
56. konvent Pražského seniorátu ČCE 

1. zasedání, 9. listopadu 2019, Strašnice Tisk č. 14

POVOLACÍ LISTINA

Pražský seniorát Českobratrské církve evangelické (dále jen ČCE) 
se sídlem U Pošty 1098/6,  180 00  Praha 8 – Libeň, IČ  48 54 84 72

povolává podle § 12 Církevního zřízení ČCE za svého kazatele 
bratra Karla Müllera, nar. 19. srpna 1992 v Třebíči,  

který byl konventem konaným dne 9. 11. 2019 
na základě kandidatury schválené synodní radou ČCE dne X. X. 2019 

zvolen farářem pro mládež Pražského seniorátu
na dobu určitou od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022, 

a to na celý pracovní úvazek. 

Vážený bratře faráři,

seniorátní sbor a seniorátní výbor od Vás očekává, že...
… budete věrně konat svou službu faráře tak, jak Vás k tomu zavazuje Váš ordinační slib
… budete v pravidelném osobním kontaktu se skupinami mládeže a konfirmandů ve sborech seniorátu
… se budete aktivně spolupodílet na akcích a činnostech, které pořádá nebo spolupořádá seniorátní odbor mládeže
… se budete účastnit dalších akcí a činností pro mládež a s mládeží ve sborech i v seniorátu (např. Všeliká mládež, Modlitby Taizé…)
… budete se seniorátním odborem mládeže a seniorátním výborem spoluvytvářet koncepci a strategii práce s mládeží v seniorátu 
… se budete pravidelně účastnit nedělních večerních bohoslužeb v kostele Martina ve zdi, a že se před nimi i po nich budete věnovat 
přátelským i pastoračním rozhovorům
… budete vykonávat funkci administrátora večerních mládežnických bohoslužeb v kostele Martina ve zdi, budete-li k tomu synodní radou 
pověřen
… se budete aktivně účastnit všech schůzí seniorátního odboru mládeže, martinského grémia a pracovní skupiny uživatelů martinského 
kostela
… se budete spolupodílet na administraci a komunikaci související s mládežnickou činnosti v seniorátu
… se budete zúčastňovat porad se seniorem (měsíčně) a seniorátním výborem (půlročně)
… budete po dohodě s vedením škol a jejich spirituály vyhledávat a nabízet možnosti spolupráce se školami Evangelické akademie na území 
seniorátu
… budete po dohodě se studentským farářem vyhledávat a nabízet možnosti spolupráce s ETF UK

Seniorátní sbor a výbor se zavazuje... 
… být Vám ku pomoci ve Vaší službě a vytvářet pro Vaši práci vhodné podmínky v souladu se svou působností a odpovědností, např. Vaši 
práci poskytovat vedení a podporu ze strany seniora, který je Vaším přímým nadřízeným
… platit za Vás jako za svého faráře odvody do Personálního fondu, aby Vám za Vaši práce mohla být vyplácena mzda poskytovaná dle 
platového řádu ČCE. Máte rovněž právo na osobní volno a odpočinek v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy, právo 
čerpat zákonnou dovolenou na zotavenou a jeden volný víkend měsíčně, obojí v době, kterou včas dohodnete se seniorem. 
...poskytnout Vám příspěvek na bydlení a proplatit Vám cestné, služební telefonické hovory a internetové připojení, a to vše podle příloh, 
které jsou nedílnou součástí této povolací listiny 

V Praze dne 1. 12. 2019

Roman Mazur XXX
senior Pražského seniorátu ČCE kurátor/ka Pražského seniorátu ČCE

Volbu přijímám, s obsahem povolací listiny souhlasím a povinnosti v ní uvedené slibuji s pomocí Boží plnit.

