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SENIORÁTNÍ VÝBOR
KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Českých bratří 181, 549 31 Hronov, tel.: 737 180 687
kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz
Vážené sestry a vážení bratři!
Srdečně Vás zdravím z Hronova!
Dovoluji si Vám zaslat přehled voleb a usnesení konventu ze 12. listopadu 2016 v Trutnově.
Uvádějí se vždy pouze přijatá usnesení. V případě návrhů změn Církevního zřízení jsem si
letos dovolil uvést i návrhy, které konvent k přijetí nedoporučil. Např. aby naši synodálové nezapomněli, jak jsme jednali, až budou opět probírány na synodu.
S bratrským pozdravem
Michal Kitta, senior
V Hronově 7. března 2017.

Usnesení a volby 2. zasedání 48. konventu
Královéhradeckého seniorátu ze 12. listopadu 2016:
1. Usnesení o úhradě nákladů konventu: konvent se usnesl uhradit cestovné konventuálům, kteří
o ně budou mít zájem, a vykonat na konventu sbírku ve prospěch trutnovského sboru.
2. Usnesení o zprávách: zpráva o hospodaření schválena, zpráva revizní schválena. Konvent vzal
na vědomí zprávy POVL, SODR, SOM, zprávu seniora, zprávu o vzdělávání ordinovaných presbyterů, zprávu seniorátní pastýřské rady a zprávu o činnosti JJ.
3. Usnesení na návrh z Hospodářské zprávy:
Konvent Královéhradeckého seniorátu na základě předložené hospodářské zprávy rozhodl
převést zisk r. 2015 ve výši 12.690,50 Kč do fondu hospodaření.
4. Usnesení o reparticích pro rok 2017:
Č.sboru Sbor
703
Černilov
704
Dvůr Králové nad Labem
705
Hořice
706
Hradec Králové
707
Hronov
708
Jičín
709
Klášter nad Dědinou
710
Kostelec nad Orlicí
712
Letohrad
713
Náchod-Šonov
714
Nový Bydžov
715
Semonice
716
Trutnov

Celocírkevní rep.
13552
13646
10090
71088
21680
10915
21284
7705
18609
22276
4841
15521
17312
1

Seniorátní rep.
2866
2885
2134
15031
4584
2308
4500
1629
3935
4710
1024
3282
3660

717
718
700

Třebechovice pod Orebem
Vrchlabí
Celkem

21809
12772
283100

5. Usnesení o rozpočtu seniorátu pro rok 2017:
Spotřební a kancelářský materiál, zboží

2000

Cestovné

41860

4611
2701
59860

Prezentace – dary křesť. služby a sborové pohoštění 8000
Telekomunikace

1500

Spotřeba ostatních služeb

21000

Ostatní náklady

7500

Placené nájemné

8000

Náklady celkem

90860

Ostatní sborové příjmy

31000

Přijaté příspěvky

59860

Výnosy celkem

90860

Hospodářský výsledek

0

6. Volby:
zapisovatelé
verifikátoři
skrutátoři
1. náhradník seniorátní past. rady
2. náhradník předs. sen. JJ
revizoři seniorátního účetnictví
komise pro úpravu tisku č. 15

Josef Scharfen, Petra Hašková
Barbora Trenčanská, Pavla Šašinková, Jiří Drbohlav
Tomáš Dohnálek, Tomáš Vítek
Jiří Hůlka
Petr Havlíček
Eva Medková, Marta Andrejsová
Petr Krejčí, Aleš Mostecký, Petr Havlíček

