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

ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ
3. zasedání 35. synodu ČCE
Usnesení č. 10 – Změny ŘK – čerpání dovolené duchovenských zaměstnanců
/komise C/
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 2 odst. 6. Dosavadní odstavec 6 se mění takto:
Čl. 2. Práva a nároky farářů a jáhnů
6. Farář nebo jáhen má právo na dobu odpočinku v pracovním týdnu a na dovolenou
v rozsahu 5 týdnů v kalendářním roce. stanoveném obecně platnými právními předpisy.
O podrobnostech Podrobnosti o dovolených farářů a jáhnů mohou být upraveny ve směrnici
synodní rady. rozhoduje synod. Dovolenou uděluje příslušný senior na žádost faráře nebo
jáhna. Faráři a jáhnové působící ve farních sborech jsou před podáním žádosti povinni
dohodnout se o dovolené se staršovstvem sboru. Příslušný senior je po projednání s farářem
nebo jáhnem oprávněn čerpání dovolené faráři nebo jáhnovi nařídit, a to tak, aby do
dalšího kalendářního roku byly převedeny nejvýše 2 týdny dovolené.
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 23. Do článku 23 se vkládá nový odstavec 5 a dosavadní
odstavce 5–7 se přečíslují na 6–8.
Čl. 23. Pastorační pracovníci a katecheti
5. Pro pastorační pracovníky platí ustanovení čl. 2 odst. 6 obdobně. Pastorační pracovník
podává žádost o dovolenou prostřednictvím faráře, který jeho pracovní činnost vede.
Synodní rada v září 2021 v souvislosti se změnou čl. 2 odst. 6 ŘK vstoupila v jednání se seniorátními
výbory a urgovala čerpání dovolené farářů, jáhnů a pastoračních pracovníků, u nichž ÚCK evidovala
nevyčerpanou dovolenou za rok 2020 a léta dřívější. V průběhu 4. čtvrtletí roku 2021 došlo
k podstatnému zlepšení čerpání dovolené u většiny dotčených zaměstnanců. Synodní rada nově
projednává přehledy nevyčerpané dovolené všech zaměstnanců kvartálně, aby včas zabránila
případným problémům.
Povšechný sbor totiž od roku 2020 vyplatil zaměstnancům, jimž skončil zaměstnanecký poměr
(u kazatelů a pastoračních pracovníků) nebo pracovní poměr (u zaměstnanců ÚCK), celkem
254 701 Kč hrubého za nevyčerpanou dovolenou, což po připočtení odvodů na straně zaměstnavatele
činí 341 299 Kč. Tato částka představuje skutečné náklady zaměstnavatele. Synodní rada připomíná,
že nevyčerpanou dovolenou nelze nijak „odmazat“, lze ji pouze řádně vyčerpat, nebo v případě
skončení zaměstnaneckého/pracovního poměru proplatit. Výše uvedeným nákladům bylo možné
předejít, pokud by nadřízení dotčených zaměstnanců dbali na řádné čerpání jejich dovolené.
ÚCK oznamuje, že v průběhu roku 2022 bude spuštěna do zkušebního provozu jednoduchá on-line
aplikace na evidenci dovolené duchovenských zaměstnanců, která celý proces značně zjednoduší.
Návrh usnesení:
Synod ukládá synodnímu seniorovi a seniorům, aby dbali na řádné čerpání dovolené duchovenských
zaměstnanců a zaměstnanců ÚCK.

Usnesení č. 19 – Úprava počtu poslanců synodu

/komise C/

Synod ukládá synodní radě, aby na 4. zasedání 35. synodu připravila návrh na změnu církevních
řádů, které stanoví počty poslanců z jednotlivých seniorátů tak, aby se i při klesajících počtech členů
zachovaly současné počty poslanců za jednotlivé senioráty.
Synodní rada pověřila plněním tohoto usnesení svůj poradní odbor organizační a právní (POOP).
POOP připravil návrh změny Řádu o správě církve, který synodní rada tímto předkládá synodu.
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Stávající stav:
Počet volených poslanců synodu za jednotlivé senioráty se v současné době určuje výpočtem podle
vzorce uvedeného v čl. 29 odst. 1 písm. k) Řádu o správě církve, který uvádí, že jednou z působností
konventu je
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
Navržené řešení:
POOP došel při svém jednání k závěru, že pro zachování současného poměru volených poslanců
synodu za jednotlivé senioráty bude nejvhodnějším způsobem úpravy pevné stanovení počtu volených
poslanců za jednotlivé senioráty. Důvody vedoucí k takovému návrhu jsou následující:
▪ změny ve struktuře církve, které není v tuto chvíli snadné predikovat, a tak připravit dlouhodobě
funkční vzorec obdobný současnému,
▪ stále zřetelnější nutnost rychlé reformy na úrovni seniorátů, mimo jiné proto, že současné malé
senioráty přestávají být personálně schopny zajistit všechny volené funkce.
Synodní rada proto předkládá synodu následující návrh změny ŘSC:
Synod usnáší změnu Řádu o správě církve čl. 29 odst. 1 písm. k). Dosavadní znění písmene k) se
mění takto:
ŘSC čl. 29. Působnost konventu
1. Kromě úkolů stanovených Církevním zřízením přísluší konventu zejména:
k. volit na čtyřleté období poslance na synod
Počty volených poslanců pro jednotlivé senioráty jsou stanoveny takto: pražský 4,
poděbradský 2, jihočeský 2, západočeský 2, ústecký 2, liberecký 2, královéhradecký 2,
chrudimský 2, poličský 2, horácký 2, brněnský 4, východomoravský 6,
moravskoslezský 4, ochranovský 2
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

