
55. konvent Pražského seniorátu ČCE - 3. zasedání, 11. listopadu 2017, Jižní Město         Usnesení 

Usnesení vyjmutá ze zápisu 3. zasedání 55. konventu Pražského seniorátu ČCE 

5. Schválení programu, rozhodnutí o výlohách

Usnesení: Konvent schvaluje pořad jednání, tak jak je uveden v tisku č. 0 – aklamací, schváleno 
zřejmou většinou

Rozhodnutí o výlohách 

Usnesení: Konvent rozhodl ve věci výloh takto: bude vykonána sbírka na pohoštění, výdaje na 
cestovné budou uhrazeny ze seniorátních repartic, a to takto: jízda autem obsazeným třemi a více 
členy konventu bude hrazeno plné cestné, jízda jedné nebo dvou osob v autě - hrazeno ve výši 
hromadné dopravy, hromadná doprava v plné výši. – aklamací, schváleno zřejmou většinou

8. Volba seniorátního faráře pro mládež Karla Müllera (Tisk č. 13)

Výsledek volby: 77 hlasů odevzdáno, pro 75, zdrželi se 2. Karel Müller byl zvolen seniorátním farářem 
pro mládež od 12. listopadu 2017 do 31. prosince 2020 na plný úvazek.

12. Volba seniorátního představenstva JJ – SV (volba probíhala v 10.25 hod)

Výsledek volby řádných členů představenstva JJ od roku 2017 do roku 2023: odevzdáno 74 hlasů, 
jeden prázdný, Vlasta Rejentová 54 hlasů – zvolena, Samuel Hejzlar 51 hlasů – zvolen, Daniel 
Schönfelder 35 hlasů – nezvolen.

Výsledek volby náhradníků představenstva JJ od roku 2017 do roku 2023:

1. náhradník: Odevzdáno 75 hlasů, D. Schönfelder 49 hlasů – zvolen. (Jakub Šilar – 21 hlasů).

2. náhradník: Aklamací zřejmou většinou hlasů byl Jakub Šilar zvolen za 2. náhradníka.

17. Rozprava ke zprávám a rozhodnutí o nich

Usnesení: Konvent bere na vědomí zprávy obsažené v tiscích 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10. Usnesení bylo 
schváleno aklamací zřejmou většinou hlasů.

Usnesení ke zprávě o hospodaření

1. Konvent schvaluje závěrku hospodaření za rok 2016, tak jak je uvedená v tisku č. 8 – aklamací, 
schváleno zřejmou většinou.

2. Konvent schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2016, tak jak je uvedená v tisku č. 8 – aklamací, 
schváleno zřejmou většinou.

3. Konvent schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 110 900,64 Kč do fondu 
bydlení seniorátních farářů – aklamací, schváleno zřejmou většinou.

4. Konvent schvaluje rozpočet na rok 2018, tak jak je uvedený v tisku č. 8, varianta B (strana 4) – 
aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Konvent vyslovuje poděkování sestře Olze Poláková za svědomité vedení seniorátního účetnictví. Usnesení 
bylo schváleno aklamací, zřejmou většinou.
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Usnesení: Konvent schvaluje variantu solidární % B návrhu repartic, tak jak je uvedena v tisku č. 9 – 
aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Usnesení: Konvent stanovuje jako hranici pro solidární procenta při výpočtu repartic na rok 2019 
částku 300 000 Kč z výnosu vedlejší hospodářské činnosti. Schváleno aklamací, zřejmou většinou.

18. Projednání návrhů seniorátního výboru a ze sborů (Tisk č. 11)

NÁVRHY SV

USNESENÍ PRO PŘEDSEDNICTVO KONVENTU

Usnesení: Konvent pověřuje předsednictvo, aby vhodným způsobem provedlo přípravu a průzkum 
před volbou dvou duchovenských členů seniorátního výboru na podzim 2018. Schváleno aklamací, 
zřejmou většinou.

USENSENÍ PRO SYNOD

Usnesení: Konvent souhlasí s návrhem na zřízení druhého kazatelského místa ve Farním sboru ČCE 
v Praze 8 – Libni. Schváleno aklamací, zřejmou většinou.

NÁVRHY SBORŮ

USENSENÍ PRO SYNOD

Usnesení: Synod usnáší změnu Řádu sborového života Čl. 3. odst 3 Příležitostná shromáždění. 
Dosavadní odstavec 3 se mění takto:

3. Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně, před 
svědky a před ordinovaným držitelem platného osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře 
nebo jáhna farářem nebo jáhnem povolaným ke službě v církevním sboru nebo před kaplanem 
vyslaným ke službě v jiných institucích vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství. 
Uzavření manželství před kaplanem vyslaným ke službě v jiných institucí podléhá souhlasu staršovstva
příslušného církevního sboru dle místa uzavření sňatku, kde je také uzavření sňatku zapsáno do 
sborové knihy manželství spolu s uložením osvědčení o uzavření sňatku vydané matrikou." Hlasování 
aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Usnesení: Konvent se obrací na sbory seniorátu s výzvou, aby aktivně navazovaly vztah s pražskými 
i mimopražskými studenty bohosloví, zvaly je na svá shromáždění, zajímaly se o ně, podporovaly je 
a zapojovaly je do spolupráce na sborovém životě podle jejich obdarování. Hlasování aklamací, 
schváleno zřejmou většinou.

