platných hlasů. Nedosáhneli se potřebné většiny, koná se užší volba. Při rovnosti hlasů rozhodne los.
3. Volitelní jsou členové příslušného sboru, kteří mají hlasovací právo, dosáhli pro volbu požadovaného
věku a splnili ostatní podmínky požadované církevním zřízením a řády.
4. Ztráta způsobilosti k volbě má za následek ztrátu úřadu samého, pokud není v církevním zřízení
stanoveno jinak.
5. Pozbude-li člen církve úřadu staršího nebo kazatele, ztrácí úřady, do kterých byl jako starší nebo kazatel
zvolen.
§ 8. Shromáždění
1. Každé shromáždění musí být ohlášeno ve sborech, jichž se týká, nebo jeho členové musí být k němu
písemně pozváni.
2. Shromáždění svolává k řádným i mimořádným zasedáním správní orgán jím zvolený, a není-li ho, nebo
neplní-li svou povinnost, svolá je nadřízený správní orgán, v případě synodu jeho předsednictvo.
3. Zasedání jsou veřejná, mohou však být prohlášena za neveřejná.
§ 9. Správní orgány
1. Správní orgány svolává k řádným i mimořádným zasedáním jejich předseda. Zasedání jsou neveřejná.
2. Správní orgány volí zpravidla ze svých členů funkcionáře k výkonu stálých prací a rozdělují práci a
úkoly mezi své členy i mezi jiné členy sborů, jež spravují.
3. Členové i náhradníci správních orgánů jsou kromě členů virilních voleni na šest let. Úřad vykonávají,
pokud nová volba na jejich místo nenabude platnosti.
4. Uprázdní-li se místo člena synodní rady nebo seniorátního výboru předčasně, nastupuje na uvolněné
místo náhradník, který zastává funkci do nejbližšího shromáždění, jež provede doplňovací volbu. Když
se místo staršího uprázdní (úmrtím či jinak), nastoupí za něho náhradník, a to do konce funkčního
období staršího, jehož nahrazuje.
5. Členové seniorátního výboru a členové synodní rady mohou být voleni do téže funkce nebo do funkce
nižší na dvě funkční období po sobě jdoucí. Na třetí navazující období může být kandidát zvolen do
téže funkce nebo nižší pouze tehdy, obdrží-li alespoň dvě třetiny platných hlasů. Volba na čtvrté
navazující období je vyloučena.
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§ 10. Náhradní správní orgány
1. Stane-li se správní orgán církevního sboru nezpůsobilým k usnášení nebo zanedbává-li trvale své
povinnosti ke škodě sboru, zastaví nadřízený správní orgán na nezbytně nutnou dobu jeho činnost a
zřídí správní komisi. Může též správní orgán rozpustit a zařídit novou volbu. Odvolání proti těmto
opatřením nemají odkladný účinek.
§ 11. Poslanci do shromáždění
1. Shromáždění, s výjimkou sborového, volí ze starších a kazatelů farářů poslance a jejich náhradníky,
které vysílá jako plnoprávné členy do nadřízených shromáždění. Členy shromáždění jsou též poslanci
virilní.
2. Poslanci jsou vázáni pravidlem slova Božího. Jsou povinni tlumočit usnesení shromáždění, které je
vyslalo, avšak při jednání a hlasování nejsou těmito stanovisky vázáni.
3. Poslanci úřad vykonávají tak dlouho, dokud volba nového poslance na jejich místo nenabude platnosti.
§ 12. Kazatelé Faráři a jáhnové
1. Kazateli jsou faráři, případně jáhnové –Faráři a jáhnové jsou členové církve odborně bohoslovecky
vzdělaní, kteří získali odborné bohoslovecké vzdělání, prošli povinnou přípravou podle následujících
odst. 2 nebo 3, zavázali se reversem, že budou věrně konat svou službu, získali osvědčení o
způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, byli řádně zvoleni v některém církevním
sboru, a byli ordinováni a vykonávají ordinovanou službu dlouhodobě a soustavně jako své
povolání.
2. Osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi uděluje synodní rada podle
Řádu pro kazatele.
2. Absolventi odborného bohosloveckého vzdělání magisterského stupně se na službu faráře povinně
připravují jako vikáři. Vikariát trvá zásadně zpravidla jeden rok a je ukončen rozhodnutím o
způsobilosti absolventa k ordinované službě faráře v církvi.
3. Absolventi odborného bohosloveckého vzdělání nižšího stupně se na službu jáhna povinně připravují
v jáhenské praxi. Jáhenská praxe trvá zásadně zpravidla jeden rok a je ukončena rozhodnutím o
způsobilosti absolventa k ordinované službě jáhna v církvi.
5. Všichni ordinovaní kazatelé jsou si rovni v mezích ustanovených církevním zřízením a řády a
vykonávají svůj úřad jménem a z pověření celé církve.
4. Povinnosti kazatele faráře nebo jáhna jsou určeny povolací listinou sboru, který jej zvolil. Kazatel
Farář nebo jáhen zvolený v některém sboru je zaměstnancem církve, tj. povšechného sboru.
7. Kazatel farního sboru je volen sborovým shromážděním na návrh staršovstva po schválení synodní
radou. Kazatelé seniorátního sboru jsou voleni konventem na návrh seniorátního výboru po schválení
synodní radou. Kazatelé povšechného sboru jsou voleni synodem na základě vlastní žádosti a
doporučení synodní rady.
5. Faráři a jáhnové jsou voleni
• ve farním sboru sborovým shromážděním na návrh staršovstva po schválení synodní
radou.
• v seniorátním sboru konventem na návrh seniorátního výboru po schválení synodní
radou.
• v povšechném sboru synodem na návrh synodní rady.
6. Kazatele, který již byl ordinován, může v naléhavém případě seniorátní výbor nebo synodní rada
dočasně povolat na místo seniorátního kazatele nebo kazatele povšechného sboru, a to vždy pouze
na dobu do nejbližšího zasedání příslušného konventu nebo synodu.
7. 6. Dva nebo více sborů se mohou dohodnout na volbě společného kazatele faráře nebo jáhna.
8. 7. Nejpozději do 5 měsíců před uplynutím doby určité, na kterou byl kazatel farář nebo jáhen povolán
ke službě ve sboru, je možno přistoupit k opakované volbě. Není-li kazatel v opakované volbě znovu
zvolen nebo nedojde-li k opakované volbě, zaniká povolání kazatele ke službě v příslušném sboru
uplynutím doby určité, na niž byl kazatel zvolen.
9. 8. Synodní rada může s kazatelem farářem nebo jáhnem ukončit zaměstnanecký poměr v církvi
písemnou výpovědí pouze z některého z níže uvedených důvodů, který musí být ve výpovědi výslovně
uveden, a to:
a. nemůže-li kazatel farář nebo jáhen ze zdravotních důvodů po dobu delší než dvanáct po sobě
jdoucích kalendářních měsíců řádně konat službu stanovenou povolací listinou sboru, který jej
zvolil, nebo
b. přijme-li kazatel farář nebo jáhen jiný plnočasový pracovní úvazek, nebo
c. je-li zrušeno kazatelské místo, které kazatel farář nebo jáhen dosud zastával, nebo
d. zanikne-li povolání kazatele faráře nebo jáhna způsobem uvedeným v odstavci 97, nebo
e. rozhodla-li pastýřská rada svým nálezem, že kazatel farář nebo jáhen je zbaven úřadu v
dosavadním sboru, nebo že ztrácí volitelnost za kazatele ztratil způsobilost k ordinované
službě faráře nebo jáhna.
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10. 9. Výpověď z důvodu uvedeného v odstavci 108 pod písm. c) je možné kazateli může synodní rada dát,
pokud se v církvi neuvolní jiné pracovní místo odpovídající jeho kvalifikaci a povolání, na které bude
kazatel farář nebo jáhen zvolen do tří měsíců od zrušení kazatelského místa, které dosud zastával.
11. 10. Výpovědní doba v případech uvedených v odst. 108 pod písm. a) je dvouměsíční a počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V případech uvedených v odst. 108
pod písm. b), c), d), e), končí zaměstnanecký poměr posledním dnem měsíce, v němž byla kazateli
faráři nebo jáhnovi doručena výpověď. Výpověď se považuje za doručenou i tehdy, odmítne-li ji
kazatel farář nebo jáhen převzít před dvěma svědky. Kazateli Faráři nebo jáhnovi, kterému byla
dána výpověď, nenáleží žádné finanční náhrady ani odstupné kromě základního platu za výpovědní
