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Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení ČCE 

 
 
Milé sestry, milí bratři, 

synodní rada na základě usnesení 2. zasedání 34. synodu ČCE zahajuje řízení o změnách CZ, o nichž 
synod jedná způsobem určeným ustanovením CZ § 28 odst. 6 písm. b.  
 

A) Usnesení č. 7 se týká povolávání náhradníků a doplňovacích voleb 

Dosavadní právní úprava v CZ § 9 stanovuje postup povolávání náhradníků na předčasně uprázdněná 
místa v církevních správních orgánech, tj. v synodní radě a seniorátních výborech, kde je postup 
shodný, a ve staršovstvech, kde je postup odlišný. Postup povolávání náhradníků v ostatních 
orgánech volených v církvi a v jejích zařízeních (viz CZ § 5 odst. 1) není nikde výslovně stanoven, a je 
tudíž předmětem opakovaných dotazů a žádostí o výklad práva.  

Za těchto okolností se ukazuje jako vhodné stanovit jednoznačně postup povolávání náhradníků 
ve všech orgánech volených v církvi a v jejích zařízeních. Předložený návrh, jak jej připravil poradní 
odbor organizační a právní, vychází z toho, že postup povolávání náhradníků by měl být shodný 
ve  všech volených orgánech s výjimkou synodní rady a seniorátních výborů. Zatímco náhradníci 
synodní rady a seniorátních výborů by byli nadále povoláváni pouze do nejbližšího shromáždění 
(synodu, resp. konventu), které vykoná doplňovací volbu, náhradníci na předčasně uprázdněná místa 
ve staršovstvech a dalších volených orgánech by měli být povoláváni do konce funkčního období 
člena, na jehož místo nastupují. 

Pokud na předčasně uvolněné místo ve staršovstvu nebo v jiném voleném orgánu nastoupí 
náhradník, není tedy třeba, aby příslušné nejbližší shromáždění provádělo doplňovací volbu 
náhradníků. Tu je třeba provést až ve chvíli, kdy nebude k dispozici žádný z náhradníků zvolených při 
volbě daného orgánu. Výjimkou jsou pastýřské rady, které musejí mít stále k dispozici plný počet 
náhradníků, protože v nich náhradníci nastupují také v případech, kdy je člen pastýřské rady vyloučen 
z projednávání případu z důvodu podjatosti.  

2. zasedání 34. synodu přijalo návrh na zahájení řízení o změně CZ předložený synodní radou.  

Usnesení č. 7 zní takto: 
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 
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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. 

 

B) Usnesení č. 8 se týká strategických kazatelských míst 

Změny CZ, které umožní zřizování a fungování strategických kazatelských míst ve smyslu synodem již 
schválené koncepce, jsou Vám předkládány v podobě synodního tisku č. 18/6. Tisk ve svém úvodu 
obsahuje potřebné uvedení do problematiky, samotné návrhy změn CZ jsou v části B) tisku 18/6. 
V odstavci C) jsou pak návazné změny církevních řádů, o kterých bude, zároveň s návrhem na změnu 
CZ, jednat 3. zasedání 34. synodu příští rok. Tyto navržené změny však nejsou předmětem tohoto 
řízení, a tudíž se k nim nevyjadřujete. 

 

C) Usnesení č. 9 se týká odstranění podmínky členství ve staršovstvu pro volby do orgánů JJ 

33. synod ve svém 3. zasedání (r. 2013) uložil synodní radě, aby připravila pro následující zasedání 
návrh změn řádů, které „umožní, aby členy představenstev a shromáždění Jeronýmovy jednoty mohli 
být voleni členové sborů navržení staršovstvy a konventy.“ Záměrem tohoto návrhu bylo odstranění 
dosavadní podmínky, že do představenstev i shromáždění Jeronýmovy jednoty mohou být kromě 
farářů a jáhnů voleni pouze presbyteři. 

Protože by úpravy musely být prováděny v paragrafech CZ, kterých se zároveň týkaly zásadnější 
úpravy CZ ohledně funkčního období správních orgánů a ordinované služby, projednal synod 
příslušný návrh až na 2. zasedání 34. synodu (r. 2016). 

2. zasedání 34. synodu přijalo návrh na zahájení řízení o změně CZ předložený synodní radou.  

Usnesení č. 9 zní takto: 
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změnách Církevního zřízení § 23, § 25 a § 28. 
Uvedené paragrafy se mění takto: 

§ 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. 

§ 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. 

§ 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. 

 

/Synod dále uložil synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu předložila související návrhy změn řádů./ 

 



 

D) Usnesení č. 10 se týká poslanců synodu za Diakonii ČCE 

1. zasedání 34. synodu uložilo svým usnesením č. 43 synodní radě, aby připravila návrh změny 
církevních řádů, který umožní, aby Diakonie ČCE byla na synodu přiměřeně zastoupena poslanci a 
náhradníky.  

