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Zásady pověřování k duchovenské službě v jiných institucích  

Čl. 1 Obecná ustanovení 

1. Tyto zásady upravují vysílání kaplanů a pověřování ostatních kazatelů, příp. jiných 

členů ČCE duchovenskou službou v jiných institucích (zejména zdravotnických 

zařízeních, armádě, věznicích, policii, školách Evangelické akademie a Diakonii ČCE) 

synodní radou ČCE. 

2. Synodní rada si váží bratří a sester, kteří se rozhodli k duchovenské službě 

ve zdravotnictví, armádě, vězeňství, policii, školách Evangelické akademie, Diakonii 

ČCE a dalších institucích, a to jak kaplanské, tak dobrovolné. Synodní rada považuje 

tuto službu za nezbytnou součást poslání církve v naší společnosti. Vysláním či 

pověřením k  této službě vyjadřuje synodní rada podporu této práci a přejímá za ni 

odpovědnost. 

3. Synodní rada projevuje zájem o činnost kaplanů, ostatních kazatelů a jiných členů ČCE 

pověřených službou v jiných institucích. Jednou ročně je zve k setkání a vítá jejich 

podněty k životu a práci církve. 

4. Duchovenská služba v jiných institucích má ekumenický rozměr, děje se ve spolupráci 

s ostatními církvemi a v souladu s dohodami, uzavřenými mezi Ekumenickou radou 

církví a Českou biskupskou konferencí, případně dalším partnerem. 

5. Kaplany vysílá a ostatní kazatele, příp. jiné členy ČCE pověřuje ke službě v jiných 

institucích synodní rada. 

6. Kaplan vykonává duchovenskou službu v jiných institucích jako zaměstnanec příslušné 

instituce bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu (služební poměr, pracovní 

poměr, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr). 

7. Farář nebo jáhen vykonává duchovenskou službu v jiných institucích v rámci své služby 

ve farním, příp. seniorátním či povšechném sboru. 

8. Výpomocný kazatel či jiný člen církve vykonává duchovenskou službu v jiných 

institucích dobrovolně. 

9. Ke službě v jiné instituci jsou kaplani, ostatní kazatelé nebo jiní členové ČCE vysláni 

v rámci bohoslužebného shromáždění. Toto shromáždění má ekumenický rozměr.  

Čl. 2 Podmínky k vyslání nebo udělení pověření 

1. Podmínkou pro vyslání nebo udělení pověření jsou: 

a. žádost zájemce o vyslání či pověření, 

b. doporučení staršovstva sboru, 

c. doporučení seniorátního výboru, 

d. příp. další dokumenty požadované v souladu s dohodami podle čl. 1 odst. 4 

těchto zásad. 
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2. Synodní rada zve zájemce před udělením vyslání či pověření k rozhovoru. 

V odůvodněných případech může synodní rada od rozhovoru upustit; zájemce o službu 

kaplana však synodní rada zve k rozhovoru vždy. 

3. Vyslání či pověření se uděluje vždy ke službě v určité instituci. Přestane-li kaplan či 

jiný pověřený kazatel, popř. jiný člen církve v této instituci působit, jeho vyslání 

či pověření zaniká. 

Čl. 3 Doba vyslání či pověření 

1. Kaplan je vysílán ke službě v jiné instituci na dobu trvání jeho pracovního či služebního 

poměru v této jiné instituci, nejdéle však na dobu pěti let. 

2. Pověření k dobrovolné službě ostatních kazatelů či jiných členů církve se uděluje 

na dobu nejvýše čtyř let. Má-li farář nebo jáhen vykonávat tuto dobrovolnou službu 

v rámci svého působení v církevním sboru, nesmí zároveň toto pověření přesáhnout 

dobu, na niž byl farář nebo jáhen ke službě v církevním sboru povolán. 

3. Vyslání či pověření může být synodní radou na základě žádosti zájemce prodlouženo. 

Podmínkou prodloužení je plnění povinností stanovených Církevním zřízením, řády 

a těmito zásadami. K žádosti o prodloužení je třeba přiložit doporučení staršovstva 

sboru a příslušného seniorátního výboru. Synodní rada si může před vydáním 

příslušného rozhodnutí vyžádat vyjádření instituce, v níž zájemce o prodloužení vyslání 

či pověření působí. 

4. Vyslání či pověření může být synodní radou ve výjimečných a odůvodněných případech 

odebráno. 