Usnesení č. 21 – Příprava celocírkevního kurzu pro výpomocné kazatele
/komise B/
Synod ukládá synodní radě, aby připravila novelu Řádu pro kazatele, zejména čl. 21.
Synod ukládá synodní radě, aby následně připravila celocírkevní kurz pro výpomocné kazatele
v souladu s trendy moderního vzdělávání. Případně, aby jednala s UK ETF o možnosti, aby takový
kurz pro ČCE vytvořila.
Synodní rada se v rámci přípravy na plnění úkolů plynoucích z tohoto usnesení dotázala seniorátních
výborů (dopis ze dne 8. 11. 2021), ve kterých seniorátech aktuálně probíhají či jsou připraveny
k zahájení seniorátní vzdělávací kurzy pro uchazeče o službu výpomocných kazatel z řad ostatních
členů církve. Synodní rada zároveň vyzvala seniorátní výbory, aby přestaly organizovat nové kurzy.
Tam, kde již kurzy probíhají (týká se tří seniorátů), je garantováno, že tyto kurzy řádně proběhnou
a s jejich absolventy, pokud budou spět k ordinaci, bude postupováno podle stávajících pravidel
(rozumí se proces zkoušek – viz čl. 21 Řádu pro kazatele).
Synodní rada ve spolupráci s ETF UK připravila a předkládá tímto synodu záměr celocírkevního
dvouletého kurzu pro zájemce o službu výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve:
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▪ Teoretická část zajišťovaná učiteli ETF UK bude probíhat celkem po 15 sobot vždy po 5 setkáních
v každém pololetí. Každé setkání bude naplněno sedmihodinovým programem s přestávkou.
▪ V druhém roce kurzu účastníci vypracují 5 bohoslužebných příprav včetně kázání a povedou podle
nich bohoslužby, budou samostatně studovat doporučenou literaturu a zúčastňovat se fakultních
kurzů celoživotního vzdělávání.
▪ Kurz bude probíhat paralelně v Praze a v Olomouci s posunem o jeden rok (jeden rok začne běh
v Praze, druhý rok v Olomouci).
▪ Sobotní setkání musí obsahovat rozmanité formy práce, důraz bude kladen na interaktivitu (tj. spíše
seminární forma, práce ve skupinách, individuální práce). Obsah bude tematicky zaměřen na
biblické vědy Starého i Nového zákona, exegezi se zřetelem k homiletickému uplatnění, vybrané
otázky ze systematické teologie (Bible, Bůh, člověk, soteriologie), vybraná etická témata (otázky
spravedlnosti, partnerství, bioetiky, politiky, médií), homiletiku a liturgiku včetně práce se
zpěvníkem, církevní dějiny, ostatní křesťanské církve, jiná náboženství, charakteristiku ČCE a její
řády.
▪ Seniorátní výbory pověří jednoho kazatele ze seniorátu koordinací vzdělávání výpomocných
kazatelů.
▪ Pověřený kazatel sleduje účast zájemců na vzdělávání, plnění jejich úkolů a zajišťuje ve spolupráci
s ostatními kazateli seniorátu písemné hodnocení bohoslužeb vykonaných účastníky kurzu.
S vědomím SV podává závěrečnou zprávu komisi pro zkoušení výpomocných kazatelů.
Návrh usnesení:
Synod schvaluje rámcovou náplň celocírkevního kurzu pro zájemce o službu výpomocného kazatele
z řad ostatních členů církve předloženou v tisku č. 18 na str. 2–3 a ukládá synodní radě předložit
1. zasedání 36. synodu odpovídající návrh změny církevních řádů.