dobu.
12. 11. Kazatel Farář nebo jáhen může ukončit zaměstnanecký poměr v církvi:
a. dohodou
b. rezignací na povolání kazatele v církvi bez udání důvodů. V tomto případě zaměstnanecký
poměr skončí ve lhůtě tří měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení písemné rezignace synodní radě.
§ 13. Kaplani
1. Kaplany jsou dosavadní faráři nebo jáhnové, kteří splňují specifické podmínky pro určitou
službu v jiných institucích, byli synodní radou do takové služby vysláni a vykonávají tuto službu
dlouhodobě a soustavně jako své povolání.
2. Kaplany jsou také členové církve, kteří získali odborné bohoslovecké vzdělání, prošli povinnou
přípravou podle § 12 CZ odst. 2 nebo 3, zavázali se reversem, že budou věrně konat svou službu,
získali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna, splňují specifické
podmínky pro určitou službu v jiných institucích, byli do takové služby vysláni synodem, byli
ordinováni a vykonávají tuto službu dlouhodobě a soustavně jako své povolání.
§ 14. Výpomocní kazatelé
1. Výpomocnými kazateli jsou bývalí faráři, jáhnové nebo kaplani, kteří přestali vykonávat
ordinovanou službu dlouhodobě a soustavně jako své povolání, byla jim zachována způsobilost
k ordinované službě v církvi a mohou být jednorázově zváni k jejímu vykonání.
2. Výpomocnými kazateli jsou také členové církve, kteří získali odborné bohoslovecké vzdělání nebo
absolvovali příslušný přípravný kurs, získali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě
výpomocného kazatele, byli shromážděním sboru, jehož členy jsou, řádně povoláni ke službě
výpomocného kazatele a byli ordinováni.
Dosavadní §§ 13–35 se přečíslují na 15–37.
§ 15. Pastorační pracovníci
1. Pastorační pracovníci jsou zaměstnanci církve pověření k duchovenské činnosti spočívající:
a. v organizaci a provádění křesťansky zaměřené sociální a pastorační péče a služby,
b. ve vykonávání pomocných činností v rámci církevního sboru pod vedením faráře,
c. ve vykonávání pomocných činností v nemocnicích, věznicích a dalších zařízeních pod
vedením faráře.
2. Zaměstnanecký poměr s pastoračními pracovníky uzavírá a rozvazuje jménem církve synodní rada.
3. Synodní rada určí na návrh příslušného správního orgánu církevní sbor, v němž bude pastorační
pracovník vykonávat své pověření pod vedením určeného faráře.
§ 16. Předčitatelé kázání
1. Předčitatelé kázání slouží sboru přednesem kázání, která připravili ordinovaní členové církve. Ke
službě předčitatelů povolává v odůvodněných případech staršovstvo sboru ty členy sboru, kteří jsou k
tomu způsobilí.
§ 17. Pastýřská služba a kázeň
1. K nápravě toho, co zřejmě narušuje vztahy ve sborech a co je v životě, činnosti a vyznání církevních
pracovníků porušené, slouží pastýřská služba.
2. Pastýřskou službu členům místního sboru vykonává staršovstvo spolu s kazatelem farářem nebo
jáhnem.
3. Pastýřská služba a kázeň mezi staršími, kazateli a dalšími pracovníky církve je uložena nezávislým
pastýřským radám. K tomuto úkolu zřizuje konvent tří nebo pětičlennou seniorátní pastýřskou radu,
synod pětičlennou církevní pastýřskou radu se stejnými počty náhradníků.
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§ 18. Hospodaření sborů
1. Každý sbor hospodaří samostatně podle rozpočtu. Dbá přitom hospodárnosti, obecně platných právních
předpisů, církevních řádů a pokynů nadřízených správních orgánů a shromáždění.
2. Revizory hospodaření a jejich náhradníky volí shromáždění příslušného sboru.
3. Jmění shromážděného na určité účely smí být použito pro jiný účel jen se svolením nadřízeného
správního orgánu.
§ 19. Celocírkevní řády
1. Celocírkevní řády, které provádějí církevní zřízení, usnáší synod a jsou závazné pro celou církev.
§ 20. Církevní dohled a opravné prostředky
1. Každý vyšší správní orgán má povinnost pozastavit, případně zrušit usnesení, rozhodnutí nebo volby,
odporují-li církevnímu zřízení nebo řádům.
2. Proti usnesením, rozhodnutím a volbám církevních orgánů se může odvolat každý člen i orgán církve
tím dotčený a to instančním postupem k nadřízeným správním orgánům až k synodní radě.
3. Rozhodnutí synodní rady ve věcech správních je konečné. Proti rozhodnutím synodní rady, která nemají
povahu jen správní, může se seniorátní výbor nebo konvent odvolat k synodu. Podání tohoto odvolání
není vázáno lhůtou.
4. Odvolání proti usnesením a rozhodnutím se podává do 30 dnů ode dne doručení u té instance, která
napadené rozhodnutí učinila. Odvolání proti volbám se podává přímo odvolací instanci do 30 dnů ode
dne vyhlášení voleb.
5. Odvolání nemá odkladný účinek. Na žádost odvolatele však může instance, která rozhodnutí učinila,
nebo odvolací instance sama odkladný účinek povolit, pokud to není církevním zřízením výslovně
vyloučeno.
HLAVA II. FARNÍ SBOR (STRUČNĚ: SBOR)
§ 21. Řízení a správa sboru a kazatelské stanice
1. Farní sbor (stručně sbor) je základní církevní jednotkou spojující v určitém obvodu členy církve v
obecenství Slova a svátostí, víry a života, jakož i ke službě a práci při společných duchovních a
církevních úkolech, schopnou hospodářsky zabezpečit své potřeby a podílet se na hospodaření celé
církve.
2. Neplní-li sbor své základní funkce, musí být nadřízenými církevními orgány posouzeno, zda může dále
samostatně působit.
3. Pro každý sbor je ustanoven ordinovaný kazatel farář nebo administrátor.
4. O zásadních věcech sboru rozhoduje sborové shromáždění. Správu sboru vykonává staršovstvo v čele s
kazatelem farářem nebo administrátorem a kurátorem.
5. Tam, kde není možné zřídit samostatný sbor, může být pro členy sboru žijící v diaspoře zřízena
staršovstvem sboru se souhlasem seniorátního výboru kazatelská stanice. Konají se v ní pravidelná
bohoslužebná a katechetická shromáždění a ostatní pravidelná sborová práce.
6. Kazatelskou stanici spravuje staršovstvo sboru, který ji zřídil. Členové kazatelské stanice mají ve
staršovstvu sboru poměrný počet zástupců. V případě potřeby si kazatelská stanice může zvolit vlastní
výbor.
7. Zrušit kazatelskou stanici může staršovstvo sboru se souhlasem seniorátního výboru.
8. K duchovenské práci v diaspoře může staršovstvo sboru dočasně zřizovat místa duchovenské služby.
§ 22. Sborové shromáždění
1. Sborové shromáždění tvoří členové sboru s hlasovacím právem. Svolává je staršovstvo nejméně jednou
ročně.
2. Sborové shromáždění jedná o životě a práci sboru.
3. Sborové shromáždění volí z členů sboru, kteří dovršili 21. rok věku a kteří mají hlasovací právo, na
šestileté funkční období staršovstvo spolu s náhradníky.
4. Sborové shromáždění volí kazatele faráře nebo jáhna sboru.
§ 23. Staršovstvo
1. Staršovstvo je správní orgán farního sboru. Zejména mu přísluší pečovat spolu s kazatelem farářem
nebo jáhnem o bohoslužebná a katechetická shromáždění, o duchovní život rodin sboru, o hospodaření
sboru, o ekumenické vztahy a misijní činnost v obvodu sboru. Podporuje kazatele a pomáhá mu jim v
jejichho práci, ve vzájemné bratrské odpovědnosti dbá, aby život kazatelů, starších i celého sboru byl
ve shodě se svědectvím Písem svatých a s církevním řádem.
2. Staršovstvo zasedá podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.
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Členy staršovstva jsou mocí svého úřadu (virilní členové) kazatelé faráři a jáhnové ve sboru
ustanovení.
Staršovstvo volí ze svého středu kurátora sboru.
Staršovstvo volí ze svého středu na čtyřleté funkční období poslance konventu a jejich náhradníky.

