Ze zasedání církevního zastupitelstva 23. 11. 2013
V sobotu 23. listopadu se v Komenského sále v budově ústřední rady v Praze sešlo více než 40
z celkového počtu 49 členů církevního zastupitelstva spolu s dalšími členy s poradním hlasem, aby
projednali řadu důležitých otázek vztahujících se k hospodaření a duchovní správě církve.
Úvodní pobožností na text L 17,7-10 o postavení služebníka posloužil bratr patriarcha, který se po
zvolení pracovních orgánů ve své zprávě věnoval - po stručné rekapitulaci nejvýznamnějších událostí
uplynulého období a přehledu duchovní správy - především aktuálním otázkám spojeným
s majetkovým vyrovnáním se státem a přípravou Husova jubilea v roce 2015. Církevní zastupitelstvo
poté projednalo a přijalo další písemné zprávy, pravidelně zastupitelstvu předkládané –
místopředsedkyně ÚR, tajemnice ÚR, ředitelky a odborů úřadu ÚR, právní rady, církevního kárného
výboru, HITS, VOŠ HITS a Diakonie a misie. Na základě požadavku ministerstva byly schváleny změny
technického charakteru ve zřizovacích listinách středisek Diakonie a misie. Zastupitelé také obdrželi
výroční zprávu HTF UK za rok 2012. Ústní zprávu o CČSH na Slovensku podal br. biskup Hradil.
Podrobně se církevní zastupitelstvo věnovalo zprávě o činnosti a hospodaření Institutu evangelizace a
pastorace a schválilo jeho rozpočet na rok 2014.
Byly schváleny celocírkevní akce na rok 2014. Kromě tradičních akcí se příští rok v červnu bude v Brně
konat teologická konference věnovaná 100. výročí narození prof. Zdeňka Trtíka a 90. výročí 1. sněmu
CČS(H). Zastupitelstvo také schválilo pravidelné celocírkevní sbírky pro příští rok a doporučenou výši
příspěvku členů církve na její hospodaření – pro Českou republiku zůstává ve výši 400 Kč, pro
Slovenskou republiku CZ respektuje rozhodnutí diecézního shromáždění Bratislava, které stanovilo
příspěvek ve výši 10 euro.
Církevní zastupitelstvo poté na doporučení CRFV schválilo výsledky hospodaření ústředí církve v ČR
v roce 2012 a schválilo rozpočet na rok 2014. V příštím roce bude přednostní pozornost věnována
rekonstrukci Památníku Mistra Jana Husa v Husinci a přípravě nové výstavy, aby vše bylo dokončeno
do 600. výročí MJH v roce 2015. Této situaci je přizpůsoben i rozpočet na příští rok, ve kterém je na
rekonstrukci PMJH vyčleněna částka 4 miliony Kč. Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu DR Bratislava
nebyl sestaven v souladu s Hospodářským řádem, jak požadovalo již únorové zasedání CZ, nedošlo
k jeho schválení.
Církevní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu církevního revizního finančního výboru a zvolilo novou
předsedkyní CRFV ses. Ing. Mgr. Henrietu Zejdovou, dosavadní členku CRFV za královéhradeckou
diecézi.
Církevní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy jednotlivých diecézí. Napříště bude pro tyto zprávy
vypracován jednotný formulář, aby bylo možné na jejich základě vytvořit souhrnnou zprávu za celou
církev. K tomu je také nutné, aby všechny náboženské obce včas odevzdávaly výkazy hospodaření a
duchovní správy, jinak nemají souhrnné údaje vypovídací hodnotu.
Církevní zastupitelstvo přijalo novou personální směrnici CČSH a vzalo na vědomí mzdový předpis pro
duchovní a zaměstnance církve v České republice, přijatý ústřední radou. Předpis je účinný od 1.
ledna 2014.
Církevní zastupitelstvo také projednalo několik návrhů na novelizaci Řádu duchovenské služby a
přijalo dvě změny. První (nový odst. 3 v § 26; odst. 4 v § 39) se týká duchovních ve starobním
důchodu, kterým se přiznáním důchodu mění služební poměr na dobu určitou. Tato praxe již na
základě usnesení ústřední rady ve většině případů platí, v důsledku změn zákoníku práce však nebyla
jednotná. Motivem k této novelizaci ŘDS je její sjednocení.
Druhá přijatá změna (§ 2, odst. 2 a § 6 odst. 2) se týká výjimky ze vzdělání pro žadatele o kněžské a
jáhenské svěcení, jsou-li absolventy jiných oborů než husitské teologie na HTF UK, případně
uceleného teologického kompendia na jiných fakultách. O svěcení si mohou požádat na základě
doporučení faráře, rady starších a biskupa, po absolvování rozdílových zkoušek a sedmileté (pro
kněžské svěcení) resp. tříleté (pro jáhenské svěcení) praxi v duchovenské službě.
Všechny důležité dokumenty, schválené církevním zastupitelstvem, jsou přílohami Oběžníku CČSH č.
9/2013. Konkrétně se jedná o sumář všech usnesení přijatých CZ, sumář usnesení a stanovisek Právní

rady z posledního roku, novou personální směrnici, mzdový předpis, novelizaci Řádu duchovenské
služby, přehled usnesení ÚR zavazujících nižší složky, přehled schválených celocírkevních akcí a
celocírkevních sbírek včetně čísel účtů, termíny zasedání ÚR a CZ v příštím roce. Tento oběžník
vzhledem k úsporným opatřením nebude rozesílán do náboženských obcí, ale pouze na diecéze a
vikariáty, kde bude k nahlédnutí. Všechny uvedené dokumenty jsou rovněž dostupné na webových
stránkách církve.
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