Tisk č. 14

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

ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ CZ §§ 9, 11, 20, 21, 22, 23, 26 A 34
Vysvětlení navrhovaných změn Církevního zřízení
Současná situace a důvody pro změnu
Jednotliví členové správních a jiných orgánů (staršovstev, seniorátních výborů, synodní rady, pastýřských rad,
představenstev Jeronýmovy jednoty a různých komisí) jsou v ČCE dosud voleni na šestileté období. Poslanci do
shromáždění (konventů, synodu, shromáždění Jeronýmovy jednoty) a jednotliví členové orgánů (např.
předsednictev) těchto shromáždění jsou voleni na čtyřleté období. Pouze pro staršovstva je výslovně stanoveno, že
uprázdní-li se místo ve staršovstvu, nastoupí na ně náhradník do konce funkčního období staršovstva. Uprázdní-li
se místo v seniorátním výboru nebo v synodní radě, jsou na ně povoláváni náhradníci pouze do nejbližšího
zasedání konventu nebo synodu, které musí provést volbu nového člena na dobu šesti let. Při další volbě jsou pak
voleni pouze ti členové orgánu, kterým uplynulo šestileté funkční období.
Postupně tedy může dojít k tomu, že v jediném orgánu končí funkční období každému z členů v jinou dobu a
snadno se zapomíná na včasné provedení volby na místa, která se uprazdňují postupně. Problém opakovaně
nastává i při volbách do staršovstev, kdy jsou z různých důvodů (např. při nedostatečném počtu náhradníků) na
uprázdněná místa „dovolováni“ noví členové staršovstva. Jejich funkční období potom končí jindy než funkční
období členů ostatních. Může se tak stát, že v určitém sboru je nutné provádět volby do staršovstva nikoli nejvýše
jednou za tři roky, jak předpokládají řády, ale častěji, čímž se situace stává značně nepřehlednou.
Základní princip navrhované právní úpravy
V navrhované právní úpravě není rozhodující věcí funkční období jednotlivých osob, nýbrž šestileté funkční období
příslušného orgánu nebo čtyřleté funkční období příslušného shromáždění. Uprázdní-li se jakýmkoli způsobem
místo člena kteréhokoli orgánu nebo místo poslance kteréhokoli shromáždění, bude na ně povolán příslušný
náhradník, který bude v orgánu či ve shromáždění působit do konce funkčního období orgánu nebo shromáždění
bez ohledu na to, za jak dlouhou dobu toto funkční období skončí. Příslušné shromáždění nebo orgán provede při
nejbližší příležitosti volbu dalšího náhradníka, aby byl stále k dispozici stanovený počet náhradníků. Před
skončením funkčního období orgánu nebo shromáždění budou najednou zvoleni všichni členové nového orgánu
nebo všichni poslanci nového shromáždění a stanovený počet jejich náhradníků.
Výjimky a úskalí
Výjimkou jsou celocírkevní odbor mládeže a seniorátní odbory mládeže, jejichž funkční období stanovené Řádem
výchovy a vzdělávání v církvi zůstává jako dosud dvouleté a není účelné je prodlužovat, protože osobní situace
jejich členů se velmi rychle mění.
Další výjimkou jsou správní rada Diakonie ČCE a správní rady jejích středisek. Jejich členové nejsou do svých
funkcí voleni, nýbrž podle ustanovení Řádu diakonické práce je na návrh příslušného ředitele jmenuje do funkcí
příslušný nadřízený správní orgán. Funkční období těchto orgánů proto nepočíná dnem stanoveným při volbě,
nýbrž dnem, kdy nabývá účinnosti rozhodnutí o jmenování příslušného ředitele.
Sluší se také upozornit, že navrhovaná úprava nepočítá s možností volby poloviny staršovstva každé tři roky,
kterou některé sbory využívají.
Návrh změn Církevního zřízení
§ 9. Správní orgány
3. Funkční období správních orgánů je šestileté. Členové i náhradníci správních orgánů jsou kromě členů
virilních voleni na dobu funkčního období příslušného správního orgánu, tj. na šest let. Funkční
období správních orgánů počíná dnem, který je stanoven při volbě, a není-li stanoven, počíná