HLAVA III. SENIORÁT
§ 24. Seniorátní příslušnost a správa
1. Seniorát je společenství sborů spojených v určitém obvodu ke společné církevní činnosti a správě.
2. Každý farní sbor musí příslušet k některému seniorátu. O příslušnosti rozhoduje synod.
3. O věcech seniorátu rozhoduje seniorátní shromáždění - konvent - volené na čtyřleté funkční období.
Seniorát spravuje seniorátní výbor v čele se seniorem a seniorátním kurátorem.
§ 25. Seniorátní shromáždění (konvent)
1. Členy konventu jsou:
a. poslanci volení staršovstvy sborů seniorátu;
b. všichni kazatelé faráři seniorátu samostatně spravující sbory a jáhnové povolaní ke službě
v administrovaném sboru;
c. ostatní kazatelé faráři a jáhnové působící v seniorátu v činné službě, jimž konvent přizná
členství;
d. kaplani, kteří jsou členy některého ze sborů seniorátu a jimž konvent přizná členství.
e. členové dosavadního seniorátního výboru a nově zvolení členové seniorátního výboru, pokud
již nejsou členy konventu, jakmile složí slib poslanců.
2. Konvent jedná o životě a práci seniorátu.
3. Zasedání konventu svolává seniorátní výbor na návrh předsednictva konventu, a to zpravidla jednou
ročně. Podle potřeby může být svoláno zasedání mimořádné. Mimořádné zasedání může v naléhavých
případech svolat seniorátní výbor sám, svoláno být musí, požádá-li o to alespoň třetina poslanců
konventu nebo třetina sborů seniorátu usnesením svých staršovstev.
4. Zasedáním konventu předsedá po celé funkční období čtyřčlenné předsednictvo. Členy předsednictva
konventu nemohou být zvoleni členové seniorátního výboru.
5. Konvent volí na šestileté období seniorátní výbor. Seniorátní výbor je čtyřčlenný nebo šestičlenný podle
rozhodnutí konventu, náhradníci jsou čtyři. Z farářů v činné službě seniorátu volí konvent seniora, jeho
prvního příp. i druhého náměstka a dva náhradníky a ze starších seniorátu seniorátního kurátora, jeho
prvního příp. i druhého náměstka a dva náhradníky. Za členy nebo náhradníky seniorátního výboru
nelze volit kandidáty, kteří jsou v den volby starší 70 let. Volby potvrzuje synodní rada.
6. Konvent volí na čtyřleté funkční období poslance na synod a jejich náhradníky.
7. Konvent volí na šest let členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady.
8. Konvent volí na šestileté období dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva JJ z kazatelů
farářů, jáhnů a starších farních působících ve sborech sborů seniorátuů.
9. Konvent volí z kazatelů farářů, jáhnů a starších působících ve sborech seniorátu farních sborů
seniorátu na čtyřleté období poslance seniorátního shromáždění JJ.
10. Konvent se usnáší o návrzích na synod.
11. Konvent volí na dobu určitou seniorátní kazatelefaráře nebo jáhny.
§ 26. Seniorátní výbor a senior
1. Seniorátní výbor je správním orgánem seniorátu. Do jeho působnosti náleží jednat a usnášet se o všech
věcech seniorátu, které nejsou výslovně přikázány konventu nebo seniorovi.
2. Seniorovi přísluší zejména dohled na sbory a církevní pracovníky seniorátu a pastorační péče o sbory.
3. Sídlem seniorátu je sbor, v němž senior působí jako kazatel farář.
4. Seniora zastupuje v jeho povinnostech jím pověřený náměstek a podle jeho pokynů se s ním dělí o
práci. Zastupováním může senior pověřit též kteréhokoliv člena seniorátního výboru v mezích jeho
způsobilosti.
HLAVA IV. POVŠECHNÝ SBOR
§ 27. Řízení a správa církve
1. O věcech povšechného sboru rozhoduje synod volený na čtyřleté funkční období. V době mezi
zasedáními synodu pracuje jeho předsednictvo a komise.
2. Povšechný sbor spravuje synodní rada v čele se synodním seniorem a synodním kurátorem.
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§ 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)
1. Členy synodu jsou:
a. poslanci zvolení konventy;
b. senioři a seniorátní kurátoři;
c. členové dosavadní synodní rady a nově zvolení členové synodní rady, pokud již nejsou členy
synodu, jakmile složí slib členů synodu;
d. dva zástupci učitelů Evangelické teologické fakulty University Karlovy z členů církve.
2. Členy synodu s hlasem poradním jsou členové církve povolaní synodem podle řádu. Mají právo
zúčastnit se práce synodu a podávat návrhy.
3. Na jednání synodu ČCE má právo vyslat svého delegáta kterákoli církev sdružená ve Společenství
evangelických církví v Evropě (GEKE). Tento delegát má statut hosta s právem promluvit v rozpravě.
Církev sdružená v GEKE má právo vyslat delegáta - svého člena pouze tehdy, umožní-li její předpisy,
aby se jednání jejího nejvyššího orgánu - shromáždění účastnil za stejných podmínek zástupce ČCE.
4. Zasedání synodu svolává na návrh předsednictva synodní rada, a to zpravidla jednou ročně. Podle
potřeby mohou svolat zasedání mimořádné. Mimořádné zasedání může v naléhavých případech svolat
synodní rada sama, svoláno být musí, požádá-li o to alespoň třetina poslanců synodu nebo alespoň
třetina seniorátních výborů.
5. Zasedáním synodu předsedá po celé funkční období šestičlenné předsednictvo. Členy předsednictva
synodu nemohou být zvolení členové synodní rady.
6. Synod se usnáší dvoutřetinovou většinou všech svých členů:
a. o zásadních otázkách církve, a to o vyznání církve a o základních věcech církevního zřízení,
jimiž jsou: cyklus synodů a konventů, délka volebního období, omezení volitelnosti na určité
období, podmínka, že jen starší je volitelný do vyšší funkce, otázka virility a opakované volby
faráře nebo jáhna. O zásadních otázkách církve se může synod usnášet jen tehdy, byly-li
návrhy z rozhodnutí synodu předem zaslány k vyjádření všem staršovstvům a konventům a
jestliže s nimi předem vyslovila souhlas nadpoloviční většina konventů nadpoloviční většinou
všech svých členů. Konventy jsou na základě usnesení synodu povinny se k těmto otázkám
jasně vyslovit. Vyjádření staršovstev však není podmínkou pro právoplatné usnášení synodu o
těchto věcech. Jestliže synod nebude souhlasit se stanoviskem nadpoloviční většiny konventů,
bude věc vrácena staršovstvům a konventům k vyjádření a budou uvedeny důvody, které vedly
synod k nesouhlasu. Po projednání na konventech se bude věcí zabývat příští synod, který
rozhodne s konečnou platností, nejsa již vázán stanoviskem konventů;
b. o učení církve, o bohoslužebném řádu, o znění kazatelského reversu a o církevním zřízení,
pokud nejde o základní věci podle bodu a). Návrhy o těchto věcech musí být z rozhodnutí
synodu předem zaslány k vyjádření všem staršovstvům a konventům. Vyjádření o nich však
není podmínkou pro právoplatné usnášení synodu.
7. Synod se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů o ostatním církevním zákonodárství.
8. Synod jedná o životě a díle všech sborů, církevních orgánů a zvláštních zařízení církve, která zřídil, a
dává základní směrnice pro jejich práci. Zkoumá a kontroluje činnost synodní rady a statutárních
orgánů církevních zařízení, která zřídil a rozhoduje o opatřeních předsednictva synodu učiněných v
době mezi zasedáními synodu. Usnesení synodu jsou závazná pro celou církev.
9. Synod volí na šestileté období šestičlennou synodní radu, a to z farářů v činné službě synodního
seniora, jeho prvního náměstka, druhého náměstka a tři náhradníky. Ze starších volí synodního
kurátora, jeho prvního náměstka, druhého náměstka a tři náhradníky.
10. Volitelný je ten, kdo dosáhl 35. roku věku, v den volby není starší 70 let a působí jako farář v činné
službě nebo presbyter.
11. Synod uvádí členy synodní rady v úřad.
12. Synod volí na dobu šesti let církevní pastýřskou radu a její náhradníky.
13. Synod volí na šestileté období čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva JJ z kazatelů
farářů, jáhnů a starších farních sborů.
14. Synod volí z kazatelů farářů, jáhnů a starších farních sborů na čtyřleté období poslance ústředního
shromáždění JJ.
15. Synod ustanovuje do funkce vedoucího tajemníka Ústřední církevní kanceláře.
16. V době mezi zasedáními pracuje synod v komisích, které zřizuje ze svých členů. Úkolem komisí je
příprava návrhů pro synod v úzké spolupráci se synodní radou a jejími poradními odbory. Komise
nemají správní působnost.
17. Pouze synod může zřizovat podle potřeby sbory ke zvláštní službě i s širší územní působností. Takové
sbory se spravují podle statutu schváleného synodní radou.
§ 29. Předsednictvo synodu
1. Předsednictvo synodu v době mezi zasedáními synodu:
a. připravuje a vyhlašuje program zasedání v součinnosti se synodní radou;
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b.

