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

(Komise A, C)
REVIZE ŘÁDU PASTÝŘSKÉ SLUŽBY
35. synod na svém loňském zasedání schválil některé změny Řádu pastýřské služby (ŘPS), které
připravil poradní odbor organizační a právní synodní rady (POOP). V období po 3. zasedání
35. synodu se POOP věnoval ještě dalším tématům, která považoval za důležitá, a jež si žádala více
času na diskusi a zpracování. Výchozí materiál byl postoupen k připomínkování členům pastýřských
rad. Shromážděné připomínky byly podle možností zapracovány. Výsledný návrh synodní rada tímto
předkládá synodu.

A) Osobní působnost ŘPS
Současná koncepce církevních předpisů vychází z předpokladu, že vůči prostým členům ČCE
pastýřsky působí staršovstva sborů, kterých jsou členy. Výkon pastýřské služby dle ŘPS je na místě
pouze v případě pověřených členů církve, což jsou zpravidla osoby, které jednají za církev (z pověření
církve), jejichž působení přesahuje hranice jednoho sboru nebo jejichž provinění by nebylo vhodné
projednávat na úrovni staršovstva.
Tento princip je v současném čl. 2 odst. 1 ŘPS proveden nevhodným způsobem, neboť vyjmenovává
osoby, kterým je pastýřská služba určena, ale v tomto výčtu se zapomnělo na některé z pověřených
osob (např. vedoucí kurzů, vedoucí táborů, vedoucí mládeže, učitele náboženství, učitele nedělní
školy, varhaníky atp.). Navrhuje se proto nahradit uzavřený výčet obecným pravidlem
s demonstrativním výčtem. Přijetí varianty bez výčtu typických pověřených členů není vhodné, neboť
takový postup by vedl ke snížení srozumitelnosti a právní jistoty, a to především z důvodu, že
církevní řády používají slovo “pověření” v různých významech.
Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby. Dosavadní čl. 2 odst. 1 se mění takto:
Čl. 2. Pastýřská služba
1. Pastýřská služba podle tohoto řádu je určena všem pověřeným členům ČCE kazatelům, starším,
pastoračním pracovníkům, členům pastýřských rad, zaměstnancům zvláštních zařízení církevní
služby zřízených senioráty či povšechným sborem v případech, kdy pastýřská péče ve smyslu čl. 1
odst. 2-4 nepřináší nápravu. Za pověřené členy ČCE jsou považováni především kazatelé,
starší, pastorační pracovníci, členové pastýřských rad, pracovníci zvláštních zařízení
církevní služby, katecheti, učitelé náboženství, učitelé nedělní školy a další osoby pověřené
křesťanskou službou, výchovou, vzděláváním a pastorací dětí, mládeže nebo dospělých.

B) Rozšíření opatření ve věcech kázně
Mezi opatřeními ve věcech kázně se stále nachází ústní důtka, která se prakticky nepoužívá a kterou
s ohledem na písemné vyhotovení rozhodnutí ani není realistické využít. Navrhuje se proto její
vypuštění.
Mezi opatřeními ve věcech kázně chybí měkčí opatření typu nařízení dohledu, nápravného programu
nebo léčení (terapie). Současný seznam opatření je zaměřený na tresty, ne na nápravu viníka
(hříšníka), což je v rozporu s podstatou pastýřské služby. Ta totiž vychází z principiální slabosti
každého člověka a z nemožnosti (nevhodnosti) kohokoliv donutit k nápravě; účinná náprava je možná
pouze na základě svobodného rozhodnutí a milosti Boží, pro které by přijatá opatření měla vytvářet
(ponechávat) prostor. Navrhuje se proto, aby pastýřská rada měla možnost členovi volanému ke kázni
navrhnout opatření směřující k odstranění příčin nebo důsledků jeho provinění. Pokud s tím bude člen
volaný ke kázni souhlasit, pastýřská rada nápravná opatření ve svém rozhodnutí uloží a popíše způsob
jejich realizace. Následně bude pastýřská rada prostřednictvím jí určené osoby dohlížet na naplňování
uloženého nápravného opatření. Pokud pastýřská rada dospěje k závěru, že bylo dosaženo účelu
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nápravného opatření, rozhodne o tom, že se člen volaný ke kázni osvědčil. Pokud bude zlepšení pouze
částečné, bude se pastýřská rada moci s členem volaným ke kázni dohodnout na nápravných
opatřeních pro další období. A v případě, že se nápravná opatření zcela minou účinkem, bude moci
pastýřská rada uložit členovi volanému ke kázni omezení práv. O těchto důsledcích pastýřská rada
člena volaného ke kázni dopředu poučí.
