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4. zasedání 35. synodu ČCE (19. – 21. května 2022)

(Komise C)
ZKRÁCENÍ DOBY NUTNÉ PRO SLUČOVÁNÍ SBORŮ
A) Úvod
35. synod na svém 3. zasedání v r. 2021 přijal usnesení č. 18, jímž uložil synodní radě, aby 4. zasedání
35. synodu předložila návrh změn řádů, které umožní, aby o sloučení a rušení farních sborů rozhodoval
příslušný konvent či konventy po předchozím souhlasu synodní rady.
Předkládaná úprava řádů, jak ji z pověření synodní rady připravil poradní odbor organizační a právní
umožňuje zkrácení procesu slučování sborů následujícím postupem:
▪ Návrh na sloučení nebo zrušení sboru podává konventu sbor prostřednictvím seniorátního výboru,
nebo přímo seniorátní výbor.
▪ Před projednáním návrhu na konventu seniorátní výbor zajistí stanovisko ke sloučení/zrušení
ze strany synodní rady, která by se měla vyjádřit také k právní bezvadnosti návrhu. V případě
souhlasného stanoviska rozhodne o sloučení/zrušení konvent.
▪ V případě, kdy synodní rada nedá souhlas s návrhem na sloučení/zrušení sboru, může i přesto
konvent návrh schválit a následně jej postoupit synodu, který o návrhu rozhodne s konečnou
platností.
▪ V případě sloučení sborů z více seniorátů musí sloučení schválit všechny dotčené konventy –
v rozhodnutí o sloučení musí být uvedeno, ke kterému seniorátu bude sbor po sloučení patřit.
Vzhledem k tomu, že cílem úpravy je urychlení procesu, ponechává návrh v případě rušení sboru
pravomoc ke zrušení sboru také synodu, takže o zrušení sboru bude moci podle návrhu rozhodovat jak
synod, tak i konvent.
Protože podle dosavadního znění Církevního zřízení farní sbory slučuje nebo ruší výlučně synod, musí
být před úpravou Řádu o správě církve upraveno nejprve příslušné ustanovení Církevního zřízení.
Synodní rada proto v oddílu B) předkládá synodu návrh na zahájení řízení o změně § 4 odst. 3
Církevního řízení. V oddílu C) pak doplňuje připravený návrh příslušných změn Řádu o správě církve,
které zkrácení doby nutné pro slučování sborů umožní, a které budou předloženy k projednání
příštímu zasedání synodu v případě, že synod nyní rozhodne o zahájení řízení o změně CZ.

B) Návrh změny Církevního zřízení
§ 4. Církevní sbory
1. Církev je zřízena a spravuje se podle zásad presbyterně-synodních ve třech stupních:
a. základní jednotkou je farní sbor (stručně sbor);
b. širší jednotkou je seniorátní sbor (stručně seniorát);
c. nejširší jednotkou je povšechný sbor, celá církev.
Sbory všech tří stupňů mají právní subjektivitu.
2. Církevní sbory mají právo i povinnost konat bohoslužebná i správní shromáždění, povolávat
kazatele, pečovat o křesťanský život i o duchovní a všeobecné vzdělání členů a pracovníků
církve, konat dílo křesťanské lásky, volit církevní orgány, ustanovovat zaměstnance, usnášet
se na sborových řádech, vybírat k úhradě svých potřeb od svých členů příspěvky a konat
sbírky, nabývat movité i nemovité jmění a spravovat je.
3. Farní sbory a sSenioráty zřizuje, slučuje nebo ruší synod. Farní sbory zřizuje synod.
O sloučení nebo zrušení farního sboru rozhoduje konvent nebo synod.
4. Změny sídel farních sborů a změny jejich hranic v rámci seniorátu schvaluje konvent.
5. Každý sbor hospodaří samostatně a neručí za závazky jiných sborů ani ostatní sbory neručí
za jeho vlastní závazky.