2.
3.
4.

pečuje o vyhotovení zápisů ze zasedání a připravuje synodní radě podklady k vyhlášení
usnesení;
c. dohlíží na plnění všech usnesení synodu, zkoumá a kontroluje provádění adresně uložených
usnesení a předkládá zprávu o plnění usnesení v nejbližším zasedání;
d. koordinuje práci komisí zřízených synodem, pečuje o předpoklady pro jejich práci a předkládá
jim k projednání došlé návrhy;
e. jmenuje mandátovou komisi, která přezkoumává platnost mandátů poslanců synodu a
připravuje volby členů církevních orgánů;
f. navrhuje synodní radě svolání mimořádného synodu;
g. svolává v naléhavých případech mimořádné jednání synodu.
Předsednictvo se schází k poradám podle potřeby. Svolává ho a předsedá mu předseda synodu.
Předsednictvo synodu nemá působnost ve věcech správy církve.
Podmínky pro práci předsednictva synodu zajišťuje synodní rada.

§ 30. Synodní rada
1. Synodní rada je nejvyšším správním orgánem církve. Provádí usnesení synodu a vyhlašuje církevní
zřízení a řády. Je odpovědná za řádný chod Ústřední církevní kanceláře. Vykládá s prozatímní platností
do nejbližšího synodu církevní zřízení a řády.
2. Sídlo synodní rady je Praha.
3. Synodní rada zasedá podle potřeby, zpravidla jednou týdně. Může se usnést na svém jednacím řádu,
podle něhož rozdělí práci mezi své členy a část své působnosti svěří synodnímu seniorovi a synodnímu
kurátorovi.
4. Pro různé obory práce volí synodní rada způsobilé členy církve za tajemníky synodní rady nebo jiné
celocírkevní pracovníky.
5. Na návrh staršovstva sboru schválený příslušným seniorátním výborem nebo na návrh příslušného
seniorátního výboru může synodní rada z vážných důvodů doporučit kazateli faráři nebo jáhnovi, aby
se ucházel o místo v některém jiném církevním sboru. V případech, kdy tak kazatel bez zbytečného
prodlévání neučiní, a v nejzávažnějších případech může ho synodní rada postavit kazatele mimo službu
do doby, než rozhodne církevní pastýřská rada.
6. Synodní rada může dle potřeby zřizovat své poradní odbory.
§ 31. Synodní senior
1. Synodní senior je mezi ordinovanými kazateli první mezi sobě rovnými.
2. Přijetím volby za synodního seniora pozbývá svého dosavadního úřadu faráře ve sboru.
3. Synodního seniora uvádí v úřad synod, který jej zvolil.
4. Synodnímu seniorovi zejména přísluší:
a. dohlížet na sbory a senioráty, jakož i na kazatele, starší, učitele náboženství a jiné pracovníky
v celé církvi, konat pastýřskou péči ve sborech i seniorátech, jakož i mezi kazateli;
b. ordinovat kazatele a presbytery;
c. uvádět v úřad nově zvolené členy a náhradníky seniorátních výborů;
d. odevzdávat budovy a jiná zařízení bohoslužebným účelům;
e. vydávat s vědomím synodní rady poselství sborům (pastýřské listy).
5. Synodního seniora zastupují v jeho povinnostech jeho náměstkové. Podle potřeby a po dohodě s ním se
dělí o jeho práci. Zastupováním může synodní senior pověřit též kteréhokoliv člena synodní rady v
mezích jeho způsobilosti. K funkcím uvedeným v odst. 4, písm. lit. b), c) a d) může synodní senior
delegovat též některého seniora.
§ 32. Ústřední církevní kancelář
1. Ústřední církevní kancelář zřizuje synodní rada.
2. Kancelář pomáhá synodní radě plnit úkoly dané zejména:
a. církevním zřízením a řády;
b. usnesením synodu a potřebami jeho předsednictva a komisí;
c. potřebami sborů, seniorátů i církve povšechné;
d. činností poradních odborů synodní rady;
e. vlastním rozhodnutím a pověřením SR;
f. výplatou kazatelských platů.
HLAVA V. GENERÁLNÍ SNĚM
§ 33. Složení a svolání generálního sněmu
1. Generální sněm tvoří představitelé všech sborů církve, členové synodní rady a seniorátních výborů.
2. Generální sněm svolává synodní rada a nepracuje-li, pak věkem nejstarší senior.
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Jednání generálního sněmu řídí jeho svolavatel, sněm se usnáší dvoutřetinovou většinou přítomných
členů.

§ 34. Kompetence generálního sněmu
1. Ve výhradní kompetenci generálního sněmu je spojení nebo sloučení Českobratrské církve evangelické
s jinou církví na základě usnesení synodu a rozhodnutí o otázkách s tím souvisejících.
HLAVA VI. VZTAH K CÍRKVI OBECNÉ
§ 35. Ekumenická sounáležitost a odpovědnost
1. Českobratrská církev evangelická uznává jiné církve a jednoty, které vyznávají víru v Boha Otce, Syna
a Ducha svatého.
2. Chce s nimi spolupracovat a podílet se s nimi na zvěstování evangelia ve světě, vzájemně se
povzbuzovat a doplňovat k plnějšímu vyrozumívání Boží pravdy a sdílet se ve službě a odpovědnosti za
smíření mezi lidmi a národy.
HLAVA VII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 36. Přechodná ustanovení k novele církevního zřízení přijaté 28. pokračujícím synodem ve dnech 10. –
12. 11. 1994
Část A: Zavedení čtyřletého funkčního období synodů a konventů
část A 1. Nejpozději do 3 měsíců po nabytí platnosti novely církevního zřízení zvolí staršovstva poslance do
seniorátních shromáždění (konventů) a jejich náhradníky. Ve lhůtě dvou týdnů zašlou sbory jejich jména a
adresy spolu s protokolem o volbě seniorátnímu výboru.
část A 2. Ustavující zasedání seniorátních shromáždění (konventů) budou svolána ve lhůtě 6 měsíců od nabytí
platnosti novely církevního zřízení. Při ustavujících shromážděních kromě volby předsednictva, všech orgánů
a komisí budou zvoleni poslanci na synod a jejich náhradníci. Jejich jména a adresy spolu s protokoly o volbě
zašlou seniorátní výbory ve lhůtě dvou týdnů synodní radě.
část A 3. Synodní rada svolá ustavující zasedání synodu nejpozději do 10 měsíců od nabytí platnosti novely
církevního zřízení. Při tomto ustavujícím zasedání synod zvolí předsednictvo a všechny orgány, rozhodne o
počtu a obsazení synodních komisí, projedná a usnese zásady práce a rozhodne o termínech svých dalších
pracovních zasedání.
část A 4. Před všemi ustavujícími shromážděními přezkouší příslušný správní orgán platnost oznámených
voleb.
Část B: K otázce kazatelů
část B 1. Lhůta pro opakovanou volbu kazatelů počíná běžet dnem nabytí účinnosti tohoto církevního zřízení,
tj. 28.2.1995.
část B 2. Dosavadní vikáři vykonávající sborovou službu (včetně seniorátních a celocírkevních) do dovršeného
věku 48 let složí praktickou zkoušku theologickou (farářskou zkoušku) ve lhůtě dvou let po vyhlášení novely
církevního zřízení. Vikáři, kteří překročili 48 let věku, budou synodní radou vyzváni k dohodnutí
individuálních podmínek pro získání volitelnosti za faráře.
část B 3. Dosavadní diakoni jsou po vyhlášení novely církevního zřízení nadále označování jako jáhnové.
Jejich ordinace zůstává zachována a vykonávají službu kazatelskou podle povolací listiny. Jejich další
působení upravuje bod B. Dosavadní diakoni vykonávající sborovou službu (včetně seniorátních a
celocírkevních), kteří dálkově studují ETF UK, obdrží volitelnost za faráře po posouzení celkové způsobilosti
a po složení zkoušky dle oddílu E Řádu pro kazatele. Dosavadní diakoni (včetně seniorátních a
celocírkevních), vykonávající sborovou službu nejméně 10 let, kteří nestudují (dálkově) ETF UK, budou
pozváni synodní radou k dohodnutí individuálních podmínek pro získání volitelnosti za faráře.
část B 4. Oprávnění dosavadních výpomocných kazatelů zůstávají v platnosti.
§ 36a Přechodná ustanovení k novele církevního zřízení přijaté 1. zasedáním 34. synodu
1.
Faráři a jáhnové, kteří ke dni vyhlášení novely církevního zřízení přijaté 1.
zasedáním 34. synodu nevykonávají ordinovanou službu dlouhodobě a soustavně jako své
povolání, ale mají zachovánu způsobilost k ordinované službě v církvi, se nadále považují za
výpomocné kazatele ve smyslu § 14 odst. 1 církevního zřízení.
2.
Vyhlášením novely církevního zřízení přijaté 1. zasedáním 34. synodu se
dosavadní ordinovaní presbyteři, kteří ke dni vyhlášení této novely mají platné osvědčení o
způsobilosti ke službě ordinovaného presbytera, nadále považují za výpomocné kazatele ve
smyslu § 14 odst. 2 církevního zřízení.
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Vyhlášením novely církevního zřízení přijaté 1. zasedáním 34. synodu se
dosavadní kazatelé, kteří byli pověřeni synodní radou službou v jiných institucích podle
dosavadního znění čl. 8 Řádu pro kazatele a vykonávají tuto službu soustavně jako své povolání,
považují za kaplany ve smyslu § 13 církevního zřízení.