Navrhuje se rozšíření omezení práv o zákazy, jejichž hlavním účelem je zabránit členovi volanému
ke kázni v pokračování nebo v opakování protiprávního jednání, pokud jsou zde důvodné obavy, že
by k tomu mohlo dojít. Tím má církev možnost plnit svou povinnost předcházet vzniku další újmy
a chránit zranitelné jednotlivce i církevní společenství. Tyto zákazy mohou představovat
dlouhodobější formu omezení, která byla do vydání rozhodnutí ve věci kázně stanovena předběžným
opatřením.
Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby. Dosavadní čl. 10 se mění takto:
Čl. 10. Opatření ve věcech kázně
1. Pastýřská rada je oprávněna uložit členu církve, kterého uzná vinným ze spáchání
provinění, následující opatření ve věcech kázně:
Opatřením ve věcech kázně jsou jednak výroky morální povahy, jednak omezení práv daných
církevním zřízením a řády.
A. výrok morální povahy:pastýřské rady jsou oprávněny členu církve, kterého uznají
vinným, udělit:
ústní důtkau;
a. písemnáou důtkau;
b. písemnáou důtkau s výstrahou;
B. podmínky pro další výkon funkce, úřadu nebo činnosti (nápravná opatření):
a. stanovení dohledu;
b. podstoupení školení, výcviku, programu nebo jiné činnosti zaměřené
na příčiny nebo následky provinění;
c. podstoupení vyšetření nebo léčby;
d. nahrazení újmy vzniklé v důsledku provinění.
C. omezení právpastýřské rady mohou dále rozhodnout:
a. zákaz výkonu činnosti, která měla souvislost se spáchaným proviněním;
b. zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě;
c. zákaz styku s určitými osobami;
d. o zbavení funkce v určitém orgánu ČCE;
e. o ztrátaě způsobilosti k volbě na dobu nejvýše 12 let;
f. o ztrátaě hlasovacího práva v ČCE na dobu nejvýše 12 let s důsledky podle
CZ § 7, odst. 3, 4 a 5;
g. o zbavení úřadu faráře nebo jáhna ve sboru;
h. o ztrátaě způsobilosti k ordinované službě na dobu nejvýše 12 let.
2. Pastýřská rada uloží nápravné opatření pouze po předchozím projednání s členem
volaným ke kázni a s jeho souhlasem. Zároveň pastýřská rada poučí člena volaného
ke kázni o omezeních práv, která mu mohou být uložena v případě, že uložené nápravné
opatření nedosáhne svého účelu.
3. Ve výroku o uložení nápravného opatření pastýřská rada zpravidla uvede
A. dobu, po kterou se nápravné opatření uplatní;
B. rozsah nebo způsob realizace nápravného opatření a
C. osobu, která bude dodržování nápravného opatření kontrolovat a o svých
zjištěních informovat pastýřskou radu.
4. Má-li pastýřská rada za to, že u člena jsou dány podmínky pro ztrátu členství v ČCE podle
čl. 4 Řádu členství v církvi, oznámí příslušné skutečnosti staršovstvu sboru, do něhož volaný
ke kázni patří.
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Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby. Dosavadní čl. 16 se mění takto:
Čl. 16. ZmírněníZměna opatření ve věcech kázně
1. Jestliže se po uplynutí poloviny doby omezení právlhůty stanovené v
rozhodnutímuloženém opatření ve věci kázně ukáže, že omezení právopatření splnilo svůj
účel, může na základě žádosti člena volaného ke kázni oblastní pastýřská rada, která
rozhodovala v řízení v prvním stupni, rozhodnout o upuštěnístit od výkonu
zbytkuvymáhání uloženého omezení práv,opatření ve zbývající lhůtě nebo o upuštění
od výkonu zbytku omezení práv spolu s uložením nápravného opatření.
2. Pokud uložené nápravné opatření dosáhlo svého účelu, rozhodne oblastní pastýřská
rada o tom, že se člen volaný ke kázni osvědčil; jinak rozhodne o prodloužení nebo
změně nápravného opatření, uložení nového nápravného opatření nebo o omezení práv.
