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Staršovstvům farních sborů  
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Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení ČCE 
 
 
Milé sestry, milí bratři, 

synodní rada v souladu s CZ § 28 odst. 6 tímto zahajuje řízení o změnách Církevního zřízení, jak jí 
to ukládá 2. zasedání 35. synodu ČCE svými usneseními č. 7 a 8. 

Usnesení č. 7 – Řízení o změnách Církevního zřízení – zjednodušení volby kazatelů 

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně církevního zřízení § 12 odst. 8 a § 28 odst. 6, 
písm. a).  

Dosavadní znění § 12 odst. 8 se mění takto: 

§ 12 Faráři a jáhnové 

8. Nejpozději do 5 měsíců před uplynutím doby určité, na kterou byl farář nebo jáhen povolán 
ke službě ve sboru, je možno přistoupit k opakované volbě. Není-li v opakované volbě znovu 
zvolen nebo nedojde-li k opakované volbě, zaniká povolání ke službě v příslušném sboru 
uplynutím doby určité, na niž byl zvolen. 

Dosavadní znění § 28 odst. 6, písm. a) se mění takto: 

§ 28 Shromáždění povšechného sboru (synod) 

6. Synod se usnáší dvoutřetinovou většinou všech svých členů:  

a) o zásadních otázkách církve, a to o vyznání církve a o základních věcech církevního zřízení, 
jimiž jsou: cyklus synodů a konventů, délka volebního období, omezení volitelnosti na určité 
období, podmínka, že jen starší je volitelný do vyšší funkce, a otázka virility a opakované volby 
faráře nebo jáhna. […] 

 

Stávající systém volby farářů a jáhnů je nadmíru komplikovaný. Prostor pro zjednodušení je 
především ve zrušení tzv. opakované volby kazatelů. Institut opakované volby kazatelů byl v ČCE 
diskutován v souvislosti s jejich doživotní volbou již na přelomu 60. a 70. let. V opakované volbě 
mělo být „potvrzeno“ dřívější zvolení faráře na dobu neurčitou; sbor měl každých 10 let potvrdit, že 
o službu faráře má nadále zájem. Tento institut se však do církevního zřízení v této době prosadit 
nepodařilo.  

Možnost volby kazatele na dobu neurčitou byla zrušena v roce 1995, kdy bylo do církevního zřízení 
zapracováno také ustanovení o tzv. opakované volbě, k níž je možno od roku 2012 přistoupit 
nejpozději 5 měsíců před uplynutím doby povolání. Nicméně nikdy nebylo zakázáno zvolit faráře 
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nebo jáhna ve volbě bez přívlastku – tedy „běžné“ volbě, pro níž pětiměsíční lhůta neplatí. Děje se 
to poměrně často, zejména pokud sbor nestihne připravit opakovanou volbu včas. 

Vzhledem k následnému vývoji, který byl završen v roce 2019 zavedením nového způsobu 
stanovování výše kazatelských úvazků, se institut opakované volby stal zastaralým. Jedinou výhodou 
do roku 2019 bylo, že k žádosti o pokyn k volbě nebylo zapotřebí přikládat novou povolací listinu, 
nýbrž pouze kopii té původní. Tento „benefit“ byl však zrušen v roce 2019, od nějž synodní rada 
vyžaduje novou povolací listinu při každé volbě, poněvadž nejrůznější dodatky působily v praxi 
chaos a ten v případě zaměstnaneckých smluv, jejichž přílohami povolací listiny jsou, nelze dopustit. 

Nyní institut opakované volby působí spíše potíže, protože při vydávání pokynů k volbě se musí 
rozlišovat, zda sbor žádá o „běžnou“ nebo opakovanou volbu, přičemž jediným rozdílem je, že 
opakovaná volba se musí vykonat nejpozději 5 měsíců před skončením doby povolání kazatele. 
Pokud se toto nestihne, musí synodní rada vydat nový pokyn k „běžné“ volbě, s čímž je spojeno 
pouze zbytečné papírování. 

Budiž poznamenáno, že zrušení tzv. opakované volby faráře nebo jáhna v žádném případě 
neznamená, že by kazatele nebylo možné zvolit ve sboru znovu! To bude samozřejmě nadále 
možné. Odpadne pouze komplikace spočívající v pětiměsíční lhůtě. 

Usnesení č. 8 – Řízení o změnách Církevního zřízení – volba pastýřských rad synodem 

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně církevního zřízení § 28 odst. 12.  

Dosavadní znění § 28 odst. 12 se mění takto: 

§ 28 Shromáždění povšechného sboru (synod) 
12. Synod volí na dobu šesti let církevní pastýřskou radu a její členy pastýřských rad a jejich 

náhradníky. 
 

Poradní odbor organizační a právní při synodní radě zjistil, že při velké novelizaci systému 
pastýřských rad, kterou přijal 34. synod na svém 4. zasedání v r. 2018, nebyl upraven § 28 odst. 12 
Církevního zřízení, který jako jednu z působností synodu uvádí volbu členů církevní pastýřské rady. 
Po novelizaci systému pastýřských rad volí synod nejen členy církevní pastýřské rady, ale také členy 
oblastních pastýřských rad. Jde pouze o technickou úpravu. 

 

 

Žádáme Vás, aby se k navrhovaným změnám Církevního zřízení vyjádřila staršovstva sborů 
a následně konventy na svých letošních podzimních zasedáních.  

K zaznamenání výsledku Vašeho jednání použijte přiložený formulář. Připomínáme, že v průběhu 
tohoto řízení již není možné navrhovat žádné další změny předložených návrhů. 

  

Jménem synodní rady předem děkujeme za Vaše vyjádření a bratrsky Vás pozdravujeme, 

 
 
 

Vladimír Zikmund      Daniel Ženatý 
synodní kurátor       synodní senior 
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Vyjádření k navrhovaným změnám CZ 

 
Následující formulář je k dispozici jednak sborům pro sdělení výsledku jednání staršovstva 
předsednictvu konventu, jednak předsednictvům konventů, která žádáme o vyplnění tohoto 
formuláře za příslušný seniorát a jeho zaslání do ÚCK (nejlépe elektronicky na adresu 
sekretariat@e-cirkev.cz) nejpozději se zápisem z jednání příslušného konventu. 
 
 

Farní sbor ČCE v       / konvent       seniorátu ČCE doporučuje: 
 

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

 přijmout  

 nepřijmout 

V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:       
 

B) změny CZ § 28 odst. 12 (volba pastýřských rad synodem) 

 přijmout  

 nepřijmout 

V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:       
 

V       dne       
Vyplnil (jméno, funkce):      ,        

 