§ 37. Platnost církevního zřízení
Toto církevní zřízení bylo usneseno 11. synodem Českobratrské církve evangelické 31.10.1953 a bylo
změněno a doplněno usneseními 23., 26. a 28. synodu, 4. zasedáním 30. synodu a posledně pak usnesením
1. zasedání 31. synodu ČCE dne 22. 5. 2003.
Tyto poslední změny nabývají platnosti a účinnosti vyhlášením synodní radou dne 18. 6. 2003.
Současně s platností tohoto církevního zřízení se ruší platnost církevního zřízení ve znění vyhlášeném k
19. 6. 2002.

C) Návrhy usnesení
Synodní rada předkládá synodu následující návrhy usnesení:
1.

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách Církevního zřízení, které jsou navrženy v tisku
č. 18/2 na str. 2 – 13.

2.

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 34. synodu předložila související návrhy změn církevních
řádů.
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ROZŠÍŘENÍ PRAVOMOCI SR PRO UKONČENÍ ZAMĚSTNANECKÉHO POMĚRU KAZATELE

A) Úvod
3. zasedání 33. synodu uložilo synodní radě usnesením č. 20, aby připravila takovou změnu církevních řádů,
která by podstatně rozšířila pravomoci synodní rady ve věci výpovědi ze zaměstnaneckého poměru kazatelů.
Synodní rada pověřila vypracováním takového návrhu poradní odbor organizační a právní.
Zvolené řešení vychází z toho, že vymezení kárné odpovědnosti kazatelů v Řádu pastýřské služby čl. 3 odst. 2 je
dostatečné a pokrývá případy, které synodní rada důvodně může a má kvalifikovat jako neuspokojivý výkon
kazatelské služby. Synodní rada v rámci navrženého řešení nezískává pro takový případ přímou pravomoc
k ukončení zaměstnaneckého poměru, ale navržená změna Církevního zřízení umožní synodní radě, aby mohla
rozhodnout o postavení kazatele mimo službu i bez návrhu staršovstva či seniorátního výboru (ale po projednání
s těmito orgány) a aby mohla rozhodnout o postavení kazatele mimo službu i bez doporučení kazateli, aby se
ucházel o povolání jiným sborem. Předpokladem pro takový postup je, že synodní rada sama nebo příslušné nižší
správní orgány proti kazateli podají návrh k pastýřské radě, kterým se bude navrhovat, aby církevní pastýřská
rada rozhodla o zbavení úřadu kazatele v dosavadním sboru anebo o ztrátě způsobilosti kazatele k ordinované
službě.
Aby bylo zachováno právo na odvolání, je součástí návrhu také změna CZ a řádů za účelem zřízení odvolací
komise synodu, která by rozhodovala o odvoláních proti takovým rozhodnutím synodní rady o dočasném
postavení kazatele mimo službu.
Kazateli, který by byl do rozhodnutí pastýřské rady postaven synodní radou mimo službu, musí být vyplácena
náhrada jeho mzdy ve výši jeho průměrného výdělku.
Aby případné postavení kazatele mimo službu nebylo nepřiměřeně dlouhé, je návrh na změnu řádů související
s rozšířením pravomoci synodní rady pro ukončení zaměstnaneckého poměru kazatele rozšířen o změny Řádu
pastýřské služby, jimiž se zkracuje lhůta pro rozhodnutí pastýřských rad o projednávaných případech, které jsou
příliš dlouhé.

B) Změny Církevního zřízení
Synodní rada předkládá synodu následující návrh usnesení:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách CZ § 12, § 18 a § 26. Uvedené paragrafy se
mění takto:
Pozn.: Číslování paragrafů a odstavců odpovídá současně platnému znění Církevního zřízení. Protože v řízení o
změnách CZ souvisejících s ordinovanou službou dochází v důsledku vkládání nových paragrafů a odstavců
k přečíslování paragrafů a odstavců následných, bude v případě jejich schválení číslování paragrafů a odstavců
měněných v tomto řízení o změnách CZ přizpůsobeno tak, aby odpovídalo posunutému číslování.
§ 12. Kazatelé
Do Církevního zřízení § 12 se vkládá nový odstavec 14 v tomto znění:
14. Navrhuje-li správní orgán v řízení před pastýřskou radou, aby farář nebo jáhen byl zbaven
úřadu v dosavadním sboru nebo způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi,
může ho synodní rada svým rozhodnutím postavit mimo službu, a to až do konečného
rozhodnutí o zbavení úřadu v dosavadním sboru anebo o zbavení způsobilosti k ordinované
službě faráře nebo jáhna v církvi.
Před přijetím rozhodnutí si synodní rada vyžádá stanovisko faráře nebo jáhna a příslušných
nižších správních orgánů.

§ 18. Církevní dohled a opravné prostředky
Církevní zřízení § 18 odst. 3 se mění takto:
3. Rozhodnutí synodní rady ve věcech správních je konečné. Proti rozhodnutím synodní rady, která
nemají povahu jen správní, může se seniorátní výbor nebo konvent každý člen i orgán církve takovým rozhodnutím dotčený odvolat k synodu. Podání tohoto odvolání není vázáno lhůtou.
Do Církevního zřízení § 18 se vkládá nový odstavec 6 v tomto znění:
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6. O odvoláních proti rozhodnutím synodní rady o postavení faráře nebo jáhna mimo službu rozhoduje odvolací komise synodu. Rozhodnutí odvolací komise synodu je konečné.

§ 26. Shromáždění povšechného sboru (synod)
Do Církevního zřízení § 26 se vkládá nový odstavec 13 v tomto znění:
13. Ze svých členů synod volí devět členů a tři náhradníky odvolací komise. Funkční období
členů odvolací komise je totožné s funkčním obdobím synodu.
Dosavadní odstavce 13-17 se přečíslují na 14-18.
§ 28. Synodní rada
Z Církevního zřízení § 28 se vypouští dosavadní odstavec 5 v tomto znění:
5. Na návrh staršovstva sboru schválený příslušným seniorátním výborem nebo na návrh příslušného
seniorátního výboru může synodní rada z vážných důvodů doporučit kazateli, aby se ucházel o
místo v některém jiném církevním sboru. V případech, kdy tak kazatel bez zbytečného prodlévání
neučiní, a v nejzávažnějších případech může synodní rada postavit kazatele mimo službu do doby,
než rozhodne církevní pastýřská rada.

C) Změny Řádu pastýřské služby
Synodní rada předkládá synodu následující návrh usnesení:
Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby čl. 6. Dosavadní článek 6 se mění takto:
Čl. 6. Provádění pastýřské služby
1. Způsob zahájení i průběh pastýřské služby jsou ponechány pastýřské moudrosti, lásce a
odpovědnosti členů rady. Řízení je však nutno zahájit do 30 dnů a uzavřít Pastýřská rada řízení
uzavře nejpozději do 12 3 měsíců od předání doručení podnětu k zahájení řízení příslušné
pastýřské radě.
2.

Úkolem pastýřské rady je hájit práva všech, jichž se případ dotýká.

3.

