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Vyhlášení řízení o změnách CZ do sborů ČCE

Milé sestry, milí bratři,
synod se opakovaně zabýval zásadní reformou kárného systému Českobratrské církve
evangelické, jakož i reformou opravných prostředků proti rozhodnutím správních orgánů či
shromáždění církve a volbám prováděným v těchto orgánech.
Pro 3. zasedání 32. synodu připravila synodní rada návrh změny Církevního zřízení, která
takovou reformu umožňuje. Návrh změny Církevního zřízení byl připraven po dlouhé diskuzi
včetně porovnání úprav shodné problematiky v církevním řádech evangelických církví v Evropě
a USA. Nejdetailněji byl v této souvislosti analyzován kárný a odvolací systém Evangelické
církve a.v. a h.v. Rakouska. Synod navrhovanou změnu přijal a v souladu s Církevním zřízením
uložil synodní radě, aby ji před konečným rozhodnutím zaslala k vyjádření všem farním sborům
a seniorátům.
Smyslem navrhované změny Církevního zřízení je zavést dva kárné celocírkevní orgány –
pastýřskou radu a odvolací senát a vyjmout rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutím církevní
pastýřské rady z pravomoci synodu. Odvolací senát by v kárných věcech rozhodoval pouze o
odvoláních proti rozhodnutí pastýřské rady. Předpokládá se, že členy obou orgánů budou jak
kazatelé, tak nekazatelé, z nichž někteří budou muset mít vysokoškolské právnické vzdělání.
Navrhovaná změna Církevního zřízení dále zpřesňuje úpravu odvolání proti rozhodnutím
jednotlivých orgánů církve s tím, že rozhodnutí o odvolání může na návrh orgánu církve či člena
církve, kterého se rozhodnutí týká, přezkoumat odvolací senát.
Po vyjádření staršovstev a konventů se bude tímto návrhem na změnu Církevního zřízení znovu
zabývat 4. zasedání 32. synodu, které zároveň projedná i související novely Řádu pastýřské
služby a dalších církevních řádů.
Synodní rada Vám tedy předkládá navrhované změny a zahajuje tímto řízení o změně CZ § 12
odst. 11, § 15, § 17, § 18, § 23 odst. 7, § 26 odst. 12. Prosíme Vás, abyste ve sborech a na
konventech tyto návrhy projednali a výsledky jednání zaznamenali do přiloženého dokumentu.
Předsednictva konventů pak prosíme o odeslání tohoto formuláře se záznamem hlasování
konventuálů, spolu se zápisem z konventu, do ÚCK.
Se srdečnými pozdravy za synodní radu a ÚCK

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice

Příloha: Změny CZ dle usnesení č. 10 z 3. zasedání 32. synodu ČCE – formulář pro záznam
výsledků jednání

Navržené změny církevního zřízení (usnesení č. 10)
* Farní sbor ČCE v ………………..........…………………..
* Konvent ……..……………….…………… seniorátu ČCE

CZ § 12 odst. 11:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 12 odst. 11. Dosavadní odst. 11 se
mění takto:
11. Kazateli může být synodní radou dána výpověď ze zaměstnaneckého poměru v církvi pouze
z některého z níže uvedených důvodů, který musí být ve výpovědi výslovně uveden:
a. skončí-li jeho povolání určitým sborem;
b. je-li zrušeno kazatelské místo, které dosud zastával;
c. žádá-li to svým nálezem senát pastýřské rady nebo odvolací senát.
Výsledek projednání: sbor / konvent * doporučuje změnu CZ § 12 odst. 11
a) přijmout *
b) nepřijmout *
(hlasování – pro návrh:
, proti návrhu:
, zdrželo se hlasování:
)
* nehodící se škrtněte
CZ § 15:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 15. Dosavadní § 15 se mění a
doplňuje takto:
§ 15 Pastýřská služba a kázeň
1. K nápravě toho, co zřejmě narušuje vztahy ve sborech a co je v životě, činnosti a vyznání
církevních pracovníků porušené, slouží pastýřská služba.
2. Pastýřskou službu členům farního sboru vykonává staršovstvo spolu s kazatelem.
3. Pastýřská služba a kázeň mezi staršími, kazateli a dalšími pracovníky církve a členy dalších
orgánů církve je uložena seniorům a seniorátním výborům a synodnímu seniorovi a synodní
radě a celocírkevním kárným orgánům.
4. O kárných proviněních starších, kazatelů, pracovníků církve a členů církevních orgánů
rozhoduje výlučně pastýřská rada a odvolací senát.
5. Pastýřská rada rozhoduje s celocírkevní působností o kárných proviněních v I. stupni.
Pastýřská rada má 6 členů, které volí synod. Nejméně 2 členové pastýřské rady musí být
kazatelé v činné službě a nejméně 2 členové pastýřské rady musí mít vysokoškolské
právnické vzdělání. O kárných proviněních pastýřská rada rozhoduje v tříčlenných senátech.
6. Odvolací senát rozhoduje s celocírkevní působností o kárných proviněních v odvolacím
stupni. Odvolací senát má 3 členy a 3 náhradníky, které volí synod. Nejméně 1 člen a 1
náhradník odvolacího senátu musí být kazatelé a nejméně 1 člen a 1 náhradník odvolacího
senátu musí mít vysokoškolské právnické vzdělání.
7. Pastýřská rada a odvolací senát rozhodují o kárných proviněních jako nezávislé orgány a
jejich rozhodnutí nepodléhají přezkumu jinými orgány církve. Rozhodnutí pastýřské rady a
odvolacího senátu jsou závazná pro členy církve, kterých se přímo týkají, a pro všechny
orgány církve.
Výsledek projednání: sbor / konvent * doporučuje změnu CZ § 15
a) přijmout *
b) nepřijmout *
(hlasování – pro návrh:
, proti návrhu:
, zdrželo se hlasování:
* nehodící se škrtněte

