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Zpráva předsednictva pro 3. zasedání 55. konventu Pražského seniorátu ČCE

Předsednictvo konventu pracuje v tomto složení. předseda konventu: Matěj Cháb; členové za faráře: Jiří Ort, Marta 
Zemánková, členka za laiky: Tania Kaminski; náhradníci za faráře: 1. Matěj Opočenský, Pavla Jandečková ; náhradníci za 
laiky: Zdeněk Turek; Tomáš Vokatý.

1. Činnost předsednictva mezi 2. a 3. zasedáním 55 konventu.
◦ Po 2. zasedání, v prosinci 2016, se na předsednictvo obrátilo staršovstvo Strašnického sboru ve věci 

zachovávání mlčenlivosti na konventu a předsednictvo na tento podnět písemně odpovědělo. Oba dva 
dopisy jsou přílohou tohoto zápisu.

◦ Předsednictvo se sešlo 31. října 2017 k pracovní schůzce před listopadovým zasedáním konventu. Pro 3. 
zasedání konventu byli do předsednictva povoláni náhradníci za omluvené členy předsednictva bratra 
Jiřího Orta a sestru Taniu Kaminsky.

2. Zpráva o plnění usnesení 2. zasedání 55. konventu Pražského seniorátu

◦ Konvent se usnáší, aby přebytek hospodaření z roku 2014ve výši 29 809,08 Kč byl přeúčtován z vlastního 
jmění seniorátu do fondu bydlení seniorátních farářů.

◦ Přebytek byl v hospodaření SV převeden podle usnesení

◦ Konvent pověřuje SV, aby se ve spolupráci se svou sociální pracovní skupinou věnoval soustavné 
podpoře potravinové pomoci

◦ Splněno ustanovením a podporou br. Kaliny jako nového hlavního koordinátora „Polévek“ - viz informace 
ve zprávě SV a zpráva bratra Lukáše Kaliny.

◦ Letošní seniorátní adventní sbírka bude rozdělena rovným dílem mezi solidárním fondem a fondem 
bydlení sen. farářů.

◦ Sbírka byla rozdělena podle usnesení.

◦ Konvent pověřuje SV a předsednictvo konventu, aby zvážilo možnosti, jak informovat konvent a sbory v 
seniorátu o práci kaplanů a dobrovolníků v jiných institucích (VS, nemocnice, vojska).

◦ Za předsednictvo mohu jen s omluvou uvést, že jsme v tom neudělali nic. SV na plnění usnesení pracuje. 
Bude naplněno jmenovitým výčtem kaplanů, v samostatné zprávě zařazené mezi zprávy odborů a 
pracovních skupin...

◦ Konvent ukládá SV, aby si od vedení diakonie vyžádal vysvětlení, proč do výběrového řízení nového 
ředitele Střediska Praha nebyly zapojeny partnerské sbory ani dozorčí rada střediska (Mašek)

◦ Korespondence k tomuto usnesení je přílohou této zprávy

◦ Volba grantové komise (podle tisku 3B) Okruhy – počet členů komise a délka mandátu Návrh na dobu 
odpovídající délce funkčního období SV, do roku 2021

◦ Materiály upravené podle usnesení konventu byly poslány po sborech seniorátu

◦ Konvent ukládá seniorátnímu výboru, aby příští rozpis repartic připravil i ve variantě, která bude v 
jednom z hledisek pro jejich výpočet výrazněji zohledňovat výnosy hospodářské činnosti, pokud tyto 
překročí nad 100.000 Kč ročně.

◦ Viz návrh repartic pro sbory Pražského seniorátu

◦ Konvent pověřuje poradní odbor pro přechod na samofinancování, aby do února 2017 připravil a 
jménem konventu odeslal menším a chudším sborům seniorátu dopis s přehledem současných 
možností, jak se opřít o solidaritu větších a bohatších sborů a seniorátu i celé církve při přechodu na 
samofinancování.

◦ Viz  zpráva seniorátního odboru pro přechod na samofinancování a letáky, které jsou přiložené ke 
konventuálním tiskům.

Zápis z konventu byl řádně předán ÚCK, z usnesení pro zasedání synodu bylo synodem přijato následující:
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Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 34. synodu připravila variantní koncepci odvodů za kazatele do 
Personálního fondu, která by kombinovala paušální část stanovenou podle obsazeného úvazku a poměrnou část 
stanovenou podle personální a hospodářské síly sborů.

Datum příštího konventu navrhuje předsednictvo 10. 11. 2018.