Obvyklým postupem je nejprve ověření podání a osobní rozmluva pověřeného člena pastýřské
rady s tím, kdo je volán ke kázni. Po jejím případném neúspěchu pak jednání před celou radou se
snahou dosáhnout vzájemně a dobrovolně přijatelné řešení. Dojde-li k dobrovolnému řešení,
ukončí předsedající jednání a předá písemně výsledek příslušnému seniorovi, resp. synodnímu
seniorovi do vlastních rukou.

4.

Zjistí-li seniorátní pastýřská rada při jednání, že se kázeňská problematika dotýká otázek, jež
náležejí do výhradní pravomoci synodu (CZ 26,6), t.j. dojde-li k vážnému porušení církevního
zřízení či kazatelského reversu, ukončí projednávání případu a předá jej neprodleně církevní
pastýřské radě. Tak se stane i tehdy, přesahuje-li případ svými souvislostmi nebo dosahem obvod
příslušného seniorátu nebo závažností pravomoc seniorátní rady. Církevní pastýřská rada
v takovém případě uzavře řízení nejpozději do 3 měsíců od předání případu seniorátní
pastýřskou radou.

5.

Rozhodnutí dle odst. 4 učiní seniorátní pastýřská rada nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.
Toto rozhodnutí je konečné, odvolání proti němu není přípustné.

D) Změny Řádu pro kazatele
Synodní rada předkládá synodu následující návrh usnesení:
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 7 odst. 1. Dosavadní odstavec 1 se mění takto:
Čl. 7. Administrace a zastupování
1. Není-li místo faráře farního sboru obsazeno, nemůže-li farář vykonávat svůj úřad po dobu delší
než 3 měsíce, je-li farář rozhodnutím synodní rady postaven mimo službu nebo je-li na místo
kazatele farního sboru povolán jáhen, ustanoví senior po projednání se staršovstvem tohoto sboru
a s farářem, který má být ustanoven, administrátora sboru z farářů seniorátu. Administrátorovi
přísluší všechna práva a povinnosti kazatele sboru. Ustanovený administrátor je povinen tuto
funkci přijmout a řádně ji vykonávat. Administrátor uzavírá se staršovstvem administrovaného
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sboru smlouvu o náplni práce administrátora, kterou schvaluje seniorátní výbor. Smlouvou
nemůže být náplň práce administrátora sjednána v menším rozsahu, než jaký stanovuje minimální
náplň práce administrátora sboru schválená synodem. Není-li uzavřena smlouva o náplni práce
administrátora, řídí se rozsah práce administrátora minimální náplní práce administrátora sboru
schválenou synodem.

E) Návrhy usnesení
Synodní rada předkládá synodu následující návrhy usnesení:
1.

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách Církevního zřízení, které jsou navrženy v tisku
č. 18/3 na str. 1 – 2.

2.

Synod usnáší změnu čl. 6 Řádu pastýřské služby ve znění uvedeném v tisku č. 18/3 na str. 2 – 3.

3.