V Praze dne 1. 12. 2019

Karel Müller 
seniorátní farář pro mládež

Příloha č. 1: Ujednání o příspěvcích
Příloha č. 2: Smlouva o příspěvku na bydlení
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56. konvent Pražského seniorátu ČCE 

1. zasedání, 9. listopadu 2019, Strašnice Tisk č. 14

PŘÍLOHA Č. 1 K POVOLACÍ LISTINĚ 
SENIORÁTNÍHO FARÁŘE PRO MLÁDEŽ KARLA MÜLLERA

Seniorátní výbor a sbor se zavazuje seniorátnímu faráři pro mládež Karlu Müllerovi:

1. Hradit náklady na dopravu, a to...

A. ...formou pravidelné úhrady nákladů na zakoupení ročního předplatného městské hromadné dopravy.

B. ...uhrazením cestového autem dle obecně platných předpisů u předem schválených služebních cest vlastním autem.

2. Přispívat faráři na služební telefonní hovory a na internetové připojení paušální částkou 600 Kč měsíčně. 

V Praze dne 1. 12. 2019

Roman Mazur XXX Karel Müller
senior seniorátní kurátor/ka seniorátní farář pro mládež
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56. konvent Pražského seniorátu ČCE 

1. zasedání, 9. listopadu 2019, Strašnice Tisk č. 14

PŘÍLOHA Č. 2 K POVOLACÍ LISTINĚ SENIORÁTNÍHO FARÁŘE PRO MLÁDEŽ KARLA MÜLLERA

Pražský seniorát Českobratrské církve evangelické, se sídlem U pošty 1098/6, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 48 54 84 72
Zastoupený seniorem Romanem Mazurem a kurátorem XXX

(dále jen „seniorát“),

Karel Müller, farář, nar. XXXXXX v XXXXX, bytem XXX
(dále jen „kazatel“)

a

Českobratrská církev evangelická, se sídlem Jungmannova 22/9, 111 21 Praha 1, IČO: 00445223
zastoupená vedoucím tajemníkem Ústřední církevní kanceláře Jaromírem Plíškem

(dále jen „povšechný sbor“)

uzavírají tímto následující

smlouvu o příspěvku na bydlení kazatele Karla Müllera

Čl. 1
1. Povolací listinou ze dne 1. 12. 2019 byl kazatel povolán ke službě faráře pro mládež Pražského seniorátu na období od 1. 1. 2021 do 31. 
12. 2022, a toto povolání podpisem povolací listiny přijal.
2. Seniorát nebude kazateli po dobu jeho povolání ke službě faráře podle čl. 1 odst. 1 poskytovat žádný byt.

Čl. 2
1. Seniorát se touto smlouvou zavazuje, že bude od 1. 1. 2021 kazateli přispívat na bydlení částkou ve výši 10.000 Kč měsíčně 
prostřednictvím povšechného sboru, který příspěvek vyplatí kazateli formou příplatku ke mzdě. Sbor se též zavazuje zasílat povšechnému 
sboru náhradu pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem, tj. povšechným 
sborem, ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, tj. ve výši 3.400 Kč. Celková výše měsíční platby sboru na příspěvek 
kazatele zasílané povšechnému sboru činí 13.400 Kč.
2. Příspěvek na bydlení je splatný vždy do 6. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se platí, 

na účet povšechného sboru č.  pod variabilním symbolem .

Čl. 3
1. Tato smlouva se uzavírá v přímé souvislosti s povoláním kazatele do služby faráře v seniorátu, k níž byl kazatel povolán povolací listinou 
ze dne 1. 12. 2019 a je nedílnou součástí této povolací listiny.
2. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží sbor, jedno obdrží kazatel a jedno obdrží povšechný sbor.
3. Tato smlouva může být měněna, rušena nebo doplňována pouze písemnými dodatky.
4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu kazatele a sboru o výši příspěvku na bydlení.

V Praze dne 1. 12. 2019

Za seniorát:
Farář: …..................................................... Kurátor: ........................................................... Senior: …..................................................................

V Praze dne ….....................................

Za povšechný sbor: 

Vedoucí tajemník ÚCK ČCE …....................................................................
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