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2. zasedání 35. synodu ČCE (17. – 19. září 2020)

(Komise C)
PŘÍPRAVA VOLBY NOVÉ SYNODNÍ RADY
V listopadu 2021 skončí funkční období všech stávajících členů a náhradníků synodní rady, proto je
potřeba pro řádné zasedání synodu na jaře 2021 připravit volbu nové synodní rady. Podle řádů naší
církve připravuje volby členů a náhradníků synodní rady mandátová komise jmenovaná
předsednictvem synodu (srov. čl. 38 odst. 2 Řádu o správě církve). Předsednictvo synodu jmenovalo
mandátovou komisi ve složení Jaromír Plíšek, Adam Csukás, Michaela Kopecká, Jiří Gruber a Pavel
Pistor.
Mandátová komise stanovila na své schůzi dne 12. 5. 2020 postup přípravy volby, který je synodu
předkládán v tomto tisku. Vycházela přitom ze způsobu přípravy volby synodní rady, která se konala
v roce 2014.

Harmonogram přípravy volby členů synodní rady a jejich náhradníků
květen 2020
Mandátová komise zašle prostřednictvím sborové zásilky staršovstvům všech sborů výzvu, aby
na svých zářijových nebo říjnových schůzích jednala o vhodných kandidátech. Upozorní je, že
prostřednictvím svých konventuálů je budou moci navrhnout na svých konventech v rámci tzv.
průzkumné volby, o kterou mandátová komise všechny konventy požádá. Podle § 28 odst. 10
církevního zřízení je za člena synodní rady volitelný ten, kdo nejpozději v den volby, tj. 21. 5. 2021,
dosáhl 35. roku věku a není starší 70 let a působí jako farář v činné službě nebo presbyter.
září 2020
Mandátová komise zašle všem předsednictvům konventů dopis s žádostí o pomoc při přípravě volby
nové synodní rady formou průzkumné volby na konventech.
Součástí dopisu bude i návrh procedury pro tuto průzkumnou volbu, aby mohla na konventech
proběhnout jednoduše a jednotně. Každý konventuál při ní dostane příležitost navrhnout nejvýše tři
faráře a nejvýše tři presbytery, kteří by podle něho byli vhodnými kandidáty na členy a náhradníky
nové synodní rady. Součástí dopisu bude rovněž informace o rozhodnutí těch členů stávající synodní
rady, kteří by případně již v tomto čase byli pevně rozhodnuti, že kandidaturu na člena nové synodní
rady nepřijmou. Tuto skutečnost ověří mandátová komise před rozesláním svého dopisu konventům.
Konventy oznámí mandátové komisi jména všech navržených kandidátů s počty obdržených hlasů.
Každý konvent současně navrhne jednoho faráře na funkci synodního seniora a jednoho presbytera
na funkci synodního kurátora.
listopad 2020
Na konventech probíhá průzkumné hlasování.
prosinec 2020
Mandátová komise shromáždí informace o jednání na konventech a sečte výsledky průzkumného
hlasování.
leden 2021
Mandátová komise sdělí synodálům prostřednictvím předsednictva synodu pořadí 10 volitelných
farářů a 10 volitelných presbyterů, kteří obdrželi nejvíce průzkumných hlasů, včetně uvedení počtu
hlasů. Jejich volitelnost ověří podle § 28 odst. 10 církevního zřízení.
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březen 2021
Mandátová komise se obrátí na faráře a presbytery, kteří obdrželi nejvíce průzkumných hlasů,
s dotazem, zda a do jakých funkcí by byli ochotni kandidovat. Ty, kteří odpoví kladně, požádá
o základní životopisné údaje a o stručné písemné vyjádření toho, na co by se chtěli v případě zvolení
do synodní rady zaměřit.
duben 2021
Mandátová komise informuje prostřednictvím předsednictva synod o odpovědích oslovených farářů
i presbyterů. Výsledky průzkumu bude obsahovat příslušný tisk synodu.

Návrh usnesení
Synod bere na vědomí informace předsednictva synodu a mandátové komise o přípravě volby členů
nové synodní rady a jejich náhradníků. Synod ukládá konventům, aby na přípravě volby
spolupracovaly formou průzkumné volby na svých řádných zasedáních na podzim 2020, a to podle
procedury navržené mandátovou komisí synodu v tisku č. 25.
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