3. Oblastní pastýřská rada rozhodnutí dle odst. 2 přijme do 3 měsíců od konce doby,
na kterou bylo nápravné opatření uloženo; v odůvodněných případech může své
rozhodnutí přijmout ještě v době, kdy nápravné opatření trvá. Pokud oblastní pastýřská
rada své rozhodnutí nepřijme ani do 12 měsíců od konce doby, na kterou bylo nápravné
opatření uloženo, má se za to, že se člen volaný ke kázni osvědčil.
4. Proti rozhodnutí oblastní pastýřské rady dle odst. 1 a 2o zmírnění opatření mají strany právo
se odvolat k církevní pastýřské radě.
Pro takové odvolání platí čl. 11 odst. 3-5 v plném rozsahu.
5. Strany nemají právo žádat o přezkoumání rozhodnutí církevní pastýřské rady učiněného
dle odst. 42 odvolací komisí synodu.
Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby. Dosavadní čl. 18 se mění takto:
Čl. 18. Zahlazení opatření
1. Platně uložená ústní důtka, písemná důtka a písemná důtka s výstrahou se zahladí
automaticky po uplynutí 1 roku od uložení.
2. Nápravná opatření se zahladí dnem právní moci rozhodnutí o tom, že se člen volaný
ke kázni osvědčil, nebo dnem, od kterého se má za to, že se osvědčil.
3. Jiná opatření se zahladí automaticky svým vykonáním anebo uplynutím doby, na niž byla
uložena.
4. Po zahlazení opatření se na člena volaného ke kázni postiženého hledí, jako kdyby se
žádného provinění nedopustil.

C) Předběžná opatření
§ 12 odst. 14 CZ teoreticky umožňuje přijetí určitého “předběžného opatření” synodní radou.
Vzhledem k tomu, že pastýřská rada dle čl. 14 odst. 3 ŘPS neinformuje synodní radu o průběhu
řízení, ale až o pravomocném rozhodnutí (jinak je totiž vázána mlčenlivostí dle čl. 6 odst. 1 ŘPS),
není v současnosti § 12 odst. 14 CZ prakticky použitelný. V praxi přitom mohou nastat situace, kdy je
třeba členovi vykonávajícímu určitou službu bezodkladně zabránit v páchání další protiprávní činnosti
(např. výkonu služby, při kterém dochází k sexuálnímu zneužívání nezletilých nebo zpronevěřování
církevního majetku). Členem volaným ke kázni navíc nemusí být jen farář nebo jáhen, ale také
výpomocný kazatel, pastorační pracovník, presbyter nebo vedoucí kurzu pro mládež. Je proto
na místě upravit tuto problematiku komplexně.
Vzhledem k tomu, že uložení předběžného opatření musí souviset s důvodným podezřením ze
spáchání deliktu, musí být dočasné a přiměřené, jeví se jako vhodným svěřit kompetenci rozhodovat
o předběžných opatřeních pastýřské radě, která má o daném jednání více informací než jiné církevní
orgány.

3

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

TISK 24

Synod usnáší změnu Církevního zřízení. Dosavadní § 12 odst. 14 se zrušuje.
§ 12. Faráři a jáhnové
Navrhuje-li správní orgán v řízení před pastýřskou radou, aby farář nebo jáhen byl zbaven úřadu v
dosavadním sboru nebo způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi, může ho synodní
rada svým rozhodnutím postavit mimo službu, a to až do konečného rozhodnutí o zbavení úřadu v
dosavadním sboru anebo o zbavení způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna v církvi.
Před přijetím rozhodnutí si synodní rada vyžádá stanovisko faráře nebo jáhna a příslušných nižších
správních orgánů.
Synod usnáší změnu Církevního zřízení. Dosavadní § 20 odst. 6 se zrušuje.
§ 20. Církevní dohled a opravné prostředky
6. O odvoláních proti rozhodnutím synodní rady o postavení faráře nebo jáhna mimo službu
rozhoduje odvolací komise synodu. Rozhodnutí odvolací komise synodu je konečné.
Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby. Za dosavadní čl. 9 se doplňuje nový čl. 9a:
Čl. 9a. Předběžná opatření
1. Předběžné opatření smí být uloženo jen tehdy, jestliže
a. z jednání člena volaného ke kázni nebo z dalších konkrétních skutečností
vyplývá důvodná obava, že bude opakovat činnost, pro kterou je vedeno řízení
ve věci kázně, bude v takové činnosti pokračovat nebo vykoná čin, který
připravoval nebo kterým hrozil, nebo bude působit na dosud nevyslechnuté
svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností důležitých pro řízení ve věci
kázně,
b. dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že se člen volaný ke kázni dopustil
skutku, pro který je vedeno řízení ve věci kázně,
c. v době rozhodování nelze účelu předběžného opatření dosáhnout méně
omezujícím opatřením a
d. uložení předběžného opatření si vyžaduje ochrana oprávněných zájmů
poškozeného, osob poškozenému blízkých, osob nacházejících se v obdobném
postavení nebo církve.
2. Předběžným opatřením může být členu volanému ke kázni uložen
a. zákaz vykonávat určitou službu (činnost) nebo se o její výkon ucházet,
b. zákaz styku s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami,
zejména svědky, nebo
c. zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě.
3. O předběžném opatření rozhodne oblastní pastýřská rada společně s rozhodnutím
o zahájení řízení ve věci kázně nebo kdykoliv v průběhu řízení ve věci kázně.
4. Oblastní pastýřská rada rozhodne o předběžném opatření na návrh účastníka řízení,
osoby oprávněné podat podnět k zahájení řízení, nebo i bez návrhu.
5. Rozhodnutí o předběžném opatření se doručuje členu volanému ke kázni, navrhovateli
a případným dalším účastníkům řízení. O rozhodnutí se vyrozumí poškozený, synodní
rada a další osoby dle uvážení oblastní pastýřské rady.
6. Pokud je člen volaný ke kázni v zaměstnaneckém, pracovním nebo obdobném poměru
a předběžným opatřením mu byla zakázána činnost, k jejímuž výkonu se zavázal,
rozhodne synodní rada po rozhovoru s členem volaným ke kázni o úkolech, které bude
po dobu trvání předběžného opatření vykonávat, nebo o jiném vhodném dočasném
uspořádání vzájemných vztahů.
7. Proti rozhodnutí o předběžném opatření lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho
písemného vyhotovení. O odvolání rozhodne církevní pastýřská rada do 1 měsíce ode
dne podání odvolání. V ostatním se na řízení o odvolání použije obecná úprava.
8. Předběžné opatření trvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však do právní moci
rozhodnutí, kterým se končí řízení ve věci kázně.
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9. Oblastní pastýřská rada rozhodne na návrh člena volaného ke kázni nebo i bez návrhu
o zrušení nebo změně předběžného opatření, pokud
a. se výkon předběžného opatření ukáže jako nemožný,
b. se ukáže, že plnění předběžného opatření nelze na členu volaném ke kázni
spravedlivě požadovat, nebo
c. předběžné opatření již není nezbytné v uloženém rozsahu.
10. Porušení zákazu stanoveného předběžným opatřením je proviněním, pro které může
pastýřská rada zahájit řízení ve věci kázně i bez návrhu.
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele. Dosavadní čl. 7 odst. 1 a 2 se mění takto:
Čl. 7. Administrace a zastupování
1. Není-li místo faráře farního sboru obsazeno, nemůže-li farář spravovat sbor po dobu delší než
3 měsíce, nemůže-li farář vykonávat svou službu z důvodu předběžného opatření je-li
farář rozhodnutím synodní rady postaven mimo službu nebo je-li na jediné kazatelské místo
ve farním sboru povolán jáhen, ustanoví senior po projednání se staršovstvem tohoto sboru
a s farářem, který má být ustanoven, administrátora sboru z farářů seniorátu. V případech
hodných zvláštního zřetele může senior ustanovit administrátorem sboru faráře z jiného
seniorátu se souhlasem příslušného seniorátního výboru.
2. Není-li obsazeno místo faráře sboru, v němž bylo rozhodnutím synodu zřízeno strategické
kazatelské místo, nemůže-li farář spravovat takový sbor po dobu delší než 3 měsíce, nebo
nemůže-li farář vykonávat svou službu z důvodu předběžného opatření je-li farář
rozhodnutím synodní rady postaven mimo službu, ustanoví administrátora sboru po
projednání se seniorem synodní rada. Ustanovený administrátor je povinen tuto funkci
přijmout a řádně ji vykonávat. Administrátor uzavírá se synodní radou smlouvu o náplni
práce administrátora.

