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31. konvent PS – 3. zasedání – Libiš 3.11. 2012

ZPRÁVA O 1. MIMOŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ 33. SYNODU ČCE A O 2. ZASEDÁNÍ 33. SYNODU
ČCE
1. mimořádné zasedání 33. synodu (25. 11. 2011)
Dne 25. 11. 2011 proběhlo 1. mimořádné zasedání 33. synodu ČCE, které se zabývalo jediným bodem programu –
majetkovým vyrovnáním státu s církvemi.
Synod souhlasil se zákonem o majetkovém vyrovnání vztahů mezi státem a církvemi a pověřil synodní radu, aby
jménem ČCE příslušnou smlouvu podepsala (64 pro, 4 proti, 4 se zdrželi).
I přes zdánlivě jednoznačný výsledek bylo jednání emočně vypjaté. Z diskuze vyplynul požadavek, aby k tomuto
tématu vypracovala synodní rada materiál, ve kterém by se řešily další navazující otázky:
⋅ podle jakých kritérií – teologických a etických – bude církev s finanční náhradou nakládat a s jakým cílem
budou státem svěřené prostředky investovány,
⋅ komu bude svěřena pravomoc i odpovědnost za nakládání s finanční náhradou,
⋅ jaká část finanční náhrady bude použita na aktuální výplaty kazatelů a jaká část bude
investována, aby zajistila budoucí výnosy,
⋅ z jakých zdrojů bude klesající dotace na platy kazatelů doplňována,
⋅ kdo a podle jakých měřítek bude rozhodovat o počtech kazatelských míst a výši jejich úvazků vzhledem k
finančním možnostem církve,
⋅ jak se změní výběr Personálního fondu a jeho výše,
⋅ jak a kým bude stanovena výše platů kazatelů a církevních pracovníků,
⋅ předběžný výhled na možné financování církve v příštích deseti letech (2013 - 2022)
Protože zákon nebyl ještě schválen, nebylo možné tato usnesení detailně rozpracovat. Stále nevíme, z jakých
parametrů budeme vycházet. Proto 2. zasedání 33. synodu usneslo, aby se zatím zahájil ve sborech rozhovor na
téma hospodářské soběstačnosti a obětavosti sborů. Toto téma jste už asi ve svých sborech začali probírat – a
to podle pokynů a materiálů, které do všech sborů zaslala synodní rada.
2. zasedání 33. synodu taktéž uložilo synodní radě, aby v případě, že bude schválen zákon o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, zajistila vytvoření multiparametrického modelu či jiného
vhodného nástroje pro kvalifikovaný odhad dlouhodobého vývoje církevních financí v závislosti na parametrech
majetkového narovnání, obětavosti církve, personálním vývoji v ČCE a dalších relevantních parametrech.
2. zasedání 33. synodu (7. - 10. 6. 2012)
Ve dnech 7. – 10. 6. proběhlo 2. zasedání 33. synodu ČCE. Plné znění všech usnesení tohoto synodu najdete na
internetových stránkách http://www.e-cirkev.cz/clanek/2542-Usneseni-2-zasedani-33-synodu/index.htm. Pro tuto
zprávu na konvent vybírám z jednání jen některé body.
Na zasedání proběhla volba poslanců ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty. Za náš Poděbradský seniorát
byl zvolen poslancem Pavel Kubíček a náhradníkem Bedřich Fér.
Synod povolal na místo studentského faráře evangelické teologické fakulty bratra Jana Štefana (70 ℅ úvazek) a
bratra Ivo Mareše (30℅ úvazek).
Synod se také zaobíral otázkou kazatele pro české sbory ve východní Evropě. Nyní tuto činnost vykonává bratr
Petr Brodský. V opakované volbě mu byl mandát prodloužen ještě na období 2013 – 2015 (na 50℅ úvazek).
Synodní rada má za úkol nalézt řešení, jak bude tato práce pokračovat dál (po roce 2015).
Synod uložil synodní radě, aby zahájila řízení o změnách Církevního zřízení ohledně funkčních období správních
orgánů (tj. staršovstev, seniorátních výborů, synodní rady atd.) Změna spočívá v tom, aby všichni členové
správního orgánu byli voleni současně (aby v průběhu funkčního období neprobíhaly „dovolby“ a na uprázdněných
místech fungovali náhradníci). Touto otázkou se budeme zabývat i na tomto konventu.
Synod uložil synodní radě, aby na 3. zasedání 33. synodu předložila návrh změn Církevního zřízení, které zajistí,
aby poslanci seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty byli voleni příslušnými staršovstvy sborů seniorátu a
poslanci ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty příslušnými konventy.
Synod konstatoval nepoměr mezi původním očekáváním a současným postavením diakonů v životě církve.
Nepokládá však za vhodné tento institut v nejbližší době rušit.
Dále se synod zabýval otázkou supervize kazatelů v ČCE. Supervizní program má poskytovat kazatelům prostor
pro reflexi práce a hledání odpovědí na otázky související s jejich službou a jejich životem. Supervize je součástí
celoživotního vzdělávání kazatelů. Na námitku, že nepotřebujeme supervizory, ale zpovědníky, bylo odpovězeno,
že zpovědníky potřebujeme k řešení vztahů, kdežto supervize nám pomáhá řešit pracovní problémy. Částka z
celocírkevních repartic určená na supervizi činí 130 000,- Kč pro rok 2013 a 145 000,- Kč pro rok 2014.
Správní rada Personálního fondu diskutovala o výši odvodu do Personálního fondu pro rok 2013 a doporučila
předložit synodu návrh usnesení ve dvou variantách - a to buď zachovat stejnou výši odvodu platnou pro rok 2012,
tj. 77 000,- Kč nebo stávající odvod do Personálního fondu navýšit pro rok 2013 o průměrnou míru inflace, tj. o
1,9%, na částku 78 500,- Kč. Synod se rozhodl pro variantu ve výši 78 500,- Kč.
Dále se synod zabýval problematikou nerentability církevních rekreačních středisek. Synodní rada navrhla zřídit
místo pracovníka, který by vyhledával pro střediska nové typy vhodných programů, koordinoval propagaci všech
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středisek a jejich programů v tuzemsku i v zahraničí a spolupracoval na získávání grantových a investičních
prostředků pro střediska. Synod tuto novou koncepci schválil. Jednalo se však i o jiném návrhu – o prodeji
církevního střediska v Herlíkovicích. Tento návrh neprošel (pro 22, proti 37).
Průběhem synodu se zabývaly i některé články v evangelickém tisku. Mohli jste se dočíst o tom, že na zahajovací
bohoslužby přijala pozvání ministryně kultury Alena Hanáková – a zúčastnila se i večeře Páně. Nebo že synodály
přišel pozdravit kardinál Dominik Duka. A že ve svém proslovu doslova řekl: „Každé vaše oslabení je i naše
oslabení, každý váš úspěch je i naším úspěchem.“ Nebo jste mohli číst o tom, že v průběhu synodu proběhla
demonstrace studentů z Konzervatoře v Olomouci, jejímž zřizovatelem je naše ČCE… To vše a mnohé jiné věci do
své zprávy už nezahrnuji. Jen ještě na závěr připomenu, že kdokoliv z vás se může
osobně zúčastnit zahajovacích či závěrečných bohoslužeb nebo jako host i samotného jednání synodu.
Dagmar Férová,
24. 9. 2012, Lysá nad Labem
------------------------

Návrh usnesení: Konvent bere na vědomí informaci o posledních dvou zasedáních synodu.
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