)

CZ § 17:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 17. Dosavadní § 17 se mění a
doplňuje takto:
§ 17 Církevní řády, pravidla a statuty
1. Synod usnáší církevní řády, které provádějí církevní zřízení a jsou závazné pro všechny
sbory a členy církve.
2. Synod dále usnáší pravidla a statuty, kterými podrobněji rozvádí úpravu stanovenou
církevními řády. Pravidla a statuty jsou rovněž závazné pro všechny sbory a členy církve.
3. Pastýřská rada a odvolací senát při rozhodování ve věcech, které jsou jim svěřeny, jsou
oprávněny posuzovat soulad pravidel a statutů s církevními řády a soulad církevních řádů
s Církevním zřízením. K ustanovením pravidel a statutů, která nejsou v souladu s církevními
řády, a k ustanovením církevních řádů, která nejsou v souladu s Církevním zřízením,
pastýřská rada a odvolací senát při svém rozhodování nepřihlíží.
4. Dojde-li odvolací senát po provedeném řízení k závěru, že pravidla, statut či jejich
jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s církevními řády nebo s Církevním zřízením nebo že
církevní řád či jeho jednotlivá ustanovení jsou v rozporu s Církevním zřízením, rozhodne
nálezem, že taková pravidla, statut nebo církevní řád či jejich jednotlivá ustanovení se ruší
dnem, který odvolací senát v nálezu určí.
Výsledek projednání: sbor / konvent * doporučuje změnu CZ § 17
a) přijmout *
b) nepřijmout *
(hlasování – pro návrh:
, proti návrhu:
, zdrželo se hlasování:
* nehodící se škrtněte

)

CZ § 18:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 18. Dosavadní § 18 se mění a
doplňuje takto:
§ 18 Církevní dohled a opravné prostředky
1. Každý vyšší správní orgán má povinnost pozastavit, případně zrušit usnesení, rozhodnutí
nebo volby, odporují-li Církevnímu zřízení nebo řádům.
2. Proti rozhodnutím církevních orgánů se může každý člen církve či církevní sbor, který je
rozhodnutím přímo dotčen, odvolat k vyššímu správnímu orgánu. Odvoláním k vyššímu
správnímu orgánu může jednotlivý člen církve či církevní sbor napadnout rovněž platnost
volby, je-li touto volbou přímo dotčen.
3. Odvolání se podává přímo u vyššího správního orgánu a musí být podáno ve lhůtě 30 dnů
od vyhlášení rozhodnutí nebo výsledků volby. Odvolání je rovněž podáno včas, je-li v této
lhůtě podáno u církevního orgánu, proti jehož rozhodnutí či volbě směřuje.
4. Vyšší správní orgán odvolání buď zamítne, nebo odvoláním napadené rozhodnutí či volbu
zruší a vrátí věc k novému rozhodnutí či k nové volbě církevnímu orgánu, proti jehož
rozhodnutí či volbě odvolání směřovalo, nebo odvoláním napadené rozhodnutí svým
rozhodnutím změní.
5. Proti rozhodnutí o odvolání, proti rozhodnutím synodní rady a rozhodnutím či usnesením
synodu učiněným v jednotlivé věci a proti volbám provedeným synodní radou či synodem
může každý člen církve či církevní orgán, který je uvedenými rozhodnutími, usneseními či
volbami přímo dotčen, podat stížnost k odvolacímu senátu.
6. Stížnost se podává přímo u odvolacího senátu a musí být podána ve lhůtě 30 dnů od
vyhlášení rozhodnutí, usnesení či volby dle odst. 5. Stížnost je rovněž podána včas, je-li
v této lhůtě podána u církevního orgánu, proti jehož rozhodnutí či volbě směřuje.
7. Odvolací senát buď stížnost zamítne, nebo zruší rozhodnutí o odvolání a vrátí věc vyššímu
správnímu orgánu, synodní radě nebo synodu k novému rozhodnutí. Církevní orgány jsou
při novém rozhodování vázány názorem odvolacího senátu.
8. Pro rozhodování v kárných věcech platí samostatná úprava.

Výsledek projednání: sbor / konvent * doporučuje změnu CZ § 18
a) přijmout *
b) nepřijmout *
(hlasování – pro návrh:
, proti návrhu:
, zdrželo se hlasování:
* nehodící se škrtněte

)

CZ § 23 odst. 7:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 23 odst. 7. Dosavadní odst. 7 se mění
takto:
7. Konvent navrhuje synodu kandidáty pro volbu členů pastýřské rady a pro volbu členů a
náhradníků odvolacího senátu.
Výsledek projednání: sbor / konvent * doporučuje změnu CZ § 23 odst. 7
a) přijmout *
b) nepřijmout *
(hlasování – pro návrh:
, proti návrhu:
, zdrželo se hlasování:
)
* nehodící se škrtněte
CZ § 26 odst. 12:
Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně CZ § 26 odst. 12. Dosavadní odst. 12 se
mění takto:
12. Synod volí na dobu čtyř let 6 členů pastýřské rady a 3 členy a 3 náhradníky odvolacího
senátu.
Výsledek projednání: sbor / konvent * doporučuje změnu CZ § 26 odst. 12
a) přijmout *
b) nepřijmout *
(hlasování – pro návrh:
, proti návrhu:
, zdrželo se hlasování:
)
* nehodící se škrtněte

Po projednání staršovstvem nechť sbory zašlou vyplněný „formulář“ předsednictvu
konventu. Předsednictva konventů pak prosíme o vyplnění stejného formuláře (včetně
údajů o hlasování) a zaslání spolu se zápisem z jednání příslušného konventu ÚCK.