Synod usnáší změnu čl. 7 odst. 1 Řádu pro kazatele ve znění uvedeném v tisku č. 18/3 na str. 3.
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farních sborů ČCE
Praha, 30. září 2014
Č.j.: ÚCK/583/2014
Pokračování rozhovoru o samofinancování církve
Vážené sestry, vážení bratři,
těší nás, že jsme se během uplynulých dvanácti měsíců významně posunuli v rozhovoru o financování církve.
Mluví se o financovaní církve, ale jedná se především o financovaní platů kazatelů. Děkujeme Vám za pečlivé
prodiskutování této problematiky loni na podzim a prosíme Vás, abyste k tomuto druhému kolu společného
promýšlení přistoupili stejně odpovědně.
Níže popisujeme stav rozhodování, v němž se právě nacházíme. Názor Vašeho sboru potřebujeme znát
nejpozději do 31.1.2015. Protože o věci je třeba důkladně ve sboru hovořit a protože tímto tématem se mají
zabývat podle rozhodnutí synodu také konventy, prosíme, abyste si tento dopis přečetli a začali se jím zabývat
neprodleně.
A) Současný stav – kde právě jsme
3. zasedání 33. synodu v roce 2013 projednalo výsledky rozhovoru o hospodářské soběstačnosti sborů a
financování církve. Na podzim roku 2013 se měly sbory vyjádřit zejména k otázce, jaký podíl restitučních
prostředků má ČCE v budoucnu věnovat pro tzv. diakonické a rozvojové projekty. Na základě zpracovaných
výsledků a jejich vyhodnocení přijal 33. synod na svém 4. zasedání následující usnesení č. 30:
1. Synod bere na vědomí průběh a výsledky rozhovoru ČCE vedeného na základě usnesení č. 28 3. zasedání
33. synodu a pokládá toto usnesení za splněné.
2. Synod konstatuje, že ve sborech proběhla široká diskuse zabývající se budoucností sborů a církve a děkuje těm sborům a sestrám a bratřím, kteří se na této diskusi podíleli a stále podílejí.
3. Synod bere na vědomí, že podle výsledků zpracování dotazníků ohledně předložených modelů financování
ČCE: 7,5% sborů preferuje model B, 32,3% model C, 37,8% model D a 22,4% model E.
Pro přehlednost uvádíme znovu popis jednotlivých modelů:
Model B – použití 100% restitučních náhrad pro diakonické a rozvojové projekty. Žádné prostředky restitučních
náhrad nebudou použity pro financování kazatelů církve.
Model C – pro diakonické a rozvojové projekty bude použita pouze fixní část restitučních náhrad ve výši 6 mil.
Kč/rok. Zbylá část restitučních náhrad bude vložena do personálního fondu a použita pro financování
pracovníků církve. Na rozdíl od modelu E bude pro financování pracovníků církve použita podle potřeby i část
jistiny personálního fondu.
Model D – použití 50% restitučních náhrad pro diakonické a rozvojové projekty. Zbylá část restitučních náhrad
bude vložena do personálního fondu a použita pro financování pracovníků církve.
Model E – pro diakonické a rozvojové projekty bude použita pouze fixní část restitučních náhrad ve výši 3 mil.
Kč/rok. Ostatní prostředky plynoucí z restitučních náhrad budou použity pro financování pracovníků církve.
Z výsledků rozboru uvedeného v bodě 3 je zřejmé, že názory sborů byly značně rozdílné. Bylo proto nutné
provést zprůměrování názorů na množství prostředků, které budou použity pro diakonické a rozvojové projekty.
Na základě tohoto zprůměrování přijal 33. synod usnesení 30/4 až 30/5.
4. Synod ukládá synodní radě, aby do 1. zasedání 34. synodu připravila návrh dalšího vývoje odvodu do
personálního fondu a jeho čerpání s tím, aby 15–25% restitučních náhrad bylo použito na diakonické a
rozvojové projekty. Zbylá část restitučních náhrad bude příjmem personálního fondu.
5. Synod ukládá synodní radě, aby alternativy budoucího vývoje odvodu do personálního fondu zaslala
do 30.9.2014 sborům a konventům k vyjádření.
B) Co potřebujeme rozhodnout nyní
Strategická komise vyhodnotila toto usnesení synodu a předkládá sborům a konventům k diskusi šest
upřesněných modelů vývoje budoucího odvodu do personálního fondu. Modely se od sebe liší ve dvou rovinách.
a) Podílem restitučních náhrad, které budou použity pro diakonické a rozvojové projekty, a to v odstupňování
15, 20 a 25% z restitučních náhrad. Tím bude podle rozhodnutí synodu zpřesněn rozsah základního parametru použití restitučních náhrad, o kterém jste rozhodovali na podzim 2013. Prvním rozhodnutím, které má váš
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sbor udělat je, zda pro restituční náhrady má být použito 15% (model G), 20% (model H) či 25% (model I)
restitučních náhrad.
b) Dalším parametrem k rozhodování je míra úspor, které budou dosaženy po konci třicetiletého období vyplácení restitučních náhrad (přibližně v roce 2050). Pokud by mělo být dosaženo vyšších úspor, bude nutné zvyšovat rychleji odvody do personálního fondu. Pokud by úspory na konci restitučního období mohly být nižší,
bylo by možné zvyšovat odvody do personálního fondu pomaleji. Strategická komise se rozhodla předložit
k rozhodnutí dvě míry zvyšování personálního fondu:
Varianta pomalejší: Pokud bude odvod do personálního fondu zvyšován v současnosti pomaleji, budou úspory
na konci restitučního období nižší a přibližně v roce 2050 bude možné financovat platy kazatelů cca z 23%
z výnosů akumulovaného majetku. Po uplynutí doby, kdy přijímáme restituční náhrady, bude tedy situace
