
TISK 15 
 

 

Návrhy odložené 2. zasedáním 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 
a uložené ke zpracování komisi konventu – ZPRACOVANÁ VERZE 
 
Návrh č. 1: Změna funkčního období shromáždění 
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 23 odst. 5, § 24 odst. 
3, § 25 odst. 6,§ 27 odst. 1. Uvedené paragrafy se mění takto: 
 
CZ § 23 Staršovstvo 

5. Staršovstvo volí ze svého středu na čtyřleté šestileté funkční období poslance konventu 
a jejich náhradníky. 

 
CZ § 24 Seniorátní příslušnost a správa 

3. O věcech seniorátu rozhoduje seniorátní shromáždění - konvent - volené na čtyřleté 
šestileté  funkční období. Seniorát spravuje seniorátní výbor v čele se seniorem 
a seniorátním kurátorem. 
 

CZ § 25. Seniorátní shromáždění (konvent)  
6. Konvent volí na čtyřleté šestileté funkční období poslance na synod a jejich náhradníky.  

 
CZ § 27. Řízení a správa církve 

1. O věcech povšechného sboru rozhoduje synod volený na čtyřleté šestileté funkční 
období. V době mezi zasedáními synodu pracuje jeho předsednictvo a komise. 

 
V případě přijetí návrhu bude nutné připravit časový harmonogram na přechod ze čtyřletého na 
šestileté funkční období shromáždění. Dále bude nutné přijmout změny navazujících řádů: ŘSC čl. 
24 odst. 1 písm. k, čl. 28. odst. 1, čl. 29. odst. 1 písm. k, čl. 40 odst. 1 písm k; JVŘ čl. 12 odst. 2 
a čl.12 odst. 8. 
Podstata návrhu: Navrhuje se, aby funkční období konventu a synodu bylo stejně dlouhé, jako 
funkční období staršovstva, seniorátního výboru a synodní rady – tj. aby bylo šestileté. 
Odůvodnění: seniorátní výbor je ze své činnosti odpovědný konventu, tak jako je odpovědná 
synodní rada synodu. Je absurdní, kdyby nastala situace, kdy správní orgán je odpovědný 
shromáždění, které tento orgán nevolilo. Bylo by lepší, vzhledem k stávající situaci, aby se volební 
období sjednotilo na čtyřech letech, ale ono sjednocení by bylo technicky obtížnější. Pokud bude 
návrh přijat, bude k němu potřeba přijmout přechodná opatření. 
 
Návrh č. 2: Změna způsobu jednání, hlasování a vedení rozpravy ve shromážděních 
a správních orgánech 
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 7 odst. 1 a 2 a § 8, do 
kterého se vkládají nové odst. 4 a 5. Uvedené paragrafy se mění takto: 
 
CZ: § 7. Volby, ztráta způsobilosti k volbě a ztráta úřadu 

1. Církevní orgány a poslanci do shromáždění se povolávají tajnou volbou nebo aklamací. 
Aklamací je možno na návrh schvalovat členy pracovních orgánů jako jsou 
zapisovatelé, skrutátoři a ověřovatelé zápisu. 
2. Není-li dále stanoveno jinak, je zvolen ten, kdo dosáhl nadpoloviční většiny platných 
hlasů. Nedosáhne-li se potřebné většiny, koná se užší volba. Při rovnosti hlasů rozhodne los 
se přistoupí k volbě nové. 

 
CZ: § 8. Shromáždění  

4. O věcných návrzích se hlasuje veřejně. 
5. Nikdo nesmí být ve svém projevu omezován v délce projevu a počtu vystoupení 
k jedné věci, pokud se shromáždění neusnese jinak. Shromáždění se nemůže usnést na 



TISK 15 
 

 

tom, že maximální počet vystoupení každého člena shromáždění k téže věci je menší 
než dvě a maximální délka každého projevu je kratší než deset minut a faktické 
poznámky je kratší než dvě minuty. 

 
V případě přijetí návrhu nutné přijmout změny navazujícího JVŘ čl. 3, 15 a 18 
 
Podstata návrhu: Volby církevní orgánů a poslanců do shromáždění se zásadně provádějí tajnou 
volbou a při rovnosti hlasů nerozhoduje los, ale provede se volba nová. Počet vystoupení a délka 
vystoupení k věci by měly být omezeny výjimečně a ne pod stanovený rozsah. 
Odůvodnění: Základním rysem jednání v demokratickém společenství je, že o osobách se hlasuje 
tajně, aby takové rozhodování se mohlo dít svobodně a bez hořkostí. A o věcných návrzích se pak 
zásadně hlasuje veřejně, aby každý držící ten či onen názor byl znám. Pokud neznám toho, kdo má 
jiný názor, pak ho nemohu přesvědčit o svém názoru, anebo být jim přesvědčen o názoru jeho. 
Rozhodování losem je běžné u voleb, které se nekonají ve shromáždění (např. senátní volby). Ale 
pro volby ve shromáždění to není vhodné. Když je shromáždění rozdělené, je třeba hledat 
konsensuální většinu. Jinak dojde k pozdějším střetům. 
 