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C) Předběžný návrh změn Řádu o správě církve
Čl. 6. Sloučení farních sborů
1. Sloučit dva nebo několik farních sborů lze v těchto případech:
a. prokáže-li se, že alespoň jeden z nich není schopen následkem značného poklesu počtu
členů nebo následkem poklesu duchovního života samostatně dále trvat
b. bylo-li nadřízenými církevními orgány posouzeno, že některý ze sborů nemůže dále pro
neplnění svých základních funkcí dále samostatně působit
c. dohodnou-li se tak staršovstva příslušných sborů
d. nepřevyšují-li závazky žádného ze slučovaných sborů jeho majetek
2. K sloučení je třeba usnesení přijaté dvoutřetinovou většinou členů sborových shromáždění
příslušných sborů. Sborové shromáždění se může o sloučení platně usnést jen tehdy, pokud byli
všichni členové s hlasovacím právem o programu jednání předem písemně vyrozuměni. Sbory se
musí dohodnout o tom, co se stane se jměním každého z nich (kostel, fara, jiný majetek nemovitý
i movitý), kdo je bude spravovat, kde bude sídlo sboru, kde a kdy se budou konat bohoslužebná
a katechetická shromáždění a církevní funkce. Písemná dohoda musí být učiněna i s dosavadními
faráři nebo jáhny, postup musí být v souladu s Řádem pro kazatele. Dohody se připojí k žádosti
(návrhu) o na sloučení. Jestliže bude ve sloučeném sboru přechodně nebo nastálo několik farářů
nebo jáhnů, musí sborové orgány učinit dohodu i usnesení, v nichž bude zvláštním kazatelským
statutem stanoven jejich vzájemný poměr, jejich práce a povinnosti. Jestliže k dohodě nedojde,
o sporných věcech rozhodne synodkonvent, a to pokud možno zároveň s rozhodnutím o sloučení.
3. Příslušný seniorátní výbor konvent může za podmínek odst. 1 navrhnout synodu konventu
i sloučení dvou nebo více sborů, které usnesení o svém sloučení samy neučinily.
4. Konvent Seniorátní výbor navrhne takové sloučení buď přeměnou sboru v kazatelskou stanici
některého sousedního sboru, nebo připojením jeho dosavadních členů k jednomu nebo několika
sousedním sborům. K dohodě sborů o věcech podle odst. 2 tohoto článku má při přípravě takového
sloučení přispět jednání seniorátního výboru. Nedojde-li k dohodě, nahradí ji usnesení konventu.
5. Vznikne-li v rámci slučování sborů sbor nový, bude na něj převedeno jmění, které bylo v jeho
obvodu v době sloučení. Nedojde-li o tom k dohodě, rozhodne o převodu konventsynod.
6. Žádosti o Návrh na sloučení sborů se předloží se všemi doklady a stanoviskem synodní rady
konventusynodu, a to prostřednictvím seniorátního výboru. Stanovisko synodní rady k návrhu
na sloučení zajišťuje seniorátní výbor. V případě souhlasného stanoviska synodní rady
rozhoduje o návrhu na sloučení s konečnou platností konvent. Pokud synodní rada
s návrhem na sloučení nesouhlasí a konvent přesto sloučení sborů schválí, předloží konvent
návrh na sloučení sborů se všemi doklady, stanoviskem synodní rady a svým rozhodnutím
synodu, který o sloučení rozhodne s konečnou platností. k němuž přísluší sbor, v němž má být
sídlo sborů sloučených.
7. V případě, že slučované sbory přísluší k různým seniorátům, předkládá se návrh na sloučení
se všemi doklady a stanoviskem synodní rady prostřednictvím příslušných seniorátních
výborů všem dotčeným konventům. O sloučení rozhodují všechny dotčené konventy.
V případě, že jsou rozhodnutí konventů rozporná, předloží se návrh na sloučení se všemi
doklady, stanoviskem synodní rady a rozhodnutími konventů synodu, který o sloučení
rozhodne s konečnou platností. Návrh na sloučení musí obsahovat údaj, ke kterému seniorátu
bude příslušet sloučený sbor. Jsou-li na slučování zúčastněny i sbory náležející k jinému
seniorátu, musí být o tom jejich seniorátní výbor zpraven nejméně měsíc před zasedáním konventu
svého seniorátu, aby o tom mohl tento konvent učinit usnesení. Zprávu podá seniorátní výbor,
kterému byla žádost zaslána nebo na jehož návrh se řízení provádí. Ke zprávě musí být přiloženy
i doklady žádosti.
