
Usnesení 2. zasedání 33. konventu Poděbradského seniorátu ČCE  
konaného 9. listopadu 2019 v Lysé nad Labem 
 
A. VOLBY 
Usnesení č. 1: Volba seniora 
Seniorem byl zvolen Martin Fér.  

Usnesení č. 2: Volba člena seniorátního představenstva JJ a náhradníka 
Zvolen byl Pavel Kubíček, náhradníkem Lukáš Pešout. 

Usnesení č. 3: Volba poslance na ústřední shromáždění JJ a náhradníka 
Poslancem byl zvolen Pavel Kubíček a náhradníkem Jonatan Hudec 

Usnesení č. 4: Volba seniorátní farářky 
Na období pěti let při úvazku 0,6 byla zvolena Miloslava Hofmanová. 
 
B. SPRÁVA SENIORÁTU 
Usnesení č. 5: Rozhodnutí o předložených zprávách 
1. Konvent bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 1. zasedání 33. konventu PS ČCE.  
2. Konvent bere na vědomí zprávu seniorátního výboru. 
3. Konvent bere na vědomí zprávu poradního odboru pro mládež, zprávu poradního odboru pro práci s dětmi, zprávu 
poradního odboru pro vzdělávání farářů, zprávu poradního odboru pro vzdělávání laiků a zprávu pastýřské rady.  
4. Konvent bere na vědomí zprávu představenstva Jeronýmovy jednoty Poděbradského seniorátu ČCE.  
5. Konvent bere na vědomí zprávu o činnosti Diakonie ČCE – Střední Čechy  
6. Konvent bere na vědomí zprávu o posledním zasedání synodu ČCE. 
7. Konvent schvaluje zprávu o hospodaření seniorátu za rok 2018 a části roku 2019 a bere na vědomí zprávu revizní.   
 
Usnesení č. 6: Schválení účetní uzávěrky seniorátního výboru za rok 2018, rozpočtu na rok 
2020 a seniorátních repartic na rok 2020 
 
1. Konvent schvaluje roční účetní uzávěrku za rok 2018 a souhlasí 

s účetním vyrovnáním ztráty z hospodaření v částce 23 776,- 
prosti vlastnímu jmění. 

2. Konvent schvaluje navrhovaný rozpočet na rok 2020 jako 
definitivní s tím, že rozpočtovaná ztráta 36 500,- je kryta 
finančními prostředky na běžném účtu u Fio banky a v pokladně 
SV.  

3. Konvent se usnáší na rozdělení celocírkevních a seniorátních 
repartic na rok 2020 dle přiložené tabulky. 

 
 

C. KONVENT A SYNOD 
Usnesení č. 7 – návrhy pro konvent a adventní sbírku:  
1. Konvent PS ČCE 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. 

2. Konvent stanovuje termín 3. zasedání 33. konventu 
Poděbradského seniorátu ČCE na sobotu 14. 11. 2019. 

3. Konvent se usnáší, že účel adventní seniorátní sbírky bude 
určen na schodolez do Domova seniorů v Libici nad Cidlinou. 

 
Usnesení č. 8 – nezcizitelné nemovitosti Opolany 
Konvent PS schvaluje vyjmutí kostela a hřbitova v Opolanech z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.   
 
Odůvodnění: V kazatelské stanici v Opolanech se konají bohoslužby 1x za měsíc a účastní se jich dvě sestry, které do 
této kazatelské stanice místem bydliště patří. Jinak přijíždějí do Libice. Od listopadu do dubna nebo i května, máme 

Přehled repartic propočtených pro jednotlivé sbory Poděbradského seniorátu na r.2019