Návrh č. 3: Veřejnost zasedání shromáždění 
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 8 odst. 3. Uvedený 
paragraf se mění takto: 
CZ: § 8. Shromáždění 

3. Zasedání jsou v zásadě veřejná, mohou však být prohlášena ve výjimečných 
případech, jde-li o odvolání proti rozhodnutí pastýřské rady nebo stížnost na správní 
orgán, je předseda shromáždění prohlásí za neveřejné. 

 
V případě přijetí návrhu bude nutné přijmout změny navazujícího JVŘ v Čl. 11 odst. 5 
 
Podstata návrhu: Zasedání shromáždění jsou v zásadě veřejná. Neveřejná mohou být jen případech 
vyjmenovaných CZ. 
Odůvodnění: Kdy je zasedání shromáždění neveřejné, musí být dáno taxativně v CZ a nemůže se 
tak být na libovůli shromáždění. Českobratrská církev není tajným nebo polotajným společenstvím. 
Musí být maximálně otevřená nejen vůči svým členům, ale také vůči společnosti a státu. I když 
jednání správních orgánů jsou neveřejná, tak všechny závěry těchto jednání musí být veřejná. Velmi 
důležitá je otevřenost církve vůči státu. Dějiny vztahu církve a státu jsou velmi komplikované a jsou 
zatížené soupeřením o to, kdo bude mít v tomto vztahu primát. Pokud se má zachovat stávající 
korektní vztah mezi církví a státem i do budoucna, pak otevřenost církve je nutným předpokladem 
udržení tohoto vztahu.  
 
Návrh č. 4: Svolávání shromáždění 
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 8 odst. 2, § 25 odst. 3, 
§ 28 odst. 4. Uvedené paragrafy se mění takto: 
CZ: § 8. Shromáždění 

2. Shromáždění svolává k řádným i mimořádným zasedáním správní orgán jím zvolený, a 
není-li ho, nebo neplní-li svou povinnost, svolá je nadřízený správní orgán, v případě synodu 
jeho předsednictvo se postupuje podle CZ § 28 odst. 4. 

 
CZ: § 25. Seniorátní shromáždění (konvent)  

3. Zasedání konventu svolává seniorátní výbor na návrh předsednictva konventu, a to 
zpravidla jednou ročně. Podle potřeby může být svoláno svolat zasedání mimořádné. 
Mimořádné zasedání může v naléhavých případech svolat seniorátní výbor sám, musí 
být svoláno být musí, požádá-li o to předsednictvo konventu nebo alespoň třetina 
poslanců konventu nebo třetina sborů seniorátu usnesením svých staršovstev. 
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CZ: § 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)  
4. Zasedání synodu svolává na návrh předsednictva synodní rada, a to zpravidla jednou 
ročně. Podle potřeby mohou může svolat zasedání mimořádné. Mimořádné zasedání může 
v naléhavých případech svolat synodní rada sama, musí být svoláno být musí, požádá-li 
o to předsednictvo synodu nebo alespoň třetina poslanců synodu nebo alespoň třetina 
seniorátních výborů. 

 
V případě přijetí bude nutné přijmout změnu navazujícího řádu ŘSC v Čl. 3 odst. 1 písm. f, Čl. 38 
odst. 1 
 
Podstata návrhu: Navrhuje se, aby plnou odpovědnost za svolání shromáždění měl příslušný 
správní orgán, nikoli předsednictvo příslušného shromáždění. 
Odůvodnění: Odpovědnost příslušného správního orgánu vůči příslušnému shromáždění nemůže 
být sdílená nebo, dříve nebo později, dojde ke kompetenčním konfliktům. Cílem by mělo být, aby 
předsednictvo příslušného shromáždění hrálo roli moderátora shromáždění a popřípadě kontrolora 
příslušného správního orgánu při vlastním jednání shromáždění. 
 
Návrh č. 5: Věkové omezení 
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 25 odst. 5, § 28 odst. 
10 Uvedené paragrafy se mění takto: 
 
CZ - § 25. Seniorátní shromáždění (konvent) 

5. Konvent volí na šestileté 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. 

 
CZ - § 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)  

10. Volitelný je ten, kdo dosáhl 35. roku věku, v den volby není starší 70 let a působí jako 
farář nebo presbyter. 

 
Podstata návrhu: Navrhuje se, aby volba do některých shromáždění a správních orgánů nebyla 
omezena věkem kandidáta. 
Odůvodnění: Hranice 70 let se dostala do CZ před více než 100 lety. Od té doby se doba dožití 
podstatně zvýšila a co je důležitější, v případě faráře, tento již není státním úředníkem a nehrozí, že 
podle rakouského zákona o veřejných úřednicích musí odejít na nucený odpočinek. Ponechme na 
shromáždění, aby samo posoudilo způsobilost onoho voleného. 
 