Usnesení – návrhy ze sborů
7. Návrh poradního odboru pro rodinu a děti – vykonat sbírku na podporu seniorátního setkání
rodin na pobyt účastníků v Bělči:
Seniorátní sbírka na podporu seniorátního setkání rodin s dětmi. Konvent královéhradeckého seniorátu ČCE doporučuje všem sborům seniorátu vykonat dobrovolnou sbírku na podporu podzimního
víkendového seniorátního setkání rodin s dětmi. Termín vykonání do 17. září 2017 a odeslání výnosu sbírky na účet seniorátního výboru: do 22. září 2017. Výnos sbírky bude použit především na
úhradu části nákladů na pobyt účastníků setkání.
8. Usnesení týkající se tisku č. 15 – návrhy ze sborů
Odložení projednání návrhů a svěření návrhů komisi
Konvent Královéhradeckého seniorátu ČCE na základě JVŘ čl. 15 odst. 6 písm. e:
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1. Odkládá hlasování o návrzích obsažených v tisku č. 15 na 3. zasedání 48. konventu.
2. Ustavuje komisi, která pro 3. zasedání 48. konventu zpracuje návrhy obsažené v tisku č. 15,
předloží je konventu v přehledné podobě a k jednotlivým návrhům připraví usnesení. Komise má tři členy, které konvent zvolí.
3. Pověřuje členy komise, aby na své první schůzi zvolili ze svého středu předsedu a o volbě
informovali předsednictvo konventu a seniorátní výbor.
Usnesení – návrhy na změny celocírkevních řádů ze synodu
9. Usnesení konventu v rámci řízení o změnách Církevního zřícení k návrhům 2. zasedání 34.
synodu vyhlášených podle usnesení ze dne 28. června 2016:
usnesení č. 7:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 9. Uvedený paragraf
se mění takto:
Řízení o změnách Církevního zřízení – povolávání náhradníků a doplňovací volby
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 9. Uvedený paragraf
se mění takto:
§ 9. Správní orgány a další volené 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. Totéž platí i pro ostatní
volené orgány.
4. Uprázdní-li se předčasně místo člena staršovstva, nastupuje na uvolněné místo náhradník, který zastává funkci do konce funkčního období člena, na jehož místo nastoupil. Obdobně jako ve staršovstvu se postupuje při povolávání náhradníků ve všech orgánech volených v církvi a v jejích zařízeních s výjimkou synodní rady a seniorátních
výborů.
5. Uprázdní-li se předčasně 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.
6. 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.
Konvent doporučuje synodu návrh schválit.
Usnesení č. 8: Řízení o změnách Církevního zřízení – strategická kazatelská místa
CZ § 10
V Církevním zřízení § 10 se mění odstavec 1 a vkládá se nový odstavec 2 takto:
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§ 10. Náhradní správní orgány
1. Stane-li se správní orgán církevního sboru nezpůsobilým k usnášení nebo zanedbává-li
trvale dlouhodobě své povinnosti ke škodě sboru, zastaví nadřízený správní orgán na nezbytně nutnou dobu jeho činnost a zřídí správní komisi na dobu potřebnou k obnovení
řádné správy sboru. Může též správní orgán rozpustit a zařídit novou volbu. Odvolání proti
těmto opatřením nemají odkladný účinek.
2. Ve farním sboru, kde bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo,
zřídí synodní rada správní komisi, která spravuje sbor po dobu trvání strategického
kazatelského místa, nebo do doby, než ve sboru bude na pokyn synodní rady zvoleno
staršovstvo.
CZ § 12
V Církevním zřízení § 12 se mění odstavce 9, 10, 11 a 13 takto:

a.

b.
c.
d.
e.
f.