8. Schválené sloučení je účinné ke dni uvedenému v návrhu na sloučení, jinak k prvnímu dni
roku následujícího po roce, v němž ke schválení sloučení došlo. Řádně doložená žádost (návrh)
a usnesení konventu, případně konventů, se pak předloží synodu k rozhodnutí. Kdyby některý
konvent neučinil usnesení, ač byla jeho seniorátnímu výboru včas podána zpráva, rozhodne synod
i bez tohoto usnesení.
9. Sloučení sborů oznámí příslušný seniorátní výbor dotčeným sborům a synodní radě. Sloučení
sborů vyhlásí synodní rada. Sloučení sborů schvaluje synod a vyhlásí je synodní rada.
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Čl. 7. Zrušení farního sboru
1. Farní sbor může být synodem zrušen rozhodnutím konventu na základě souhlasného stanoviska
synodní rady nebo rozhodnutím synodu:
a. bylo-li nadřízenými církevními orgány posouzeno, že pro neplnění svých základních funkcí
nemůže dále samostatně působit
b. není-li dlouhodobě schopen plnit své splatné závazky.
2. Má-li o zrušení farního sboru rozhodnout synod, podává návrh na zrušení farního sboru
synodní rada na základě podnětu seniorátního výboru.
3. 2. Na návrh příslušného seniorátního výboru a konventu rozhodne synod Součástí rozhodnutí
o zrušení farního sboru je i rozhodnutí, do kterých sousedních sborů budou převedeni členové
zrušeného sboru.
4. 3. Zrušený sbor vstoupí do likvidace podle obecně platných právních předpisů.

Čl. 29. Působnost konventu
1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší konventu zejména:
a. na základě zprávy seniorátního výboru jednat o stavu, činnosti a potřebách seniorátu,
farních sborů seniorátu a o činnosti seniorátního výboru
b. předkládat synodu stanoviska ke zřízení nebo sloučení farních sborů seniorátu
c. usnášet se o změnách sídel a změnách hranic farních sborů seniorátu, o sloučení farního
sboru seniorátu s jiným sborem a o zrušení farního sboru seniorátu,
d. navrhovat synodu změny hranic seniorátu
e. navrhovat synodu zřízení seniorátních kazatelských míst
f. volit seniorátní faráře nebo jáhny na místa zřízená synodem
g. jednat a usnášet se o předlohách zaslaných synodní radou, o návrzích farních sborů,
seniorátního výboru a členů konventu
h. jednat o stížnostech na seniorátní výbor
i. jednat a usnášet se o hospodaření seniorátu podle ŘHC
j. volit revizory hospodaření seniorátu a jejich náhradníky
k. volit na čtyřleté období poslance na synod
Pro stanovení počtu poslanců platí toto pravidlo: počet sborů v seniorátu se vynásobí
koeficientem 0,3 a k získané hodnotě se připočítá počet členů v tisících po zaokrouhlení
vynásobený koeficientem 0,7. Je-li výsledné číslo menší nebo rovno 12, volí se dva
poslanci, pohybuje-li se v rozmezí 12-16 včetně, volí se poslanci čtyři a nad 16 poslanců
šest. Volí se vždy rovný počet farářů a starších a stejný počet náhradníků
l. volit z členů farních sborů seniorátu na šestileté období dva členy a dva náhradníky
seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty
m. volit z členů farních sborů seniorátu na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění
Jeronýmovy jednoty a jejich náhradníky.

D) Návrh usnesení
Synodní rada předkládá synodu následující návrh usnesení:
1. Synod ukládá synodní radě, aby zahájila řízení o změně Církevního zřízení § 4 odst. 3, jak je
uvedena v tisku č. 18/1 na str. 1.
2. Synod ukládá synodní radě, aby 1. zasedání 36. synodu předložila návrh změn Řádu o správě
církve, které umožní zkrácení doby nutné pro slučování sborů, a jejichž předpokládaná podoba je
uvedena v tisku č. 18/1 na str. 2–3.
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