Usnesení č. 22 – Příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství
dvou lidí stejného pohlaví
/komise A, B/
Synod přijímá zprávu Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi předloženou v tisku
č. 18 na str. 2–3 a souhlasí s pokračováním činnosti komise ve směru ve zprávě naznačeném.
Od ledna 2022 došlo ke změně ve složení komise. Svou práci ukončil Pavel Pokorný, děkujeme
za jeho práci. Synodní rada jmenovala dva nové členy – Simonu Kopeckou a Mojmíra Blažka.
Dalšími (stávajícími) členy jsou Veronika Dočkalová, Daniel Fojtů, Stanislav Kostiha, Jiří Palán,
Petr Pivoňka, Martin Prudký, Mikuláš Vymětal, Janina Zemanová a Daniel Ženatý (předseda).
O dvou panelových online diskusích, které proběhly počátkem loňského roku, jsme referovali
ve zprávě pro synod v květnu 2021. Poté (14. dubna 2021) se uskutečnila ještě jedna online diskuse
s hosty z ciziny – generálním biskupem ECAV Ivanem Eľkem ze Slovenska, Benignou Carstens –
členkou vedení Jednoty bratrské v Ochranově, a farářem Presbyterní církve v New Yorku Ondřejem
Stehlíkem. Tyto diskuse (webináře) byly inspirativní pestrostí názorů, důvěryhodným vedením i slovy
a svědectvími, která nezní v církevním prostředí často.
Formu online moderovaných diskusí považujeme za dobrý nástroj, který již utváří samotný rozhovor,
jehož přípravu synod komisi uložil.
Inspiraci jsme mj. hledali u deseti sesterských církví zahraniční ekumeny, které vydaly prohlášení či
dokument k problematice manželství dvou lidí stejného pohlaví.
Je patrné, že každá z církví procházela obdobným procesem hledání jako my. Některé církve (např.
Presbyterní církev v USA) uzavírají manželství párů stejného pohlaví, jiné (např. Evangelická církev
v Hesensku-Nasavsku) je uzavírají s podmínkou souhlasu místního faráře či sboru, další (např.
Evangelická církev v Bavorsku) žehnají, ale sňatek neuzavírají. Některé (např. Reformovaná církev
v Maďarsku, Evangelická církev a.v. v Polsku) párům stejného pohlaví nežehnají ani sňatek
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neuzavírají. Tyto zahraniční zkušenosti mj. potvrzují, že nám nepomůže přijmout stanovisko, které
vypracoval někdo jiný. Že je na nás, abychom spolu hovořili a své stanovisko hledali.
Stále důležitý je pro nás studijní text Problematika homosexuálních vztahů, který vydala naše církev
v roce 2006. Jsme za něj vděční a vycházíme z něj. Uvědomuje si ovšem, že po šestnácti letech je
třeba dalších, byť méně obsáhlých textů, které by zachytily aktuální rozhovor v církvi, a vyjádřily naše
mínění k této problematice.
Tak vznikl text Žijeme spolu v jedné církvi. Předáváme jej synodní radě s návrhem, aby jej předložila
synodu, který s ním naloží dle své moudrosti.
Pokud nám dá synod důvěru i nadále, budeme další kroky či stanoviska hledat a v rozhovorech
pokračovat.
Za komisi Daniel Ženatý, předseda
--Žijeme spolu v jedné církvi, stejně jako v celé společnosti – lidé heterosexuálně i homosexuálně
orientovaní. V Ježíši Kristu není mezi námi rozdílu. V něm Bůh přišel mezi nás a dosvědčil svou lásku
ke všem lidem, zejména k opomíjeným a opovrhovaným. Na kříži na sebe vzal hřích každého člověka
a ve svém vzkříšení dává každému naději nového života.
Bereme vážně biblické svědectví o Bohu. Věříme, že Písmo svaté se nám působením Ducha svatého
aktuálně stává jeho slovem. To platí i pro ta místa, kde se Písmo vyjadřuje k homosexuálnímu
chování. Čteme-li Bibli od jejího středu, totiž Ježíše Krista, říká nám zřetelně a jasně: Bůh ve své lásce
přichází ke každému z nás. Tím také ovšem často překračuje hranice dané lidskými předsudky.
Začínáme si uvědomovat, že přes dosvědčování Kristovy lásky se lidé homosexuální orientace
mnohdy necítí v našich sborech dobře. Je nám to líto. Vyznáváme, že v minulosti církev často těmto
lidem ubližovala. Omlouváme se jim.
Jako Kristova církev toužíme být společenstvím, kde se realita Božího království odráží v našich
vztazích. Bereme vážně apoštolovu výzvu, abychom usilovali o to, co slouží pokoji a společnému
růstu. Přejeme si, aby lidé s homosexuální orientací nacházeli v našich sborech domov a byli, tak jako
všichni, přijímáni i se svými osobními vztahy.
Víme, že k problematice homosexuálních vztahů existují různé výklady a porozumění. Nechceme, aby
to vedlo k radikalizaci a nesnášenlivosti ve společnosti i v církvi. Vždyť právě v Českobratrské církvi
evangelické, vzniklé v živém rozhovoru různých církevních tradic, smíme své odlišnosti unést a být
jednotní v Ježíši Kristu.
Návrh usnesení:
1. Synod přijímá zprávu Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi předloženou
v tisku č. 18 na str. 3–4 a souhlasí s pokračováním činnosti komise.
2. Synod přijímá text „Žijeme spolu v jedné církvi“ předložený v tisku č. 18 na str. 4 a ukládá
synodní radě jej zveřejnit.

Usnesení č. 25 – Nový Evangelický zpěvník
1. Synod ukládá komisi pro přípravu zpěvníku, aby přepracovala v Předmluvě odstavec
„Ordinárium“ a úvod ke kapitole „3. Bohoslužba během církevního roku“ tak, aby byly tyto
odstavce lépe srozumitelné.
2. Synod schvaluje finální podobu nového evangelického zpěvníku (písně i textové části) tak, jak ji
na návrh zpěvníkové komise předkládá synodní rada.
3. Synod bere na vědomí, že nový zpěvník vyjde tiskem i elektronicky do konce roku 2021.
Ad usn. 1: Zmíněné úvody ke kapitolám byly doporučeným způsobem přepracovány členy tvůrčí
skupiny pro přípravu nového zpěvníku.
Ad usn. 3: Tištěný zpěvník vyšel 26. 11. 2021 a během Adventu 2021 byl (spolu s tištěným varhanním
chorálníkem) doručen prostřednictvím seniorátních distribučních míst do sborů církve.
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Web s elektronickými verzemi a první verze mobilní aplikace byly spuštěny 22. 12. 2021. Ty pak
v lednu 2022 doplnila verze zpěvníku s kytarovými doprovody.