počet členů příjmy počet členůpříjmy

2 017 2 017 2 016 2 016 50% poč.členů 50% příjmy CR SEN CR SEN

0201  Brandýs nad Labem 75 309 174 121 302 308 4 250 12 070 16 320 6 000 14 770 6 000

0202  Český Brod 284 310 501 283 270 612 16 092 12 122 28 210 6 000 20 620 6 000

0204  Chleby 133 76 677 136 90 357 7 536 2 994 10 530 6 000 8 640 6 000

0205  Kolín 257 500 148 282 379 770 14 562 19 526 34 090 6 000 24 060 6 000

0207  Kovánec 176 58 911 181 66 131 9 973 2 300 12 270 6 000 9 780 6 000

0208  Krakovany 135 129 777 139 174 389 7 649 5 067 12 720 6 000 11 450 6 000

0209  Bošín 83 189 049 83 152 184 4 703 7 381 12 080 6 000 8 370 6 000

0210  Kutná Hora 201 250 866 200 218 302 11 389 9 794 21 180 6 000 15 440 6 000

0211  Libenice 81 67 099 89 44 499 4 590 2 620 7 210 6 000 5 190 6 000

0213  Libice nad Cidlinou 340 210 175 372 239 613 19 265 8 205 27 470 6 000 23 400 6 000

0214  Lysá nad Labem 388 589 931 396 476 250 21 985 23 031 45 020 6 000 31 970 6 000

0215  Mělník 480 528 020 480 536 062 27 198 20 614 47 810 6 000 37 430 6 000

0216  Mladá Boleslav 173 540 062 178 409 485 9 803 21 085 30 890 6 000 20 600 6 000

0217  Mšeno u Mělníka 118 216 252 116 276 941 6 686 8 443 15 130 6 000 13 740 6 000

0218  Libiš 186 333 674 183 416 969 10 539 13 027 23 570 6 000 21 050 6 000

0219  Nymburk 201 638 661 200 598 952 11 389 24 934 36 320 6 000 27 570 6 000

0221  Pečky 124 133 914 124 65 979 7 026 5 228 12 250 6 000 7 360 6 000

0222  Poděbrady 477 655 038 494 625 426 27 028 25 573 52 600 6 000 40 870 6 000

0223  Předhradí 155 157 157 161 164 372 8 783 6 136 14 920 6 000 12 060 6 000

0224  Velenice 110 147 417 109 210 433 6 233 5 755 11 990 6 000 11 330 6 000

0225  Velim 131 209 901 128 203 189 7 423 8 195 15 620 6 000 11 900 6 000

4 308 6 252 404 4 455 5 922 223 244 100 244 100 488 200 126 000 377 600 126 000

244 100 244 100 488 200 126 000

Propočet seniorátních repartic:   výše stanovená jednotně pro všechny sbory     Kč  6 000,-

Propočet celocírkevních repartic:   synodem odsouhlasené repartice pro náš seniorát na r.2019 ve výši  Kč 488 200,00   -  PF  Kč 129 000,00 a odvod za administrovaný sbor Kč 17 700,00

50 % váha dle příjmů:  Salár+sborové sbírky+sbírka na pf+ostatní příjmy+příjmy z podnikání+dary tuzemské a zahraniční

Poznámka: Do výpočtu se nezahrnují dary JJ, ani jiné účelové dotace na opravy budov, dary a sbírky účelově zaměřené na konkrétní akce sboru,  pojistné plnění od pojišťovny,

tržby z prodeje HIM, mikroprojekty

50% váha podle počtu členů sboru

Repartice 2018

       stanovené repartice

Předpis repartic pro 2019

celkem

Celocírkevní repartice 2019

dle členů a přijmů



bohoslužby v zasedací síni obecního úřadu. Kostel potřebuje opravit věž, kde je prohnilý a napadený krov. Předběžný 
odhad 1 mil. Kč. Hřbitov je v současnosti ve správě obce, ale potřebuje také investice do oprav. Aktuálně je to vstupní 
část. Odhadovaná cena je 300 tis. Kč. Hřbitov je kulturní památka tak vše musí být opravováno podle závazného 
stanoviska, což také zvyšuje cenu.  
Hovořili jsme se zastupitelstvem o možnosti, že bychom jim darovali, převedli či za symbolickou cenu kostel prodali a 
hřbitov darovali. Mají o to zájem, protože je to jediná dominanta obce a jsou připraveni se o obě nemovitosti starat a 
kostel nám po dohodě zapůjčovat k bohoslužbám, pohřbům, svatbám, křtům… 
Sborové shromáždění FS ČCE Libice nad Cidlinou, schválilo tento záměr (vyjmutí z ústřední evidence nezcizitelných 
nemovitostí) dne 24. 3. 2019.  

 
 
Usnesení č. 9. - návrhy pro synod 
 
1. Synod se usnáší zahájit řízení o změnách v církevním zřízení (Hlava II, § 21, 3: Pro každý sbor je ustanoven farář, 
jáhen, nebo administrátor.) a v souvisejících řádech tak, aby jáhnové byli statutárními zástupci sborů. 
 
Zdůvodnění: Tato změna by vyřešila nesmyslnou situaci, kdy jáhnové vykonávají vše, co faráři, ale nejsou statutárními 
zástupci sborů. Rozlišení mezi oběma funkcemi je jen v otázce vzdělání, které ovšem žádným způsobem nerozvíjí u 
farářů oproti jáhnům více příprav na administrativní a právní úkony ve sborech církve.   
 
2. Synod se usnáší na ukotvení výše repartic v rozsahu roku 2020 po přechodnou dobu do roku 2030. Repartice budou 
navyšovány pouze o inflaci.  
 
Zdůvodnění: Pro sbory je těžké reagovat na nárůst odvodů do PF, který by snad mohl roku 2030 ustat, další zvyšování 
repartic je nepřiměřenou zátěží navíc.   
 