Návrh č. 6: Zrušení kazatelského reversu 
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 12 odst. 1, § 13 odst. 
2. Uvedené paragrafy se mění takto: 
 
CZ § 12. Faráři a jáhnové 

1. Faráři a jáhnové jsou členové církve, kteří získali odborné bohoslovecké vzdělání, prošli 
povinnou přípravou podle následujících odst. 2 nebo 3, zavázali se reversem, že budou 
věrně konat svou službu, získali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo 
jáhna v církvi, byli řádně zvoleni v některém církevním sboru, byli ordinováni a vykonávají 
ordinovanou službu dlouhodobě a soustavně jako své povolání. 
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CZ § 13. Kaplani 
2. Kaplany jsou také členové církve, kteří získali odborné bohoslovecké vzdělání, prošli 
povinnou přípravou podle § 12 CZ odst. 2 nebo 3, zavázali se reversem, že budou věrně 
konat svou službu, získali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna, 
splňují specifické podmínky pro určitou službu v jiných institucích, byli do takové služby 
vysláni synodem, byli ordinováni a vykonávají tuto službu dlouhodobě a soustavně jako své 
povolání. 

 
V případě přijetí návrhu bude nutné přijmout změny navazujících řádů: ŘK: Čl. 10 odst. 8, čl. 13 
odst. 7, čl. 15 odst. 1-2, čl. 27 odst. 1-7; ŘPS: Čl. 1 odst. 3, čl. 3 odst. 2 
 
Podstata návrhu: Navrhuje se zrušení institutu kazatelského reversu. 
Odůvodnění: Jde o relikt minulosti po Protestantském patentu z roku 1861. Tehdy byl farář státním 
úředníkem (např. vedl matriku). Jako úředník měl zajištěnou definitivu a stát měl vůči němu obranu 
reversem. Totéž platilo pro církev, kdy farář byl volen na dožití a proti zneužití jeho povolání za 
faráře se církev bránila reversem. Za současné situace stačí slib kazatele a použití stávajících 
státních pracovně právních předpisů. Dodržování reversu není právně vymahatelné. 
 
Návrh č. 7: Změna volitelnosti kazatele povolaného na farní sbor z doby určité na dobu 
neurčitou 
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 12 odst. 5. Uvedený 
paragraf se mění takto: 
 
CZ: § 12. Faráři a jáhnové 

5. Faráři a jáhnové jsou voleni 
 ve farním sboru sborovým shromážděním na návrh staršovstva po schválení synodní 

radou, a to na dobu neurčitou. Povolání na základě této volby trvá do dosažení 
důchodového věku. Poté mohou být voleni již jen na dobu určitou. 

 v seniorátním sboru konventem na návrh seniorátního výboru po schválení synodní 
radou. 

 v povšechném sboru synodem na návrh synodní rady. 
 
V případě přijetí návrhu bude nutné přijmout změny navazujících řádů: ŘK: Čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 
4 a 5, čl. 5 odst.1 - 3 
 
Podstata návrhu: Navrhuje se, aby kazatelé byli voleni na dobu neurčitou. Opakovaná volba by pak 
připadala v úvahu, kdyby kazatel měl dosáhnout věku 65 let (stávající horní hranice odchodu do 
důchodu). 
Odůvodnění: Kazatel by měl mít zajištěny alespoň takové pracovní podmínky pro svoji službu, jako 
jsou dány stávajícími pracovně právními předpisy. Práce na dobu určitou není dle stávajících 
pracovně právních předpisů pravidlem, ale výjimkou. 
 
Návrh č. 8: Nové vymezení kompetencí předsednictva synodu 
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 29 odst.1 písm. a), c), 
d), g). Uvedené paragrafy se mění takto: 
 
CZ § 29. Předsednictvo synodu 

1. Předsednictvo synodu v době mezi zasedáními synodu: 
a. připravuje a vyhlašuje program zasedání v součinnosti se synodní radou; 
b. pečuje o vyhotovení zápisů ze zasedání a připravuje synodní radě podklady k 
vyhlášení usnesení; 
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c. dohlíží na plnění všech usnesení synodu, zkoumá a kontroluje provádění 
adresně uložených usnesení a předkládá zprávu o plnění usnesení v nejbližším 
zasedání; 
d. koordinuje práci komisí zřízených synodem, pečuje o předpoklady pro jejich 
práci a předkládá jim k projednání došlé návrhy; 
e. jmenuje mandátovou komisi, která přezkoumává platnost mandátů poslanců 
synodu a připravuje volby členů církevních orgánů; 
f. navrhuje synodní radě svolání mimořádného synodu; 
g. svolává v naléhavých případech mimořádné jednání synodu. 

 
Nezrušená písmena se přeznačí. 
 
V případě přijetí návrhu bude nutné přijmout změny navazujících řádů: ŘSC: Čl. 28 odst. 3, Čl. 38 
odst. 1, JVŘ: Čl. 15 odst. 1 písm. a), b), c) a d) 
 
Podstata návrhu: Navrhuje se zúžení kompetencí předsednictva příslušného shromáždění a tím 
posílení příslušného správního orgánu. 
Odůvodnění: Předejde se tím kompetenčním sporům mezi příslušným správním orgánem a 
příslušným předsednictvem. 
 