Usnesení č. 28 – Nakladatelství a knihkupectví Kalich
1. Synod bere na vědomí výsledky revitalizace Nakladatelství a knihkupectví Kalich.
2. Synod pověřuje synodní radu k rozhodnutí o pokračování činnosti Nakladatelství a knihkupectví
Kalich v souladu se zprávou k revitalizaci, uvedenou v tisku 9, bod C).
Synodní rada se od ledna 2021 za pomoci Ústřední církevní kanceláře intenzivně zabývala
budoucností společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s. r. o. Zvažovala dvě možnosti:
1. Zrušení společnosti KALICH (nakladatelství i knihkupectví), což by znamenalo její likvidaci
(rozprodání skladových zásob, propuštění zaměstnanců nakladatelství i knihkupectví, výpověď nájmu
atd.) a výmaz z obchodního rejstříku.
2. Jednání o převzetí společnosti s cílem zachovat ze společnosti „to dobré“, jmenovitě značku
„Kalich“ a ediční plán (redakční okruh), který by nadále připravoval kvalitní literaturu. Pokračování
edice Kalich v rámci většího nakladatelství by znamenalo výrazné snížení fixních nákladů a lepší
distribuci vydaných titulů. Prodejna knihkupectví by mohla pokračovat pod hlavičkou nového
provozovatele, čím by zůstal zachován její genius loci coby jednoho z nejstarších pražských
knihkupectví.
Na svém zasedání dne 9. února 2021 se synodní rada přiklonila k druhé možnosti a uložila ÚCK vést
jednání se třemi vybranými společnostmi, které působí na českém trhu s literaturou. Četná jednání
zprostředkovala ses. Anne-Marie Nedoma, členka představenstva ČCE Reality a. s., která má
zkušenosti z transformace jiného církevního nakladatelství. Za její pomoc jí synodní rada vyslovuje
velký dík.
O společnost projevil zájem pan Jiří Michek, společník a jednatel společnosti KOSMAS s. r. o.
V průběhu druhého pololetí r. 2021 a v prvním čtvrtletí r. 2022 probíhalo z jeho strany za asistence
jednatele a ÚCK prověření společnosti (due diligence). V březnu 2022 synodní rada od p. Michka
obdržela nabídku na převzetí 100 % obchodního podílu ve společnosti KALICH, nakladatelství a
knihkupectví, s. r. o. Synodní rada dne 22. března 2022 pověřila ÚCK dalšími jednáními o prodeji
společnosti, která v čase přípravy této zprávy probíhají s cílem uzavřít dohodu do konce prvního
pololetí r. 2022. Synodní rada podá informace o dalším vývoji v průběhu rozpravy na synodu.
Návrh usnesení:
Synod bere na vědomí zprávu k usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE č. 28 předloženou v tisku č. 18
na str. 5.

Usnesení č. 29 – Pilotní projekt na zřízení regionálních sborů

/komise C/

Synod zmocňuje synodní radu realizovat pilotní projekt regionálního sboru, příp. několika projektů
regionálních sborů, vč. sloučení farních sborů a povolání kazatele, resp. kazatelů, s tím, že návrh
na změnu církevního zřízení a církevních řádů předloží synodní rada až pro 1. zasedání 36. synodu
na základě praktických zkušeností s fungováním regionálního sboru.
Synodní rada dne 29. června 2021 zřídila pracovní skupinu ve složení Pavel Pokorný, Vladimír
Zikmund, Adam Csukás, Zvonimír Šorm a uložila jí zahájit jednání se seniorátním výborem
Západočeského seniorátu ČCE, FS ČCE v Horním Slavkově, FS ČCE v Ostrově, FS ČCE
v Podbořanech a FS ČCE v Nejdku o zřízení regionálního sboru. Tuto oblast pro zřízení regionálního
sboru synodní radě doporučila komise pro reformu správy církve. Jednání pracovní skupiny se
zástupci seniorátu a dotčených sborů se uskutečnilo 8. září 2021 v Přešticích. Nepřineslo však žádné
výsledky. Ukázalo se, že projekt regionálního sboru není pro dané sbory přijatelný.
Synodní rada má informace, že o zřízení „podkrkonošského“ regionálního sboru uvažují sbory
v Jilemnici, Křížlicích, Vrchlabí a Libštátě. V Královéhradeckém seniorátu věnovali regionálním
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sborům červnové zasedání seniorátního výboru. V Západočeském seniorátu problematice regionálních
sborů věnovali presbyterní konferenci, na konvent byl pozván jako host Adam Csukás, aby referoval
o budoucnosti malých sborů a pilotním projektu na zřízení regionálních sborů.
Synodní rada uložila ÚCK, aby na téma regionálních sborů uspořádala webinář. Uskutečnil se 6. října
2021, dosud jej na Youtube shlédlo téměř 400 diváků. Zájemci z řad církevní veřejnosti měli možnost
klást dotazy předem i během diskuse. Na otázky odpovídali členové komise pro reformu správy církve
Alexandra Jacobea, Vladimír Zikmund a Adam Csukás, rozhovor moderoval Jan Keřkovský. V rámci
diskuse (chat) v průběhu webináře účastníky zajímalo, proč by členové regionálního staršovstva nebyli
voleni sborovým shromážděním, ale jmenováni seniorátním výborem, nebo proč nemá mít regionální
sbor sborové shromáždění. Výhody regionálního sboru byly ve srovnání s dosavadními modely správy
církve (sloučení sborů, farní sbor + kazatelská stanice atp.) zpochybňovány a byl naopak vyzdvihován
význam presbyterně synodního zřízení s volenými úřady.
Synodní rada bere tyto pochybnosti vážně a oceňuje, že sbory si cení demokratických rysů církevního
zřízení. Model regionálního sboru nabízí zjednodušené správní uspořádání pro menší společenství,
pokud o ně projeví zájem.
Rozhovor o pilotním projektu na zřízení regionálních sborů v mnoha sborech otevřel diskusi
o budoucnosti daných společenství a leckde podnítil jednání o sloučení s jinými sbory. Model
regionálního sboru je v těchto jednáních k dispozici jako jedna z možností.
Návrh usnesení:
Synod bere na vědomí zprávu k usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE č. 29 předloženou v tisku č. 18
na str. 5–6.

