V Praze dne 20. října 2020
č. j.: ÚCK/455/2020
všem staršovstvům
a seniorátním výborům
Českobratrské církve evangelické
Povolávání kazatelů v nouzovém stavu
Vážené sestry, vážení bratři,
synodní rada na svém zasedání dne 20. října 2020 projednala možnosti povolávání
kazatelů v nouzovém stavu. Většina kazatelů, jimž letos končí doba povolání, byla již
řádně zvolena a jejich volba potvrzena.
Do konce letošního roku však skončí doba povolání též čtyřem kazatelům, kteří ještě
voleni nebyli. Nelze bezpečně předpokládat, že se jejich volba ve sborovém shromáždění
bude moci včas uskutečnit.
V zájmu ochrany těchto kazatelů proto synodní rada vyhlašuje dvě možnosti, jak
nahradit volbu ve sborovém shromáždění:
1. Jmenování kazatele. Podkladem pro jmenování kazatele do úřadu synodní radou
v souladu s návrhem povolací listiny bude souhlasné stanovisko staršovstva
a příslušného seniorátního výboru, jak tomu bylo na jaře. Jmenování nahradí volbu, která
se již konat nebude.
2. Volba na dálku. Jeden ze seniorátních výborů stojí o možnost volby na dálku
(korespondenční volbu). Vzhledem k tomu, že Jednací a volební řád čl. 9 odst. 10 počítá
s volbou na dálku pouze jako s doplňkem pro volbu v rámci sborového shromáždění,
vyhlašuje synodní rada následující pravidla pro volbu na dálku, nahrazující volbu ve
sborovém shromáždění:
1. Staršovstvo ohlásí volbu alespoň 3 týdny před ukončením hlasování –

na internetových stránkách sboru, v ohláškách během on-line bohoslužeb, emailem,
dopisem apod. Zároveň uvede kontakt na předsedu a místopředsedu staršovstva.
2. Členové sboru s hlasovacím právem budou mít týden na to, aby požádali předsedu
nebo místopředsedu staršovstva o možnost hlasovat na dálku.
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3. Dva týdny před ukončením hlasování bude probíhat hlasování. Členy sboru, kteří
o možnost volby na dálku požádají, navštíví dva pověření členové staršovstva nebo
staršovstvem zřízené volební komise, seznámí je s kandidátní listinou, pravidly
volby a umožní jim tajné hlasování. Člen sboru volící na dálku vloží upravenou
kandidátní listinu do připravené obálky označené nápisem VOLBA a zalepenou
obálku předá pověřeným členům staršovstva nebo volební komise.
4. Pověření členové staršovstva nebo volební komise jsou povinni zajistit předání
všech obálek, které obdrží od členů sboru volících na dálku, pověřenému členovi
seniorátního výboru. Spolu s obálkami předají také seznam členů, kteří o volbu
na dálku požádali, a prezenční listinu se jmény a podpisy členů, kteří se volby
na dálku zúčastnili.
5. Dva pověření členové seniorátního výboru provedou sčítání hlasů a sepíší o volbě
na dálku protokol.
Ústřední církevní kancelář v průběhu příštích dnů osloví příslušné seniorátní výbory
a domluví se s nimi na dalším postupu. Na způsobu povolání kazatele se dohodnou
staršovstva s příslušnými seniorátními výbory.
Konečně upozorňujeme, že seniorátní kazatele může seniorátní výbor v souladu s řády
dočasně povolat, takže v tomto případě alternativní úprava nutní není.

S pozdravy a díky za porozumění
synodní rada ČCE
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