Podrobné zdůvodnění: Církev neroste (poslední založený sbor – 1994 německojazyčný, předtím 1965 samostatnost 
Dejvic, založení sboru církev naposledy zažila 1956). Sbory většinou také nerostou, na rozdíl od repartic a odvodů do 
personálního fondu, ty nyní dohromady rostou závratně rychle. Pro některé sbory je toto navyšování odvodů takřka 
likvidační. Mnozí ve sborech děláme, co můžeme, a často spíše než čtení bible či modlitbám, věnujeme víc času hledání 
zdrojů financí. Pronajímáme, prodáváme, žádáme granty, na co to jen jde, vyzýváme k vyšší obětavosti a počítáme 
s tím, že sami musíme do budoucna sáhnout hlouběji do kapes… A také se bojíme, že personální fond a k tomu 
repartice už opravdu nezvládneme pokrývat, a že to, co děláme, co nás těší, co u nás běží díky kazatelské službě, 
budeme muset nějak omezit, nebo rovnou ukončit. A občas na nás dolehne i pokušení; třeba něco trochu ohnout, 
chovat se tržněji, zahlížet jinam od úkolů služby.  

Už desetiletí dochází v církvi ke slučování či rušení těch nejmenších, což znamená také přenesení zátěže 
(odpovědnost za stavby, provoz jiného místa,…) na ty o trochu větší. Ale touhle cestou budou další sbory 
pravděpodobně brzy ty malé v útlumu následovat. Výhledy udržení stávajícího stavu - sbor s kazatelem na plný úvazek 
- se i u společenství poměrně živých (nespadajících do kategorie malých sborů) zkracují na pár budoucích let. Není-li 
církevní strategií mít výhledově co nejméně sborů s obřími odvody, aby se udržel rozsah činností ústředí, měly by i 
celocírkevní orgány začít měnit svou strukturu a také objem svých výdajů tak, aby se odvody nezvyšovaly takovým 
tempem jako dosud, a nedoléhaly na ty, ze kterých naše církev sestává. U problematiky repartic se nabízí mnoho 
kapitol: např. dočasně omezit rozvojové investice a nákup nemovitostí na např. 4 mil. ročně. Anebo po menších 
částkách šetřit jinde: napříště levněji slavit (dožije-li se ČCE 110 let), pro celocírkevní aktivity hledat více grantů, 
nezřizovat nová kazatelská místa (např. náplň činnosti faráře pro duchovenskou službu nebyla v usneseních synodu 
vůbec komunikována). Navíc v roce 2018 bylo hospodaření povšechného sboru ziskové.  
Mnohé sbory už nyní byly postaveny před bolestná útlumová řešení (chystá se krácení úvazků či omezování činnosti - 
snad by někde pomohlo zkusit více vysílat např. kandidáty vikářské služby právě tam, kde na personální fond už není), 
ale na činnosti povšechného sboru podobný proces není moc vidět. Domníváme se, že stejně by měly začít uvažovat a 
jednat také orgány povšechného sboru – tedy objem svých činností uzpůsobit realitě sborů a z ní vycházet. Tj. do 
strategických úvah nepočítat „papírové“ členy (ti svým sborům opravdu nepomohou)  a odrážet se více od počtu 
salárníků. K tomu ovšem patří také vnímat i jejich omezené možnosti (mnozí naši věrní členové dávají církvi 5% příjmů, 
ale jsou to částky nižší, protože jsou v exekucích, nemocní, v osobních problémech, ale právě pro ně by tu církev a její 
sbory být měly a jsou - těm v evidentní nouzi o příspěvky ani neříkáme, ale poskytujeme různé formy pomoci). V našem 
sboru vidíme vlastně jen málo těch, kdo přispívat nechtějí, a strop možností už se blíží. Nejspíše jsou jiné sbory, kde 
obětavost navýšit ještě lze, ale i těch se týká problém, že brzy dosáhnou horních hranic. Synod, synodní radu i ústřední 



církevní kancelář tvoří lidé vzdělaní a schopní a mělo by tak být v jejich silách hospodařit i se současným objemem 
repartic.   
 
Usnesení č. 10 - Sloučení farních sborů v Kovanci a v Mladé Boleslavi 
 
Konvent PS schvaluje dohodu o sloučení Farních sborů v Mladé Boleslavi a v Kovanci.  
 
Návrh: Synod ČCE schvaluje sloučení Farních sborů v Mladé Boleslavi a v Kovanci s účinností od 1. 1. 2021 v souladu 
s „dohodou o sloučení“ schválenou na 2. zasedání 33. konventu PoS, dne 9. 11. 2019.  
 
 
 
 

V Poděbradech dne 10. 12. 2019  Jonatan Hudec, předseda konventu   Martin Fér, senior
   