Usnesení č. 30 – Sloučení FS ČCE v Krakovanech s FS ČCE v Kutné Hoře
Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Kutné Hoře a v Krakovanech v Čechách v jeden farní
sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Kutné Hoře s účinností od 1. 1. 2022 v souladu s dohodou
o sloučení, která byla schválena sborovými shromážděními obou sborů a 3. zasedáním 33. konventu
Poděbradského seniorátu ČCE v lednu 2021.
Žádost o výmaz Farního sboru ČCE v Krakovanech z evidence evidovaných právnických osoby byla
Ministerstvu kultury ČR zaslána prostřednictvím datové schránky dne 26. 11. 2021. Vyrozumění
o výmazu z Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR ke dni 31. 12. 2021 bylo ÚCK doručeno
3. 1. 2022 a následně zasláno FS ČCE v Kutné Hoře.

Usnesení č. 31 – Sloučení FS ČCE v Libenicích s FS ČCE v Kolíně
Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Kolíně a v Libenicích v jeden farní sbor pod názvem
Farní sbor ČCE v Kolíně s účinností od 1. 1. 2022 v souladu s dohodou o sloučení a statutem
kazatelské stanice, které byly schváleny sborovými shromážděními obou sborů a 3. zasedáním
33. konventu Poděbradského seniorátu ČCE v lednu 2021.
Žádost o výmaz Farního sboru ČCE v Libenicích z evidence evidovaných právnických osoby byla
Ministerstvu kultury ČR zaslána prostřednictvím datové schránky dne 26. 11. 2021. Vyrozumění
o výmazu z Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR ke dni 31. 12. 2021 bylo ÚCK doručeno
3. 1. 2022 a následně zasláno FS ČCE v Kolíně.

Usnesení č. 32 – Sloučení FS ČCE v Kralovicích s FS ČCE v Chrástu
Synod schvaluje sloučení Farních sborů v Kralovicích a v Chrástu v jeden farní sbor pod názvem
Farní sbor ČCE v Chrástu s účinností od 1. 1. 2022 v souladu s dohodou o sloučení, která byla
schválena staršovstvy obou sborů a 2. zasedáním 38. konventu Západočeského seniorátu ČCE
v lednu 2021.
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Žádost o výmaz Farního sboru ČCE v Kralovicích z evidence evidovaných právnických osoby byla
Ministerstvu kultury ČR zaslána prostřednictvím datové schránky dne 26. 11. 2021. Vyrozumění
o výmazu z Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR ke dni 31. 12. 2021 bylo ÚCK doručeno
3. 1. 2022 a následně zasláno FS ČCE v Chrástu.

Usnesení č. 33 – Sloučení FS ČCE v Semtěši s FS ČCE v Čáslavi
Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE v Semtěši s Farním sborem ČCE v Čáslavi v jeden
farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Čáslavi s účinností od 1. 1. 2022 v souladu s dohodou,
která byla schválena sborovým shromážděním obou sborů a 2. zasedáním 48. konventu
chrudimského seniorátu.
Žádost o výmaz Farního sboru ČCE v Semtěši z evidence evidovaných právnických osoby byla
Ministerstvu kultury ČR zaslána prostřednictvím datové schránky dne 26. 11. 2021. Vyrozumění
o výmazu z Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR ke dni 31. 12. 2021 bylo ÚCK doručeno
3. 1. 2022 a následně zasláno FS ČCE v Čáslavi.

Usnesení č. 37 – Zmírnění finanční zátěže při slučování sborů

/komise C/

Synod pověřuje synodní radu, aby hledala způsob, jak alespoň z počátku zmírnit finanční zátěž
sboru, který přijímá sousední sbor za svou kazatelskou stanici.
Synodní rada při plnění tohoto usnesení vycházela ze zdůvodnění návrhu konventu Brněnského
seniorátu ČCE, na jehož základě bylo výše uvedené usnesení přijato, a zaměřila se na tři problémy,
které ve zdůvodnění byly pojmenovány:
1. Správa nemovitostí. Na internetových stránkách církve jsou k dispozici příklady dobré praxe při
spolupráci s městy a obcemi, vč. několika podnětů ohledně péče o nemovitosti. Dostupné jsou též
komplexní informace o možnostech finanční podpory stavebních záměrů z církevních zdrojů.
Poradenství při prodeji nemovitostí nabízejí realitní kanceláře. ČCE Reality a. s. nabízí spolupráci
při nakládání se zemědělskou půdou, ÚCK nabízí poradenství ohledně hřbitovů.
2. Stanovení poměrné části odvodu do Personálního fondu při slučování sborů. Synodní rada dne
15. června 2021 na návrh správní rady PF usnesla, že statistické údaje zrušených sborů relevantní
pro výpočet poměrné části odvodu do PF se do výpočtu odvodu sborů, které přejímají zaniklé
sbory jako své kazatelské stanice, nezahrnují a „rozdělují“ se tak mezi všechny sbory.
3. Celocírkevní a seniorátní repartice. Výše celocírkevních i seniorátních repartic pro konkrétní
sbor se odvíjí od klíče pro rozdělování seniorátních i celocírkevních repartic na jednotlivé farní
sbory/senioráty, pročež lze seniorátům doporučit, aby při rozpisu repartic myslely na sbory, které
přejaly zaniklé sbory jako své kazatelské stanice.
Návrh usnesení:
Synod bere na vědomí zprávu k usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE č. 37 předloženou v tisku č. 18
na str. 7.

Usnesení č. 38 – Podrobnější informace o výsledcích investičních fondů
/komise D/
Synod ukládá synodní radě, aby synod pravidelně přesněji informovala prostřednictvím
Investičního výboru o finančním výsledku investičních aktivit ČCE, zejména o
− výši ročního vkladu z restitučních náhrad,
− ročním výnosu fondů ČCE a společnosti ČCE reality, a.s. uvedeném konkrétní částkou,
− percentuálním výnosu, který bude zohledňovat meziroční inflaci.
Požadované informace jsou obsaženy ve zprávě Investičního výboru SR v tisku č. 13D.