prvého dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž proběhla volba. Funkční období
správního orgánu končí počátkem funkčního období nově zvoleného správního orgánu, ne však
dříve.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, je na jeho místo povolán
náhradník, který zastává funkci do konce funkčního období správního orgánu, do něhož byl
povolán. 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. Povolání náhradníka do funkce člena dle předchozího odstavce se jako funkční období
nezapočítává.
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§ 11. Poslanci do shromáždění
3. Poslanci úřad vykonávají tak dlouho, dokud volba nového poslance na jejich místo nenabude platnosti do
konce funkčního období shromáždění, jehož jsou členy. Funkční období shromáždění končí
počátkem funkčního období nově zvoleného shromáždění.
§ 20. Sborové shromáždění
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.
§ 21. Staršovstvo
4. Staršovstvo volí ze svého středu kurátora sboru.
5. Staršovstvo volí ze svého středu na čtyřleté funkční období poslance konventu a jejich náhradníky
poslance konventu a jejich náhradníky, a to na dobu funkčního období konventu, které je čtyřleté.
§ 22. Seniorátní příslušnost a správa
3. O věcech seniorátu rozhoduje seniorátní shromáždění – konvent – volené na čtyřleté funkční období.
Seniorát spravuje seniorátní výbor v čele se seniorem a seniorátním kurátorem.
§ 23. Seniorátní shromáždění (konvent)
5. Konvent volí na šestileté funkční 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, a to na dobu funkčního
období synodu, které je čtyřleté.
7. Konvent volí na šest let členy a náhradníky seniorátní pastýřské rady šestileté funkční období seniorátní
pastýřskou radu a její náhradníky.
8. Konvent volí na šestileté období dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva JJ šestileté
funkční období dvoučlenné seniorátní představenstvo JJ a dva jeho náhradníky z kazatelů a starších
farních sborů seniorátů.
9. Konvent volí z kazatelů a starších farních sborů seniorátu na čtyřleté období poslance seniorátního
shromáždění JJ. Funkční období seniorátního shromáždění JJ je čtyřleté.
§ 26. Shromáždění povšechného sboru (synod)
• Synod volí na šestileté funkční 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.
• Volitelný je ten, kdo dosáhl 35. roku věku, v den volby není starší 70 let a působí jako farář v činné službě
nebo presbyter.
• Synod uvádí členy synodní rady v úřad.
• Synod volí na dobu šesti let na šestileté funkční období církevní pastýřskou radu a její náhradníky.
• Synod volí na šestileté funkční období čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva JJ
čtyřčlenné ústřední představenstvo JJ a čtyři náhradníky z kazatelů a starších farních sborů.
• Synod volí z kazatelů a starších farních sborů na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění JJ.
Funkční období ústředního shromáždění JJ je čtyřleté.
§ 34. Přechodná ustanovení
Část C: Ke sjednocení funkčních období
Část C 1. Pro sjednocení funkčních období správních orgánů dle novely církevního zřízení a řádů bude
při nejbližší volbě kteréhokoli člena příslušného orgánu zvolen celý orgán i jeho náhradníci.
Počátkem funkčního období nově zvoleného orgánu zanikají funkce všech členů a náhradníků
dosavadního orgánu. Funkční období zkrácené v důsledku sjednocení funkčních období se
jednotlivým členům orgánů nezapočítává jako funkční období ve smyslu § 9 odst. 5 CZ.
Část C 2. Pro sjednocení funkčních období staršovstev, která byla dosud volena dle ust. ŘSC čl. 22
odst. 8, bude při nejbližší volbě poloviny staršovstva vykonána volba celého staršovstva.

Návrh usnesení: Konvent doporučuje přijmout změnu CZ §§ 9, 11, 20, 21, 22, 23, 26 a 34,
kterou navrhlo 2. zasedání 33. synodu ČCE.
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