D) Obnova řízení
Současné znění ŘPS nepředpokládá, že by se po pravomocném skončení řízení mohly objevit
skutečnosti nebo důkazy, které nebyly dostupné v průběhu řízení a které by zároveň mohly vést
k jinému výsledku řízení. Takovými skutečnostmi nebo důkazy mohou být například dříve nedostupní
svědci, ztracené listiny nebo důkazy zajištěné orgány činnými v trestním řízení. V takové situaci by se
dřívější rozhodnutí ve věci kázně mohlo jevit značně nespravedlivé. Je proto na místě umožnit
pro tyto případy obnovu řízení.
Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby. Dosavadní čl. 13 se mění takto:
Čl. 13. Právní moc rozhodnutí
1. Rozhodnutí pastýřské rady je v právní moci, pokud je nelze napadnout odvoláním.
2. Oblastní pastýřská rada, která rozhodovala v prvním stupni, zruší pravomocné
rozhodnutí nebo jeho část a povolí obnovu řízení, pokud to navrhne člen volaný ke kázni
nebo osoba oprávněná podat návrh na zahájení řízení a pokud vyšly najevo dříve
neznámé skutečnosti nebo důkazy, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se
skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí ve věci kázně. Proti
rozhodnutí o obnově řízení je přípustné odvolání. Poté, co rozhodnutí o obnově řízení
nabude právní moci, provede oblastní pastýřská rada znovu řízení ve věci kázně.

E) Povolávání náhradníků do pastýřských rad
Aktuální znění ŘPS nepamatuje na případy, kdy dojdou náhradníci pastýřských rad (resp. náhradníci
na jednotlivé pozice). Může jít např. o situaci, kdy budou někteří členové (náhradníci) vyloučeni
z projednávání konkrétní věci nebo kdy rezignují, zemřou atp. Navrhuje se proto dva mechanismy:
první, který umožní povolání náhradníka pro projednání konkrétního případu (typicky pro situace,
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kdy je více členů nebo náhradníků vyloučeno z projednávání konkrétní věci, ale jinak je daná
pastýřská rada dostatečně personálně obsazena). Druhý mechanismus pak umožňuje trvalé povolání
náhradníka, což by mělo vyřešit případy paralýzy pastýřské rady v situaci, kdy původní členové
a náhradníci rezignovali či zemřeli a kdy není možné čekat na volbu nových členů a náhradníků
synodem.
Vzhledem k délce funkčního období členů pastýřských rad (6) a k tomu, že pastýřské rady nejsou
voleny jako celek, ale synod volí na jednotlivá funkční období vždy jednotlivé členy, není sledování
aktuálního složení členů a náhradníků pastýřských rad právě jednoduché. Proto se jeví jako vhodné
určit orgán, který bude tuto agendu sledovat. Navrhuje se, aby tímto orgánem byla církevní pastýřská
rada, u které se již v současnosti většina relevantních údajů sbíhá (má sbíhat).
Pokud náhradník nastoupí v průběhu řízení, standardně platí pravidlo, že je třeba celou věc projednat
znovu, tj. provést znovu všechny důkazy. Účelem této úpravy je, aby měli všichni členové pastýřské
rady možnost řádně hodnotit každý jednotlivý důkaz (např. si udělat vlastní představu
o důvěryhodnosti svědka). Tento postup nemusí být vždy možný (např. při nemožnosti nového
výslechu svědka) nebo nemusí být vhodný (např. opakování výslechu svědka, který o dané věci není
schopen poskytnout žádné relevantní informace). Navrhuje se proto, aby pastýřská rada nemusela
opakovat všechny důkazy, pokud s pastýřskou radou navrženým postupem (např. přečtením protokolu
o výslechu svědka) bude souhlasit člen volaný ke kázni (aby bylo zajištěno jeho právo na spravedlivý
proces).
Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby. V čl. 3 se doplňuje text odstavce 4 a za dosavadní
odstavec 6 se vkládá nový odstavec 7. Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.
Čl. 3. Pastýřské rady
1. Zřizují se tři oblastní pastýřské rady a jedna církevní pastýřská rada. Každá pastýřská rada má
pět členů a pět náhradníků.
2. Členy všech pastýřských rad a jejich náhradníky volí synod ze starších, kazatelů a dalších
členů ČCE. Návrhy na členy a náhradníky pastýřských rad synodu předkládají konventy,
seniorátní výbory, synodní rada a členové synodu.
