
Usnesení 3. zasedání 33. konventu Poděbradského seniorátu ČCE  
konaného zčásti korespondenční formou od 1. do 10. 1. 2021 a zčásti on-line dne 
16. ledna 2021 od 9:00 na adrese  http://meet.jit.si/podsen  
 
 
A. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V NOUZOVÉM STAVU 
Usnesení č. 1: Konvent PoS se usnáší na korespondenční formě přípravného hlasování. 
 
Usnesení č. 2 (on-line jednání pléna): Konvent PoS schvaluje výsledky přípravného hlasování. 
 
Usnesení č. 3: Konvent PoS se usnáší, že výsledky přípravné volby a průzkumu mínění zpracuje předsednictvo konventu 
a provede o tom zápis, který předloží všem poslancům do 13. 1. 2021. Zápis bude na základě předložených podkladů 
verifikován platně zvolenými ověřovateli zápisu. 
 
Usnesení č. 4: Konvent PoS se usnáší, že jména a návrhy kandidátů v průzkumné volbě do SR a do CPR vytvoří seniorátní 
výbor spolu s předsednictvem konventu na základě průzkumu mínění konventuálů, a obojí následně předloží synodu 
ČCE. (viz usnesení č. 9 a 10). 
 
B. KONVENT A SYNOD 
 
Usnesení č. 5: Konvent PoS stanovuje termín 4. zasedání 33. konventu Poděbradského seniorátu ČCE na sobotu 
13. 11. 2021.  
 
Usnesení č. 6: Konvent PoS se usnáší, že účel adventní seniorátní sbírky pro Středisko Diakonie Střední Čechy bude 
určen na adaptaci jídelny pro aktivizační programy v Domově seniorů v Libici nad Cidlinou.  
 
Usnesení č. 7: (Konventem schválené návrhy pro jednání synodu, či k oznámení kanceláři JJ) 
 

Návrh č. 7 – Mladá Boleslav  

„Synod schvaluje změny Řádu členství v církvi takto: 
Čl. 1. odst. 3. Člen, který nežije v obecenství Slova a svátostí, je ČCE považován za jejího člena, pokud se nerozhodl z 
církve vystoupit nebo z ní nebyl vyloučen. Staršovstvo sboru ho nadále eviduje jako člena neaktivního. 
Čl. 4. odst. 2 Farní sbor vede evidenci těch, kteří byli pokřtěni a přistoupili, i stávajících i minulých členů, kteří členství 
pozbyli nebo zemřeli. Eviduje i členy přistěhovalé a odstěhovalé. Zvlášť eviduje členy aktivní, tj. ty, kteří žijí 
v obecenství sboru, jejichž počet uvádí každoročně v evidenčním dotazníku.“ 

Zdůvodnění: Církev stále počítá velikost svých sborů dle údajů o členech evidovaných v kartotéce, což je číslo bez 
valné výpovědní hodnoty, protože zahrnuje spoustu takzvaných „mrtvých duší“, tedy členů, kteří v průběhu let 
ztratili zájem o jakýkoli kontakt se společenstvím sboru. (Jejich definici odpovídá právě odst. 3 čl. 1 Řádu členství 
v církvi). Domníváme se, že pro získání pravdivého obrazu o stavu církve a počtu jejích členů je v současné době 
nesporně důležitější údaj, jaký počet lidí skutečně tvoří společenství místního sboru. Uvědomujeme si, že zavedení 
pojmu aktivní/neaktivní člen může být v mnoha ohledech zavádějící, protože půjde o ryze individuální posouzení 
ležící na staršovstvu sboru. Přesto však nevidíme jinou možnost, jak popsat reálný stav členstva a zároveň nechat 
„neaktivním“ členům otevřené dveře do společenství sboru. Je problematické a často nemožné po neaktivních 
členech chtít písemné vyjádření o výstupu z církve a zároveň není vhodné ani odůvodněné tyto členy z církve 
vylučovat. Cílem této změny řádů je tedy možnost získat vypovídající údaje o skutečném stavu našich sborů, totiž o 
okruhu členů, kteří žijí v našich sborech v obecenství Slova a svátostí a se kterými je možné nadále počítat pro dílo na 
vinici Páně. 
 
 
 
 
 
 

http://meet.jit.si/podsen


Návrh č. 8 – Mladá Boleslav 
„Synod pověřuje synodní radu, aby se pokusila spolu s příslušnými státními orgány najít řešení situace 
vícenásobného danění prostředků, které sbory shromažďují na odvody do personálního fondu.“ 
 
Zdůvodnění: Mnoho sborů se bude v situaci odluky od státu pokoušet kromě vlastní obětavosti získat prostředky na 
platy svých kazatelů (a zvyšující se repartice) také rozsáhlejší hospodářskou činností. Ta bude postupem času (např. 
spolu s plánovaným zvyšováním nájemného kazatelů za farní byty, pronájmy nevyužitých far, atd.), přesahovat onen 
dlouhá léta nezvyšovaný daňový limit 300 000,-. Vzhledem k tomu, že většina takto získaných prostředků bude 
odváděna do personálního fondu, bylo by dobré, aby nebyly vícekrát daňově kráceny, neboť tytéž prostředky se 
následně daní v rámci mezd kazatelů. Variant je jistě více. Například navýšení odčitatelné položky u prostředků 
získaných hospodářskou činností (třeba na 600tis), nebo naopak mít možnost ponížit výsledek hospodářské činnosti 
o povinné odvody do PF, apod.  
 