7

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

TISK 18

Usnesení č. 49 – Rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části
Husova domu
/komise D/
Synod bere na vědomí zprávu o projektu rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova
domu předloženou v tisku č. 18 na str. 4–6.
Projektová příprava rekonstrukce penzionu probíhala během léta 2021 již se zpožděním, které bylo
způsobeno požadavky Hasičského záchranného sboru na nové řešení evakuačních únikových tras,
tj. zabezpečení únikové cesty, jejíž součástí musí být nový výtah s odpovídající velikostí kabiny,
zajištěním provozu a nuceným větráním v případě potřeby evakuace při požáru. K tomuto zpoždění se
dále připojily komplikace způsobené zamítavým stanoviskem ze strany Magistrátu hl. m. Prahy na
podkladě vyjádření odborného pracoviště památkové péče NPÚ. Po doplnění dokumentace bylo
vydáno souhlasné stanovisko MHMP, které jsme obdrželi 7. 9. 2021.
Pro zrychlení procesu stavby byl s dodavatelem projektu uzavřen dodatek smlouvy a domluvena
příprava dokumentace pro stavební povolení, aby mohl být započat proces výběru dodavatele.
Poptávkové řízení dodavatele stavby proběhlo během září 2021. V poptávkovém řízení bylo osloveno
9 osvědčených (prověřených) stavebních firem, z nichž dvě předložily své nabídky ve velmi podobné
cenové úrovni. Vybrána byla výhodnější nabídka firmy Tech4you z Příbrami. Vysoutěžená cena
stavby činí 21 982 000 Kč, což je necelý 1 mil. Kč více než byla předpokládaná cena stavby. Cena,
kterou nabídl druhy účastník tendru, byla 22 599 000 Kč. Podkladem pro uchazeče o realizaci stavby
byla dokumentace pro stavební povolení, cenová kalkulace stavby dle výkazu výměr, akceptovaný
návrhu smlouvy o dílo, čestné prohlášení a další doklady prokazující splnění technické a odborné
kvalifikace.
S již vybraným dodavatelem stavby jsme delší dobu čekali na vydání pravomocného stavebního
povolení, kterého jsme se dočkali 6. 1. 2022. V současnosti jsou již stavební práce v plném proudu.
Účastníme se pravidelných kontrolních dnů, při kterých se bilancuje skutečný rozsah prací, případně
dohaduje postup v případě bílích míst v projektové dokumentaci. Pomocí technického dozoru se
snažíme eliminovat podíl víceprací a hrozby posouvání termínu dokončení stavby tak, aby byla stavba
bezpečně do Vánoc dokončena a předána novému komerčnímu provozovateli.
Návrh usnesení:
Synod bere na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce ubytovacích prostor v přední části Husova
domu předloženou v tisku č. 18 na str. 8.

Usnesení č. 50 – Koncepce investic do střediska HD Herlíkovice /komise D/
1. Synod bere na vědomí předloženou koncepci investic do střediska Horský domov – Herlíkovice.
2. Synod souhlasí se sjednáním úvěru ve výši maximálně 17,5 mil. Kč na maximálně 25 let
za podmínky, že náklady úvěru budou pokryty z nasmlouvaného pachtovného.
Informace o průběhu investičních akcí v Horském domově v Herlíkovicích:
Nedávno dokončené projekty:
▪ oprava čističky odpadních vod
▪ dokumentace pro realizaci přípojky vodojemu
▪ monitorování stavu kanalizace
Probíhající projekty:
▪
▪

rekonstrukce Kunzárny
příprava prováděcí studie na vestavbu/dostavbu Hlavní budovy, zajištění architektonické
studie

Připravované záměry:
▪
▪

dokončení realizace zásobovací vodovodní přípojky do areálového vodojemu
oprava kanalizace
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realizace stavební a prováděcí dokumentace vestavby a dostavby Hlavní budovy
realizace vestavby a dostavby Hlavní budovy

Kunzárna – proběhl výběr dodavatele stavby, stavebního povolení bylo vydáno v únoru 2021.
Smluvně dohodnutý termín dokončení stavby je září 2022. Probíhají pravidelné kontrolní dny a vše se
daří plnit dle plánu.
Projekt dostavby a vestavby Hlavní budovy je vázán na prováděcí studii, jejíž pořizování prokázalo
problematičnost zadání, zejména doplnění nových dispozic pokojů ve druhém patře podkroví
vzhledem k technickým možnostem a rozmístění prvků stávajícího krovu. Pokračuje se v přípravě
rekonstrukce. Preferuje se takové řešení dispozice podkroví, které bude vyžadovat pouze dílčí úpravy
stávajícího krovu a současně umožní realizovat praktické členění ploch podkroví pro ubytování.
Zároveň je třeba nutných úprav v pokojích ve 2. NP a řešení havarijního stavu oken. Realizace je
plánována na podzim 2022 za udržení kvality poskytovaných služeb. Vedle plánu dostavby objektu,
který se týká řešení pokojů pro hosty ve 2. patře podkroví, se uvažuje o dalších úpravách objektu,
které přinesou jeho zhodnocení. Například lze s přijatelnými pořizovacími náklady rozšířit budovou
ve 2. NP do prostoru nevyužívané terasy, která probíhá podél celé zadní strany objektu (jako strop
technických provozů a kuchyně v přízemí).
Návrh usnesení:
Synod bere na vědomí informaci o realizaci a přípravě investičních akcí v Horském domově
v Herlíkovicích předloženou v tisku 18 na str. 8–9.