3. Funkční období členů jednotlivých pastýřských rad a jejich náhradníků činí 6 let.
4. Každá pastýřská rada musí být složena alespoň ze dvou členů ČCE, kteří jsou v den volby
staršími, dvou kazatelů s osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna
a jednoho člena ČCE s vysokoškolským právnickým vzděláním, a je-li to možné i s praxí
v právnické profesi. Tomuto složení odpovídá i složení volených náhradníků. Evidenci členů
a náhradníků pastýřských rad vede církevní pastýřská rada.
5. Členy jedné pastýřské rady nesmějí být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti ani
sourozenci. Stejné pravidlo platí pro souběžné členství manželů, rodičů a dětí a sourozenců
v oblastní pastýřské radě a církevní pastýřské radě.
6. Členství v oblastních pastýřských radách a církevní pastýřské radě je neslučitelné. Souběžné
členství v několika oblastních pastýřských radách je ve výjimečných případech přípustné
u člena s vysokoškolským právnickým vzděláním. Člen církevní pastýřské rady nemůže být
zvolen členem oblastní pastýřské rady. Je-li člen oblastní pastýřské rady zvolen členem
církevní pastýřské rady, pozbývá ihned po volbě členství v oblastní pastýřské radě.
7. Nemá-li pastýřská rada dostatek členů ani po povolání náhradníků zvolených pro tuto
pastýřskou radu, může církevní pastýřská rada povolat na uvolněné místo náhradníka
z řad náhradníků pastýřských rad. Funkční období takto povolaného člena pastýřské
rady končí v den, kdy by končilo řádné funkční období člena pastýřské rady, na jehož
místo nastoupil.
8. Členství v pastýřských radách je neslučitelné s členstvím v odvolací komisi synodu zřízené
dle § 28 odst. 13 Církevního zřízení.
9. Členové pastýřských rad ani jejich náhradníci nemohou být zároveň členem nebo
náhradníkem kteréhokoliv seniorátního výboru nebo synodní rady.
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Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby. V čl. 6 se doplňuje text odstavce 7 a za dosavadní
odstavec 7 se vkládá nový odstavec 8. Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.
Čl. 6. Pravidla činnosti pastýřských rad
5. Je-li některý člen pastýřské rady v příbuzenském poměru se stranou řízení nebo jsou dány jiné
důvody k pochybnostem o jeho nestrannosti, rozhodne pastýřská rada o povolání náhradníka.
V takovém složení pak pastýřská rada celý případ projedná znovu.
6. Proti rozhodnutí oblastní pastýřské rady o povolání náhradníka dle odst. 5 je přípustné odvolání
k církevní pastýřské radě.
7. Skončí-li během projednávání případu funkční období kteréhokoli člena pastýřské rady z jiného
důvodu než z důvodu uplynutí funkčního období, povolá pastýřská rada náhradníka a celý případ
projedná znovu. Při novém projednání není nutné provádět znovu všechny důkazy, pokud
člen volaný ke kázni udělí souhlas s jiným postupem (např. s přečtením protokolu
o výslechu svědka).
8. Nemá-li pastýřská rada náhradníka, kterého by mohla povolat k projednání případu,
povolá církevní pastýřská rada náhradníka pro dané řízení z řad členů a náhradníků
pastýřských rad. Takto nelze povolat osobu, u které jsou pochybnosti o její nestrannosti
nebo která se v minulosti účastnila na projednání dané věci.
9. Pastýřská rada každé řízení dokončí v nezměněném složení i v případě, kdy během řízení uplyne
doba, na kterou byli její členové a povolaní náhradníci zvoleni.
10. Žádný případ nemůže být současně ani následně projednáván ve více pastýřských radách kromě
odvolacího řízení.

F) Vyjasnění kompetenčních otázek
ŘPS v současnosti předpokládá, že pokud bude mít projednávané provinění charakter trestného činu,
bude to zřejmé již v řízení před oblastní pastýřskou radou, která relevantní informace předá dle čl. 8
odst. 6 ŘPS synodní radě. Vzhledem k tomu, že posouzení předmětného jednání jako trestného činu
nemusí být jednoznačné a že relevantní skutečnosti mohou vyplynout až v průběhu odvolacího řízení,
je na místě, aby dle čl. 8 odst. 6 ŘPS mohla postupovat i církevní pastýřská rada v odvolacím řízení.