Konvent vyzývá sbory seniorátu, aby na Boží hod vánoční zařadily bohoslovce a začínající kazatele do 
svých přímluvných modliteb. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Usnesení: Konvent vyzývá vedoucí kurzu Základy evangelické teologie, aby mezi jeho účastníky 
vyhledávali obdarované členy církve a povzbuzovali je k řádnému studiu teologie s perspektivou 
povolání k plné kazatelské službě. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

USNESENÍ PRO PŘEDSEDNICTVO KONVENTU

Usnesení: Konvent ukládá předsednictvu, aby došlé návrhy a materiály rozeslalo konventuálům 
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nejpozději 14 dnů před konáním zasedání. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

USNESENÍ PRO SV

Usnesení: Konvent vyzývá sbory a seniorátní výbor, aby zejména důležité návrhy konventu podávaly 
předsednictvu tak, aby je mohlo rozeslat kandidátům nejpozději 14 dnů před konáním zasedání. 
Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

USNESENÍ PRO PŘEDSEDNICTVO KONVENTU

Usnesení: Konvent pověřuje předsednictvo konventu, aby dopisem jmenovitě poděkovalo kaplanům 
seniorátu za jejich práci. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

20. USNESENÍ PRO SYNOD Vyjádření konventu k navrženým změnám Církevního zřízení (Tisk č. 12)

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změny CZ § 28 (poslanci synodu za Diakonii 
ČCE). Hlasování aklamací, pro 19, proti 48 – návrh neschválen, konvent nedoporučuje tyto změny 
přijmout.

Změna CZ § 17: K tomuto návrhu má slovo pro D. Balcar (je lepší, když pastýřské rady budou pro větší 
obvod), proti Pavla Jandečková (nelíbí se jí také zvažovaná přítomnost právníka v pastýřské radě).

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změny CZ § 17 (úprava podoby řízení před 
pastýřskými radami). Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změna ŘK čl. 27 (změna kazatelského 
reversu). Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změny textů modlitby Páně a vyznání víry. 
Hlasování – pro 25, proti 32, zdrželi se ostatní. Nebylo schváleno, konvent nedoporučuje tyto změny 
přijmout.

21. Odložené návrhy z rozpravy

USNESENÍ PRO SYNOD

Usnesení: Konvent s lítostí konstatuje, že k odpovědnému rozhodnutí o navrhovaných změnách, 
nebyly církvi předloženy dostatečné podklady. Hlasování aklamací, schváleno zřejmou většinou.

USNESENÍ PRO SYNOD
Konvent pražského seniorátu ČCE doporučuje přijmout změnu názvu církve. 
Hlasováno aklamací – pro 8, zřejmá většina proti. Konvent nedoporučuje tuto změnu přijmout.

USNESENÍ PRO SYNOD

Usnesení: Konvent vyslovuje synodu ČCE podiv nad tím, že církev vyzval k diskusi o změně názvu 
církve, aniž by tak závažný návrh doprovodil argumenty, z jakých důvodů bychom k němu měli 
přistoupit, a aniž by zvážil důsledky takové změny, např. pro naši identitu, legislativu a ekumenické 
vztahy. Hlasování aklamací – pro 35, proti 26, zdrželo se 8. Návrh byl přijat.
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USNESENÍ PRO SYNOD

Konvent vyzývá synod, aby další případnou diskusi o vyznáních a modlitbě Páně rozdělil na tři 
samostatné otázky k jednotlivým krokům. Hlasováno aklamací, schváleno zřejmou většinou. Návrh 
byl přijat.

USNESENÍ PRO SV

Usnesení: Konvent se usnáší, že seniorátní adventní sbírka bude v roce 2017 určena na podporu akce 
rekonstrukce a rozšíření Milíčovy kaple pražského ochranovského sboru. Hlasování aklamací, návrh 
schválen zřejmou většinou.

USNESENÍ PRO SV

Usnesení: Konvent ukládá SV výboru, aby seznámil sbory seniorátu s tiskem č 12b a 12c. Hlasování 
aklamací, přijato zřejmou většinou  .

USNESENÍ PRO PŘEDSEDNICTVO KONVENTU

Usnesení: Konvent ukládá předsednictvu konventu, aby na příští 4. zasedání konventu zařadilo do 
pořadu jednání o bodu týkající se rozhovoru o postavení farářů. Hlasování aklamací, přijato zřejmou 
většinou  .

USNESENÍ PRO ZAPISOVATELE A VERIFIKÁTORY

Usnesení: Konvent se usnáší, že materiál 12c bude součástí zápisu z 3. zasedání 55. konventu. Hlasování 
aklamací, přijato zřejmou většinou  .

4