Usnesení č. 52 – Využití restitucí pro diakonické a rozvojové projekty
/komise D/
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické
a rozvojové projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 7.
Na diakonické a rozvojové projekty církve v roce 2021 připadalo 15 537 318 Kč (18,5 % z finanční
náhrady za rok 2020). Z toho bylo určeno 5 376 123 Kč do Grantového systému ČCE na diakonické
a rozvojové projekty (po odečtu podílu Diakonie, mikroprojektů, stálých osvědčených projektů a
částky na stavbu škol EA). S nevyčerpanými prostředky převedenými z roku 2020 bylo k dispozici
celkem 10 028 635 Kč.
V roce 2021 bylo v grantovém systému schváleno k řešení celkem 46 projektů; 4 projekty v rámci
výzvy Diakonická práce, 28 projektů v rámci výzvy Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání, 1 projekt
v rámci výzvy Dlouhodobé inovativní aktivity a 13 projektů v rámci výzvy Životní prostředí a sbory
ČCE. 14 projektů je dvouletých. Celkem bylo příjemcům poskytnuto 4 678 807 Kč a rezervováno
na druhý rok řešení dvouletých projektů 1 116 880 Kč. 5 projektům bylo z důvodu opatření proti šíření
nemoc Covid-19 prodlouženo řešení do následujícího roku. Z důvodu souvisejícími s dopady
pandemie jeden příjemce od řešení odstoupil. K 9. 3. 2022 bylo ukončeno řešení 22 projektů.
V roce 2021 byly podpořeny z těchto prostředků také osvědčené projekty povšechného sboru ve výši
500 tisíc Kč. Konkrétně šlo o podporu táborů pro děti, rodinné pobyty s postiženými a další kurzy
a vzdělávací akce ČCE (celkem 19 akcí). 1 milion Kč. byl rozdělen na Mikrogranty v rámci jednotlivých
seniorátů.
Rok 2022 je již 6. rokem Grantového systému ČCE. V tomto roce připadá na diakonické a rozvojové
projekty církve 15 972 363 Kč (18,5 % z finanční náhrady za rok 2021). Z toho je určeno
5 680 654 Kč na diakonické a rozvojové projekty (po odečtu podílu Diakonie, mikroprojektů, stálých
osvědčených projektů a částky na stavbu škol EA). S nevyčerpanými prostředky převedenými z roku
2021 (včetně rezervy na financování druhého roku běžících dvouletých projektů) bylo k dispozici
celkem 9 732 820 Kč. Vzhledem k této částce byly v letošních výzvách navýšeny limity možné
podpory. Další případné změny limitů lze udělat po vyhodnocení dopadu financování dvouletých
projektů na rozpočet grantového systému.
Na rok 2022 je schváleno řešení celkem 31 projektů; 2 projekty v rámci výzvy Diakonická práce,
21 projektů v rámci výzvy Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání, 2 projekty v rámci výzvy Dlouhodobé
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inovativní aktivity a 6 projektů v rámci výzvy Životní prostředí. Z toho je 6 projektů dvouletých.
Pro řešení v roce 2022 byly schváleny žádosti v celkové výši 5 553 834 Kč a pro druhý rok řešení
dvouletých projektů v roce 2023 je rezervováno 526 084.
Důležité dokumenty grantového systému včetně přehledů schválených projektů i rozdělení prostředků
na mikroprojekty mezi jednotlivé senioráty jsou uvedeny na webu https://ustredicce.ecirkev.cz/dokumenty-temata/granty-a-dotace/
K propagaci diakonických a rozvojových projektů a ke sdílení příkladů dobré praxe je využíván
facebookový profil Granty ČCE.
V letošním roce se připravuje změna správy grantového systému, která bude spuštěna již pro žádosti
na rok 2023. Nový systém, který připravuje oddělení fundraisingu ÚCK, by měl usnadnit žadatelům
vyplňování a odesílání žádostí. Podstatným přínosem ale bude zjednodušení správy celého grantového
systému pro určené pracovníky ÚCK a Grantové komise.
Jsme přesvědčeni, že připravované změny pomohou Grantovému systému ČCE přinášet užitek rozvoji
života v našich sborech.
Vladimír Zikmund, předseda grantové komise
Návrh usnesení:
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové
projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 9–10.