Zároveň je na místě, aby se v řízení o odvolání uplatnily i další pravidla stanovená pro řízení před
oblastními pastýřskými radami, pokud ŘPS nemá pro odvolací řízení výslovnou speciální úpravu. Tak
církevní pastýřská rada dle svého uvážení může postupovat i v současnosti na základě čl. 7 odst. 1
a zpravidla tak skutečně postupuje. S ohledem na právní jistotu a předvídatelnost by nicméně bylo
vhodné toto pravidlo výslovně zahrnout do čl. 5 ŘPS.
Při novelizaci čl. 8 odst. 6 ŘPS sice došlo ke stanovení povinnosti pastýřské rady informovat synodní
radu o podezření ze spáchání trestného činu, ale nebyla zároveň stanovena následná povinnost
synodní rady informovat pastýřskou radu o svém rozhodnutí, jak s obdrženou informací naložila,
a o případných informacích získaných od orgánů činných v trestním řízení, které by mohly být
relevantní pro výkon pastýřské služby (např. že došlo k zahájení úkonů trestního řízení, k odložení
věci, k zahájení trestního stíhání, k podání obžaloby atp.). Ačkoliv jde o postup, který se ze strany
synodní rady očekává, je s ohledem na jasné vymezení kompetencí vhodné tuto povinnost do doplnit
čl. 8 odst. 6 ŘPS.
V praxi oblastní pastýřské rady informují církevní pastýřskou radu o průběhu řízení, což je ostatně
předpokladem pro vedení evidence dle čl. 12 odst. 3 ŘPS. Aktuální znění čl. 4 ŘPS nicméně pro
takové poskytování informací poskytuje pouze částečný podklad. Proto se navrhuje jeho změna
doplněním odkazu na rozsah evidence dle čl. 12 odst. 3 ŘPS, aby bylo zajištěno řádné vedení
evidence a aby při případné změně rozsahu evidovaných informací nebylo nutné opakovaně
novelizovat čl. 4 odst. 6 ŘPS.
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Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby. Dosavadní čl. 5 odst. 1 se mění takto:
Čl. 5. Církevní pastýřská rada
1. Církevní pastýřská rada rozhoduje o odvoláních podaných proti rozhodnutím oblastních
pastýřských rad. Nestanoví-li tento řád pro odvolací řízení speciální pravidla, použijí se pro
řízení před církevní pastýřskou radou ustanovení o postupu před oblastními pastýřskými
radami.
Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby. Dosavadní čl. 8 odst. 6 se mění takto:
Čl. 8. Smírčí řízení
6. Pokud ze shromážděných informací vyplyne důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného
činu, poskytne oblastní pastýřská rada synodní radě tyto informace spolu s nezbytnými podklady
a doporučením dalšího postupu. Synodní rada rozhodne o oznámení podezření orgánům činným
v trestním řízení nebo o jiném vhodném postupu. Pouhá pochybnost o možnosti zahájení trestního
stíhání pro daný skutek není důvodem pro nepodání trestního oznámení. Synodní rada
bezodkladně informuje pastýřskou radu o tom, jak naložila s jejím podnětem, a
o případných informacích obdržených od orgánů činných v trestním řízení; kopii těchto
informací synodní rada zašle církevní pastýřské radě za účelem evidence dle čl. 12 tohoto
řádu.
Synod usnáší změnu Řádu pastýřské služby. Dosavadní čl. 4 odst. 6 se mění takto:
Čl. 4. Oblastní pastýřské rady
6. O každém zahájeném řízení, jeho stranách a jeho povaze vyrozumí oOblastní pastýřská rada
písemně vyrozumí církevní pastýřskou radu bez zbytečného odkladu o zahájení řízení,
o skutečnostech evidovaných dle čl. 12 odst. 3 tohoto řádu a o jejich změnách.po doručení
podnětu k zahájení řízení.
Skončí-li řízení před oblastní pastýřskou radou jejím rozhodnutím, které nebude žádnou ze stran
napadeno odvoláním, zašle oblastní pastýřská rada své rozhodnutí církevní pastýřské radě.

Návrh usnesení
Synodní rada předkládá synodu následující návrh usnesení:
Synod usnáší změny Řádu pastýřské služby uvedené v tisku č. 24.
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