Stávající stav je takový, že Diakonie ČCE má na synodu hlas poradní. Jednací a volební řád stanovuje, 
že Diakonie ČCE je na synodu zastoupena třemi poradci; předseda dozorčí rady a předseda správní 
rady DČCE jsou poradci virilními, zbývajícího poradce volí shromáždění Diakonie ČCE. 

2. zasedání 34. synodu přijalo návrh na zahájení řízení o změně CZ předložený synodní radou.  

Usnesení č. 10/1 zní takto: 

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. 

 

/Synod dále uložil synodní radě, aby 3. zasedání 34. synodu předložila související návrhy změn 
Jednacího a volebního řádu a Řádu diakonické práce./ 

 

 

 

 

 

 

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

K zaznamenání výsledku Vašeho jednání použijte přiložený formulář. V průběhu řízení o změnách CZ 
však 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 

  



 

Vyjádření k navrhovaným změnám Církevního zřízení – formulář 
 
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 nejpozději se zápisem z jednání příslušného konventu 
ÚCK na adresu: 

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické  
Jungmannova 9  
111 21 Praha 1 

nebo elektronicky na adresu sekretariat@e-cirkev.cz 

Farní sbor ČCE v       / konvent       seniorátu ČCE doporučuje: 
 

A) změny CZ § 9  

 přijmout  

 nepřijmout 

V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:       

 

B) změny CZ navržené v tisku 18/6 

 přijmout  

 nepřijmout 

V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:       

 

C) změny CZ § 23, § 25 a § 28 odst. 14 

 přijmout  

 nepřijmout 

V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:       
 

D) změny CZ § 28 odst. 1 

 přijmout  

 nepřijmout 

V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:       
 

V       dne       
Vyplnil (jméno, funkce):      ,        
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Koncepce strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských míst  

1. Strategické dlouhodobě podporované kazatelské místo (dále jen "strategické místo") je takové 
kazatelské místo, které odpovídá strategickému plánu ČCE. 

2. Strategický plán schvaluje synod na návrh synodní rady, která ho připraví v souladu se základním 
posláním ČCE a usneseními synodu. Tvorba strategického plánu přihlíží také k současnému 
náboženskému, demografickému, sociálnímu a kulturnímu charakteru jednotlivých regionů. 
Strategický plán stanovuje priority rozvoje sborů ČCE, případně přímo vyjmenovává místa se 
zvláštním ohledem, která jsou pro naplňování poslání ČCE důležitá. 

3. Počet, rozmístění a časový výhled jednotlivých strategických míst vychází ze strategického plánu 
povšechného sboru a zohledňuje požadavky seniorátních sborů.  

4. Strategické místo zřizuje synod. Návrh na zřízení strategického místa podává synodní rada. 
K návrhu na zřízení se vyjadřuje správní rada Personálního fondu. 

5. Nedílnou součást návrhu na zřízení tvoří projekt, který formuluje cíle, postup, časový 
harmonogram kroků nutných pro dosažení stanovených cílů a konkrétně formulovaná kritéria, 
kterými se dá zhodnotit dosažení stanovených cílů (např. limity udržitelnosti sborové práce, 
zhodnotitelné příznaky oživení či rozvoje sborové práce, nárůst zájmu o konkrétní sborové 
služby, stupeň kvality poskytovaných služeb, stupeň hospodářské soběstačnosti apod.) Projekt 
odpovídá strategickému plánu povšechného sboru a formuluje, v čem z něj vychází. Součástí 
projektu musí být též odhad mzdových a provozních nákladů. 

6. Strategické místo se zřizuje na dobu 5 až 10 let. Synod může tuto lhůtu prodloužit na návrh 
synodní rady, celková doba trvání strategického místa nesmí překročit 15 let. Předpokladem 
prodloužení je posouzení dosaženého rozvoje sborové práce a dosavadní naplnění cílů 
stanovených v projektu strategického místa, dále vyjádření příslušného seniorátního výboru, 
projednání konventem a vyjádření správní rady Personálního fondu. 

7. Správní orgán strategického místa jmenuje synodní rada. Synodní rada může během trvání 
strategického místa na žádost sboru vydat souhlas s volbou řádného staršovstva sboru. Virilními 
členy staršovstva strategického místa mohou být osoby pověřené k tomu synodní radou a 
příslušným seniorátním výborem. 

8. Kazatele strategického místa volí synod, jeho povolávání a volba se řídí postupem stanoveným 
pro volbu kazatele povšechného sboru.  

9. Počet strategických míst respektuje finanční možnosti solidárních prostředků PF. Správní rada 
Personálního fondu každoročně předkládá SR návrh maximálního počtu strategických míst. 
Počet strategických míst pak stanovuje na návrh synodní rady synod. 

10. Odvod do Personálního fondu za strategické místo je hrazen až do plné výše ze solidárních 
prostředků Personálního fondu. Konkrétní výši podpory stanovuje synodní rada. 

11. Provozní náklady související se zřízením a provozem strategických míst budou hrazeny v souladu 
s projektem. 

12. Na podporu strategických míst může vyhlásit synod celocírkevní sbírku. Z výnosu sbírky budou 
hrazeny zejména provozní náklady. 