Návrh č. 9 – Kutná Hora - Krakovany 
„Konvent PoS schvaluje dohodu o sloučení Farních sborů v Kutné Hoře a Krakovanech v Čechách.“ 
 
Návrh na synod: „Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Kutné Hoře a v Krakovanech v Čechách v jeden farní sbor 
pod názvem Farní sbor ČCE v Kutné Hoře s účinností od 1. 1. 2022 v souladu s dohodou o sloučení, která byla schválena 
sborovými shromážděními obou sborů a 3. zasedáním 33. konventu Poděbradského seniorátu ČCE v lednu 2021.“ 
 
Návrh č. 10 – Kolín - Libenice  
„Konvent PoS schvaluje dohodu o sloučení Farních sborů v Kolíně a v Libenicích včetně předloženého statutu nové 
kazatelské stanice.“ 
 
Návrh pro synod: „Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Kolíně a v Libenicích v jeden farní sbor pod názvem Farní 
sbor ČCE v Kolíně s účinností od 1. 1. 2022 v souladu s dohodou o sloučení a statutem kazatelské stanice, které byly 
schváleny sborovými shromážděními obou sborů a 3. zasedáním 33. konventu Poděbradského seniorátu ČCE v lednu 
2021.“ 
 
Návrh č. 11 - FS ČCE Velenice 
„Konvent PoS schvaluje vyjmutí  hřbitova,  p.č. 321/4, příjezdovou cestu k němu, p.č. 321/5, hřbitovní domek, st.p. 
113  a márnici, st.p. 114 v Senicích z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.“ 
 
Odůvodnění: Správu hřbitova už několik desetiletí provádí obec Senice a nyní je potřeba udělat zásadní opravy a 
úpravy. Obec je k tomu připravena a může žádat o dotace, ale to jen v případě, že budou vlastníky hřbitova. My víme, 
že bychom neměli jak lidskou, tak ani hmotnou kapacitu, abychom se do toho pustili. Sborové shromáždění FS ČCE 
Velenice, schválilo tento záměr (vyjmutí z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí) dne 3. 1. 2021.   
 
 
C. ZMĚNY CZ, PRŮZKUMNÁ VOLBA SR, NÁVRH KANDIDÁTŮ DO CPR 
 
Usnesení č. 8: Konvent Poděbradského seniorátu ČCE doporučuje: 

A) změny CZ § 12 odst. 8 a § 28 odst. 6, písm. a) (zrušení tzv. opakované volby) - přijmout 

B) změny CZ § 28 odst. 12 (volba pastýřských rad synodem) – přijmout 
 
Usnesení č. 9:  
Z pověření konventu PoS navrhuje předsednictvo a seniorátní výbor PoS v průzkumné volbě SR takto: na synodního 
seniora Pavla Pokorného, a jeho náměstky Jana Keřkovského a Tomáše Matějovského. Na pozici synodního kurátora 
konvent navrhuje Jiřího Schneidera, a jeho náměstky Dagmar Férovou a Janu Šarounovou.  
 
Usnesení č. 10:  
Z pověření konventu PoS navrhuje předsednictvo a seniorátní výbor PoS jako kandidáty do Církevní pastýřské rady za 
kazatele M. Zemánkovou, za laiky Jana Balcara a za právníky Květu Kellerovou. 
  



D. SPRÁVA SENIORÁTU A HOSPODAŘENÍ 
 
Usnesení č. 11: Rozhodnutí o předložených zprávách 
1. Konvent bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 2. zasedání 33. konventu PoS 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 laiků, zprávu poradního odboru pro vzdělávání farářů.  
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 2019 a části roku 2020. (viz usnesení č. 12) 
8. Konvent bere na vědomí zprávu revizní.   
 
Usnesení č. 12: Schválení účetní uzávěrky seniorátního výboru za rok 2019, rozpočtu na rok 2021, rozdělení 
seniorátních repartic na rok 2021 a úlevou odvodu do PF sboru v Libenicích. 

 
1. Konvent schvaluje roční účetní závěrku včetně 

hospodářského výsledku v roce 2019 a souhlasí s účetním 

vyrovnáním ztráty z hospodaření v částce Kč 62 210,- proti 

vlastnímu jmění.  

2. Konvent schvaluje navrhovaný rozpočet na rok 2021. 

3. Konvent se usnáší na rozdělení celocírkevních a seniorátních 
repartic. (projednáno on-line dle aktualizované tabulky (tisk č. 15). 
4. Konvent PoS souhlasí s úlevou odvodu do PF pro sbor 
v Libenicích formou daru ve výši 20 000 Kč. (projednáno on-line). 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Poděbradech dne 20. ledna 2021  Jonatan Hudec, předseda konventu   Martin Fér, senior 