Matěj Cháb, předseda konventu
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Příloha ke zprávě předsednictva konventu – dopis SV Pražského seniorátu ČCE správní a dozorčí radě Diakonie ČCE.



   55. konvent Pražského seniorátu ČCE - 3. zasedání, 11. listopadu 2017, Jižní Město  Tisk č. 2 



   55. konvent Pražského seniorátu ČCE - 3. zasedání, 11. listopadu 2017, Jižní Město  Tisk č. 2 

Příloha ke zprávě předsednictva – dopis FS ČCE v Praze 10 Strašnicích a odpověď předsedy konventu
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V Praze, 14. 12 .2016

Staršovstvu Farního sboru ČCE – Praha 10 . Strašnice.

Milé sestry a milí bratří,

předpokládám, že se obracím na staršovstvo strašnického sboru, které pověřilo bratra faráře Martina Sabo k podepsání 
dopisu ze dne 12. prosince 2016. Myslím, že dopis byl míněn tak, že jej má dostat předsednictvo konventu, a tak jsem si
jej dovolil poslat ostatním členům předsednictva a konzultoval jsem s nimi také tuto odpověď.
Na zmíněný dopis si dovolím reagovat několika poznámkami. Předně jsem neposílal žádné informace o uvedení 
průběhu konventu na facebooku. Ale na můj dotaz o co se vlastně jedná již odpověděla Vaše milá sestra vedoucí 
kanceláře Alena Němcová. Ta mi napsala, že tento úvod byl určen bratru Mazurovi, se kterým jste si asi v této věci psali 
a že jde o chybu.
I když nejsem zcela přesvědčen že usnesení týkající se práce konventu spadá do působnosti staršovstva, rád se pokusím 
vysvětlit svůj názor na celou věc.
Na rozdíl od schůzí správních orgánů, které jsou uzavřené, jsou zasedání shromáždění (na seniorátní úrovni tedy 
konventu) otevřená veřejnosti. V rámci církevní legislativy není tato otevřenost nikterak regulována. Neexistuje tedy 
předpis, který by přikazoval konventuálům, nebo přítomné veřejnosti mlčenlivost ve věcech zde vyslechnutých, pokud 
není zasedání uzavřené. Podle mého názoru je tedy v souladu s intencí Církevního zřízení, které vytváří v tomto ohledu 
prostor pro otevřenost, když si některý z přítomných pořizuje vlastní písemný záznam, když tento záznam poskytne 
třetím osobám (a to přímo v průběhu jednání nebo po jeho skončení), pokud je z takového materiálu zřetelné, že není 
oficiálním zápisem. Není tedy v kompetenci konventu, takové projevy regulovat. Obávám, se že, byť by byl z pléna 
podán návrh na regulaci předávání neoficiálních informací o průběhu konventu třetím stranám, nebylo by možné o 
takovém návrhu jednat.
K druhému bodu Vašeho dopisu si dovoluji sdělit, že předsednictvo nemá ve své kompetenci určení veřejných a 
neveřejných částí zasedání, s výjimkou projednávání stížnosti na správní orgán, tedy seniorátní výbor. Jednání konventu 
je možné prohlásit za neveřejné pouze řádným usnesením přijatým na základě řádně podaného návrhu. V této věci 
bych Vás chtěl povzbudit, abyste se obrátili na Vámi volené konventuály a vysvětlili jim své stanovisko ohledně 
neveřejného jednání – oni jsou těmi, kdo mohou navrhnout usnesení o prohlášení jednání za neveřejné. Pokud se 
nepletu, tak Církevní zřízení neurčuje, mimo výše uvedené výjimky, ani demonstrativní výčet důvodů, pro  které by 
mohl být podán návrh na prohlášení jednání za neveřejné.
Protože se podle mého názoru oba body uvedené ve Vašem dopise netýkají kompetencí předsednictva shromáždění, 
musím Vám s lítostí sdělit, že v této věci nemohu konat podle Vašich představ. V této věci Vás mohu toliko znovu 
povzbudit, abyste, v případě, že problematiku mlčenlivosti vůči třetím stranám vnímáte jako pozoru hodnou, využili 
působnosti staršovstva ve věci podávání návrhů na konvent a podali návrh na změnu příslušné církevní legislativy. 
Takový návrh, pokud je přijat, je konventem postoupen k projednání na synodu.

S přáním všeho dobrého Vás i za ostatní členy předsednictva zdraví

Matěj Cháb


