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Staršovstvům farních sborů 
a předsednictvům konventů ČCE

Praha, 10. července 2018
Č.j.: ÚCK/428-1/2018

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 4. zasedání 34. synodu ČCE svými usneseními č. 8 a 9.

Usnesení č. 8 – možnost užití účelově vázaných prostředků na jiný účel

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení §18 odst. 3. 
Dosavadní znění odst. 3 se mění takto:
3. Jmění shromážděného na určité účely smí být použito pro jiný účel jen se svolením 

nadřízeného správního orgánu příslušného shromáždění.

Předložená úprava §18 odst. 3 CZ má za cíl odstranit existující rozpor v úpravě možnosti použití 
účelově vázaných prostředků na jiný účel. 

V Církevním zřízení se podmiňuje změna účelu užití těchto prostředků souhlasem nadřízeného 
správního orgánu, dle Řádu hospodaření církve je nutný souhlas příslušného shromáždění.

Předkládaná úprava CZ svěřuje tuto pravomoc příslušným shromážděním. Bude-li příštím 
zasedáním synodu schválena, bude synod jednat o související úpravě ŘHC ve smyslu vypuštění 
příslušného ustanovení. Toho se týká druhá část usnesení č. 8, která zní: 

Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 35. synodu předložila následující návrh na změnu 
Řádu hospodaření církve čl. 2. Dosavadní odst. 4 se vypouští bez náhrady. 

4.  Jmění shromážděné na určitý účel smí být použito na jiný účel jen se souhlasem 
příslušného shromáždění.

Stávající odst. 5 se přečísluje na odst. 4.

Usnesení č. 9 – postavení dozorčí rady Diakonie ČCE

Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení §5 odst. 2 a 5. 
Dosavadní znění se mění takto:

CZ § 5. Zvláštní zařízení církevní služby

2. Zařízení mají své statuty, které vyjadřují i vztah k příslušnému sboru a podléhají 
schválení zřizujícím sborem církevním orgánem. V rámci statutu se mohou tato 
zařízení věcně i místně členit a přiznávat jednotlivým složkám rozsah oprávnění.

5. Statut zařízení obsahuje ustanovení o způsobu jeho založení, o jeho představenstvu, 
případně o zřízení dozorčí rady a o způsobu vykonávání dozoru příslušným 
správním orgánem. Statut obsahuje ustanovení o tom, že řídící orgán, příp. dozorčí 
radu volí i odvolává příslušné shromáždění.

+420 224 999 211
sekretariat@e-cirkev.cz

www.e-cirkev.cz

Jungmannova 22/9
P. O. BOX 466
111 21 Praha 1



TISK 16

Předložená úprava CZ navazuje na plnění usnesení předchozích zasedání synodu, kdy synodní radě
bylo uloženo upravit církevní řády tak, aby dozorčí rada Diakonie ČCE byla odpovědná synodní 
radě, která ji bude volit a odvolávat.

Podmínkou pro schválení změn Řádu diakonické práce, které přenesou volbu dozorčí rady 
Diakonie ČCE ze synodu na synodní radu, je úprava §5 Církevního zřízení, který v odst. 5 uvádí, 
že statut zařízení zvláštní služby zřizovaných církevními sbory musí obsahovat ustanovení, že 
řídící orgán, popř. dozorčí radu, volí i odvolává příslušné shromáždění. 

Ustanovení §5 odst. 2 dále stanoví, že statut zvláštního zařízení církevní služby podléhá schválení 
zřizujícím sborem. Není však jasné, o který orgán zřizujícího sboru se jedná. Navrhuje se proto 
ustanovení změnit v tom smyslu, že statut bude podléhat schválení zřizujícím orgánem.

Teprve bude-li tato změna příštím zasedáním synodu schválena, může synod usnést také změny 
Řádu diakonické práce a Řádu o správě církve, které přenesou pravomoc k volbě a odvolání 
dozorčí rady Diakonie ČCE ze synodu na synodní radu. Toho se týká druhá část usnesení č. 9, která
zní: Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 35. synodu předložila návrh změn řádů, které 
přenesou pravomoc k volbě a odvolávání dozorčí rady Diakonie ČCE ze synodu na synodní radu.

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 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 §18 odst. 3 (možnost užití účelově vázaných prostředků na jiný účel) 

 přijmout 

 nepřijmout

V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:      

B) změny CZ §5 odst. 2 a 5 (postavení dozorčí rady Diakonie ČCE)

 přijmout 

 nepřijmout

V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:      

V       dne      
Vyplnil (jméno, funkce):      ,       
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