§ 12. Faráři a jáhnové
9. Synodní rada může s 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:
nemůže-li 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
přijme-li farář nebo jáhen jiný plnočasový pracovní úvazek, nebo
je-li zrušeno kazatelské místo, které farář nebo jáhen dosud zastával, nebo
zanikne-li povolání faráře nebo jáhna způsobem uvedeným v odstavci 8, nebo
zanikne-li povolání faráře nebo jáhna z důvodu, že ve farním sboru bylo
synodem zřízeno strategické kazatelské místo, nebo
e.
rozhodla-li pastýřská rada svým nálezem, že farář nebo jáhen je zbaven úřadu v dosavadním sboru, nebo že ztratil způsobilost k ordinované službě faráře nebo jáhna.
6. Výpověď z důvodu uvedeného v odstavci 9 pod písm. c) a e) může synodní rada dát, pokud
se v církvi neuvolní jiné pracovní místo odpovídající jeho kvalifikaci a povolání, na které
bude farář nebo jáhen zvolen do tří měsíců od zrušení kazatelského místa, které dosud zastával.
7. Výpovědní doba v případech uvedených v odst. 9 pod písm. a) je dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. V ostatních případech uvedených v odst. 9 pod písm. b), c), d), e), končí zaměstnanecký poměr posledním
dnem měsíce, v němž byla faráři nebo jáhnovi doručena výpověď. Výpověď se považuje za
doručenou i tehdy, odmítne-li ji farář nebo jáhen převzít před dvěma svědky. Faráři nebo
jáhnovi, kterému byla dána výpověď, nenáleží žádné finanční náhrady ani odstupné kromě
základního platu za výpovědní dobu.
13. V době, kdy farářka či jáhenka čerpá mateřskou dovolenou, a v době, kdy farářka, farář, jáhenka nebo jáhen čerpají rodičovskou dovolenou, nemůže s nimi synodní rada ukončit zaměstnanecký poměr výpovědí, ledaže by důvodem pro výpověď byl nález pastýřské rady dle
odst. 9 písm. e) f) církevního zřízení.
CZ § 21
V Církevním zřízení § 21 se mění odstavec 4 a vkládá se nový odstavec 5 takto:
§ 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
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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 farář nebo administrátor.
4. O zásadních věcech sboru s výjimkou sboru, v němž bylo rozhodnutím synodu zřízeno
strategické kazatelské místo, rozhoduje sborové shromáždění. Správu sboru vykonává
staršovstvo v čele s farářem nebo administrátorem a kurátorem.
5. Ve sboru, kde bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo, vykonává správu sboru správní komise, jejímž virilním členem je farář na toto místo
ustanovený. Před uplynutím doby, na niž bylo zřízeno strategické kazatelské místo,
může synodní rada dát pokyn k volbě staršovstva. Virilním členem takového staršovstva je farář ustanovený ve sboru, polovinu zbývajících členů tvoří virilní členové
jmenovaní synodní radou a druhou polovinu volí sborové shromáždění.
6. 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.
7. 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.
8. Zrušit kazatelskou stanici může staršovstvo sboru se souhlasem seniorátního výboru.
9. K duchovenské práci v diaspoře může staršovstvo sboru dočasně zřizovat místa duchovenské služby.
Dosavadní odstavce 5–8 se přečíslují na 6–9.
CZ § 25
V Církevním zřízení § 25 se mění odstavec 1 takto:
§ 25. Seniorátní shromáždění (konvent)
1. Členy konventu jsou:
a. poslanci volení staršovstvy sborů seniorátu;
b. jeden člen správní komise, případně jeden člen staršovstva z každého sboru
v seniorátu, kde bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické kazatelské místo
c. b. všichni faráři seniorátu samostatně spravující sbory a jáhnové povolaní ke službě
v administrovaném sboru;
d. c. ostatní faráři a jáhnové působící v seniorátu, jimž konvent přizná členství;
e. d. kaplani, kteří jsou členy některého ze sborů seniorátu a jimž konvent přizná členství.
f.
e. členové seniorátního výboru
Konvent doporučuje synodu návrh schválit.
Usnesení č. 9: Řízení o změnách Církevního zřízení – odstranění podmínky členství ve staršovstvu pro volby do orgánů Jeronýmovy jednoty
1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách Církevního zřízení § 23, § 25 a §
28.
Uvedené paragrafy se mění takto:
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CZ § 23 Staršovstvo
Církevní zřízení § 23 odst. 6 se mění takto:
6. Staršovstvo volí ze svého středu na čtyřleté období poslance a náhradníky seniorátního
shromáždění Jeronýmovy jednoty z členů farního sboru.
CZ § 25 Konvent
Církevní zřízení § 25 odst. 8 a 9 se mění takto:
8. Konvent volí na šestileté období dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech členů farních sborů seniorátu.
9. Konvent volí na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech z členů farních sborů seniorátu.
CZ § 28 Shromáždění povšechného sboru (synod)
Církevní zřízení § 28 odst. 14 se mění takto:
14. Synod volí na šestileté období čtyři členy a čtyři náhradníky ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty z farářů, jáhnů a starších z členů ČCE.
2. Synod ukládá synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu předložila související návrhy změn řádů.
Součástí navržených změn řádů nechť je ustanovení o slibu poslanců Jeronýmovy jednoty.
Konvent nedoporučuje synodu návrh schválit, protože navrhované úpravy jsou v rozporu s §
7 Církevního zřízení.
Usnesení č. 10/1:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 28 odst. 1. Odstavec 1
se mění takto:
§ 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;
e. tři zástupci Diakonie ČCE z členů církve. Předseda dozorčí rady Diakonie ČCE
a předseda správní rady Diakonie ČCE, je-li členem církve, jsou virilními poslanci, zbývajícího poslance volí shromáždění Diakonie ČCE.
Konvent nedoporučuje synodu návrh schválit.
Zpracoval Michal Kitta
V Hronově, 8. března 2017.
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