Usnesení č. 54 – Nová budova pro pražské školy Evangelické akademie
/komise D/
1. Synod bere na vědomí informace o stavu příprav projektů nových budov pro Evangelickou
akademii – Vyšší odbornou školu sociální práce a střední odbornou školu v Praze (dále jen
„EA Praha“) a Bratrskou školu – církevní základní školu v Praze (dále jen „Bratrská škola“)
předložené v tisku č. 18/5.
2. Synod schvaluje limity finančních prostředků využitelných pro řešení situace EA Praha
a Bratrské školy, případně i dalších škol Evangelické akademie, a to:
a. bezúročná půjčka z Personálního fondu do výše 80 mil. Kč se splatností maximálně 20 let
(viz usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 62/2 z roku 2018),
b. čerpání prostředků z prostředků vyčleněných pro diakonické a rozvojové projekty (DaRP)
do výše 4 mil. Kč/rok po dobu od roku 2019 nejdéle do roku 2028 (viz usnesení 4. zasedání
34. synodu č. 62/3 z roku 2018).
3. Synod souhlasí se sjednáním úvěru ve výši maximálně 50 mil. Kč na maximálně 20 let na stavbu
nové budovy pro Bratrskou školu a EA Praha.
4. Synod souhlasí se zahájením výstavby nové budovy na pozemcích s parc. č. 303, 304 a 305,
zapsaných na LV č. 14375 vedeném pro k. ú. Holešovice, pro Bratrskou školu a EA Praha
a zmocňuje SR sjednat příslušnou změnu smlouvy o zřízení práva stavby uzavřené mezi ČCE
Městskou částí Praha 7 dne 31. ledna 2018.
V návaznosti na usnesení synodu č. 54 synodní rada při rozhodování o dalším postupu vychází
z rozpočtového rámce schváleného synodem (viz výše bod 3 usnesení). V součinnosti s projektanty
a řediteli obou škol schválila zadání investora pro úpravy projektu, které umožní působení obou škol
v jedné budově při maximálním zachování schválených finančních limitů a podmínek vydaného
stavebního povolení.
SR v souladu s pověřením (ad bod 4) sjednala s Městskou částí Praha 7 dodatek ke smlouvě o zřízení
práva stavby, který umožní využívání školní budovy oběma školami a rozšíří možnosti komerčního
využívání prostor. Bylo dojednáno, že případné prodloužení termínů vyplývajících ze smlouvy
o zřízení práva stavby pro zahájení a ukončení stavebních prací se bude řešit samostatným dodatkem,
pokud by se ukázalo jako nezbytné. Zastupitelstvo MČ Praha 7 dodatek jednomyslně schválilo
v prosinci 2021.
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Autorka projektu prof. Seho předala v srpnu 2021 v souladu se smlouvou projektovou dokumentaci
pro první etapu provedení stavby. Rozpočet na první etapu výstavby budovy dle projektu činil
240 mil. Kč (vč. DPH v cenách II. pololetí 2021), tomu odpovídající hrubý odhad ceny celého
projektu (vč. druhé etapy) činil 320 mil. Kč.
SR v září 2021, vzhledem k odhadům nákladů, odložila rozhodnutí o dalším postupu realizace
projektu výstavby BŠ/EA po výběru dodavatele na I. etapu. SR rozhodla o vyhlášení výběrového
řízení na generálního dodavatele stavby v režimu veřejné zakázky profesionální specializovanou
firmou. Jako administrátor veřejné zakázky byla vybrána společnost Pyramida CS s. r. o., která
připravila a v říjnu 2021 předložila synodní radě zadávací dokumentaci k otevřenému řízení
o nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výstavba budovy Bratrské
školy/Evangelické akademie v Rajské ul. v Praze 7 – Holešovice“ v souladu s ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Výběrové řízení na dodavatele I. etapy stavby (řízení N006/21/V00029436) bylo vyhlášeno
8. 11. 2021, termín odevzdání nabídek byl původně stanoven na 6. 12. 2021, ale kvůli četným dotazům
účastníků byl postupně posunut na 18. 1. 2022. Bylo podáno celkem 6 nabídek. Vzhledem k tomu, že
dotace, o niž ČCE žádala Státní fond životního prostředí (SFŽP), nebyla přidělena, rozhodla synodní
rada 26. 1. 2022 zadávací řízení zrušit (s odkazem na § 127 odst. 2, písm. d) a e) zákona o zadávání
veřejných zakázek, tj. z ekonomických důvodů hodných zvláštního zřetele, resp. z důvodu, že
zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena).
V lednu 2022, kdy bylo zadávací řízení zrušeno, bylo zřejmé, že odhad ceny celého projektu bude
vzhledem k růstu cen stavebních prací ještě o 10–20 % vyšší než výše uvedený odhad na základě
rozpočtu. Pokud jde o možnosti financování nad rámec synodem schválených vlastních zdrojů, je pro
realizaci projektu klíčové získání dotace ze SFŽP. Dalším zdrojem by mohl být příspěvek soukromých
investorů na rozvoj veřejné infrastruktury. Dne 27. 1. 2022 byla zastupitelstvem hl. m. Prahy přijata
dlouho očekávaná Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území stanovující příslušná pravidla.
Podpora projektu výstavby školy ze strany soukromých investorů může být po dohodě s MČ Praha 7
započítána do této spoluúčasti. Za podmínky získání dotace SFŽP a příspěvku investora, je projekt
výstavby budovy škol EA realizovatelný.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem SR rozhodla o dokončení projektových prací podle
upraveného zadání II. etapy. SR bude nadále postupovat v souladu s usnesením č. 54 a bude příští
zasedání synodu informovat o dalším vývoji.
Návrh usnesení:
Synod bere na vědomí informaci o postupu přípravy stavby nové budovy pro pražské školy EA
předloženou v tisku č. 18 na str. 10–11.

Usnesení 2. zasedání 35. synodu č. 23
– Sloučení FS ČCE ve Chvaleticích s FS ČCE v Přelouči
Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE ve Chvaleticích s Farním sborem ČCE v Přelouči
v jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Přelouči v souladu s dohodou, která byla
schválena sborovým shromážděním obou sborů a 1. zasedáním 48. konventu Chrudimského
seniorátu ČCE s účinností sloučení, jak je uvedena v dohodě.
Dle sdělení SV Chrudimského seniorátu ČCE z října 2020 bylo datum sloučení sborů stanoveno
na 1. 1. 2022. Žádost o výmaz Farního sboru ČCE ve Chvaleticích z evidence evidovaných
právnických osoby byla Ministerstvu kultury ČR zaslána prostřednictvím datové schránky dne
26. 11. 2021. Vyrozumění o výmazu z Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR ke dni
31. 12. 2021 bylo ÚCK doručeno 3. 1. 2022 a následně zasláno FS ČCE v Přelouči.
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