vypadat tak, že v každém dalším roce budeme schopni financovat přibližně 23% nákladů na platy kazatelů
z úspor. Zbývající část, tedy přibližně 77%, budeme muset každý rok v církvi vybrat. (Nyní odvody sborů do
personálního fondu pokrývají cca 20% nákladů na platy kazatelů.)
Varianta rychlejší: Rychlejší zvyšování odvodu do personálního fondu v současnosti bude znamenat menší
zatížení pro budoucí generace, protože po 30 letech budou úspory vyšší a platy kazatelů bude možné financovat
cca z 39% z výnosů akumulovaného majetku. Zbývajících přibližně 61% bude nutno každý rok v církvi vybrat.
Vaším druhým úkolem je rozhodnout, zda církev má postupovat podle pomalejší nebo rychlejší varianty.
Abyste měli při rozhodování představu o rychlosti zvyšování odvodu do personálního fondu, je k tomuto
materiálu přiloženo šest modelů (excelový soubor). Tři varianty podle bodu a) modely G (15%), H (20%),
I (25%) rozlišené dvěma variantami podle bodu b) G1, H1 a I1 podle pomalejší varianty a G4, H4 a I4 podle
rychlejší varianty.
Zvolte proto nejprve, zda pro diakonické a rozvojové projekty má být použito 15, 20 nebo 25%
restitučních náhrad.
Následně pak zvolte, zda má být použito rychlejší zvyšování odvodu do PF podle pomalejší varianty
(model G1, H1 nebo I1) nebo podle rychlejší varianty (model G4, H4 nebo I4).
Formulář k zaznamenání Vaší odpovědi je na konci tohoto materiálu.
Doporučení všech sborů budou zprůměrována a synodu předložen návrh, který bude odpovídat průměrnému
názoru sborů, které odpoví. Proto i na Vaší odpovědi záleží.
C) Dále synod usnesl toto
Zde pro Vaši informaci uvádíme body 6 – 10 výše zmiňovaného usnesení č. 30, které přijal 33. synod:
Usnesením synodu 30/6 je vypořádán nevydaný majetek diakonie.
6. Prostředky na diakonické a rozvojové projekty podle bodu 4 zahrnují i odškodnění Diakonie za bývalý
majetek České diakonie, jenž nemohl být podle zákona o majetkovém vyrovnání vydán.
Usnesením synodu podle bodu č. 30/7 byl stanoven další časový postup přechodu ČCE k samofinancování:
7. Synod souhlasí s časovým plánem přechodu ČCE k samofinancování uvedeným v tisku synodu 18/5.
Časový plán z materiálů synodu:
r. 2015 – poslední rok plného financování kazatelských míst státem
a) Definitivní nasměrování a stanovení vývoje odvodu do PF nejméně na 5 let.
b) Definitivní stanovení prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty.
c) Stanovení mechanismu rozdělování diakonických a rozvojových prostředků.
d) Úprava mechanismu solidarity.
e) Stanovení mechanismu půjček z PF.
f) Další upřesnění správy investovaných prostředků.
r. 2016 – počátek poklesu financování kazatelských míst státem, každý rok o 5%
r. 2020 – střední korekce vývoje mechanismu odvodu do PF
r. 2025 – případná další korekce vývoje odvodu do PF
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Z časového rozvrhu je zřejmé, že po 5 a následně pak pod 10 letech bude možné provést korekce odvodu do
personálního fondu podle aktuálního vývoje naspořených prostředků, výnosů, počtu kazatelů a dalších
relevantních parametrů.
Další usnesení synodu č. 30/8–10 ukládají synodní radě upravit stávající způsob solidarity, možnosti půjček
z personálního fondu a pravidla pro rozdělování té části restitučních prostředků, která bude určena pro
diakonické a rozvojové projekty. Součástí pravidel bude i definice těchto projektů.
8. Synod ukládá synodní radě, aby předložila 1. zasedání 34. synodu návrh úpravy stávajícího systému solidarity sborů tak, aby byl usnadněn přechod malých sborů a seniorátů k samofinancování. Synod souhlasí
s ideou zavedení strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských míst a ukládá synodní radě do
1. zasedání 34. synodu připravit jejich komplexní koncepci.
9. Synod ukládá synodní radě, aby vytvořila systém půjček z prostředků PF církevním sborům na investiční
účely. Podmínkou půjček je minimální úrok stanovovaný investiční komisí (investičním výborem) a dostatečné jištění prostředků zcizitelným majetkem sboru, případně jištění budoucími příjmy Jeronýmovy
jednoty. Jako zdroj půjček bude možné použít pouze synodem stanovovanou část prostředků personálního
fondu. Půjčky nebudou určeny na provozní účely.
10. Synod ukládá synodní radě, aby připravila pravidla pro správu a rozdělování té části restitučních náhrad, která bude synodem určena pro diakonické a rozvojové projekty ČCE, včetně možnosti bezúročných
půjček na tyto účely.
Jménem synodní rady a strategické komise děkuje za spolupráci a bratrsky zdraví
Pavel Stolař
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Formulář k zaznamenání Vaší odpovědi
Vyplněný formulář prosím zašlete:
elektronicky na adresu sekretariat@e-cirkev.cz
(příp. písemně na adresu: Českobratrská církev evangelická – Ústřední církevní kancelář, Jungmannova 9,
111 21 Praha 1)
a předsednictvu Vašeho konventu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v
1) Pro diakonické a rozvojové projekty má být použito *:
15% restitučních prostředků
20% restitučních prostředků
25% restitučních prostředků
2) K samofinancování má být použita cesta ve variantě *:
pomalejší
rychlejší
* zaškrtněte vždy 1 z nabízených variant
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