Čl. 4 Povinnosti a práva kaplanů  

a jiných pověřených kazatelů a členů ČCE 

1. Kaplani, ostatní pověření kazatelé a jiní členové ČCE jsou povinni se při své službě 

v jiných institucích řídit Církevním zřízením, řády, pravidly a těmito zásadami. 

2. Kaplani, ostatní pověření kazatelé a jiní členové ČCE jsou povinni informovat o všech 

změnách, které se týkají výkonu jejich služby v jiných institucích, personální oddělení 

Ústřední církevní kanceláře. Stejně tak jsou povinni informovat toto oddělení 

o změnách svých kontaktních údajů, adresy a členství ve farním sboru. 

3. Kaplani, ostatní pověření kazatelé a jiní členové ČCE jsou povinni předložit vždy 

k 15. únoru zprávu o své službě za uplynulý rok.  

4. Kazatel či jiný člen ČCE pověřený ke službě v jiných institucích může požádat synodní 

radu o proplácení cestovného nebo jiných nákladů spojených s touto službou. Je-li 

kazatel či jiný člen ČCE pověřen ke službě během roku, může žádost o proplácení 

nákladů pro daný rok předložit nejpozději do dvou týdnů od udělení pověření. Cestovné 

se pak proplácí v souladu se směrnicí synodní rady o pracovních a jiných cestách. 

Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na kaplany. 
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5. Práva kaplanů působících v jiných institucích jsou upravena příslušnými ustanoveními 

Církevního zřízení a řádů. 

Čl. 5 Koordinátoři kaplanů a jiných pověřených kazatelů 

1. Synodní rada jmenuje z řad kaplanů a jiných pověřených kazatelů koordinátory 

jednotlivých sektorů duchovenské služby v jiných institucích (dále jen „koordinátoři 

kaplanů“), jmenovitě 

a. koordinátora nemocničních kaplanů, 

b. koordinátora vojenských kaplanů, 

c. koordinátora vězeňských kaplanů, 

d. koordinátora kazatelů pověřených ke službě ve školách Evangelické akademie, 

e. koordinátora kaplanů v Diakonii ČCE. 

2. Koordinátor kaplanů působí jako 

a. partner pro synodní radu – předává a vysvětluje rozhodnutí o změnách 

Církevního zřízení a řádů ČCE týkajících se duchovenské služby v jiných 

institucích a rozhodnutí synodní rady pro tuto oblast veřejné služby církve všem 

svým kolegům. Společně s pověřeným pracovníkem ÚCK připravuje program 

pravidelného semináře všech kaplanů ČCE a předává své podněty pověřenému 

členovi synodní rady, 

b. facilitátor – usnadňuje komunikaci ve své komunitě kaplanů a předává její 

návrhy, důležitá sdělení a informace pověřenému členovi synodní rady, 

c. pastýř – poskytuje pastorační podporu svým kolegům; pečuje zvláště o vztah 

kaplanů ke sborům ČCE, 

d. referent pro vzdělávání – sleduje nové poznatky a metody práce ve svém oboru, 

např. studiem vhodných pramenů i návštěvou, případně organizováním 

seminářů nebo konferencí v českém i evropském kontextu, 

e. referent pro ekumenu – sdílí se svými kolegy a s pověřeným členem synodní 

rady impulsy pro duchovenskou službu v jiných institucích z místní i evropské 

ekumeny. Účastní se jednání v komisi Ekumenické rady církví pro službu 

kaplanů, 

f. poradce synodu – účastní se jednání synodu jako poradce, 

g. správce finančních prostředků – hospodaří-li kaplani v příslušném sektoru 

s finančními prostředky z darů či sponzoringu, zodpovídá koordinátor za jejich 

řádné účetní vedení a spolupracuje přitom s ekonomickým oddělením ÚCK. 

3. Koordinátory kaplanů k této službě pověřuje synodní rada na dobu trvání jejich 

pracovního či služebního poměru v jiné instituci, příp. povolání v církevním sboru, 

pokud jde o kazatele působící ve školách Evangelické akademie, nejdéle však na dobu 

pěti let. Pověřený člen synodní rady osloví vhodného kandidáta a předem s ním jedná 

o jeho souhlasu s touto službou a jejím obsahem. Po konzultaci s příslušnou kaplanskou 

komunitou, a pokud kandidát předběžně souhlasí, představí jej synodní radě a požádá 
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o jeho pověření. Koordinátor kaplanů bude poté pověřeným členem synodní rady 

představen v příslušné komunitě kaplanů. 

4. Přestane-li koordinátor kaplanů působit v instituci, do níž byl jako kaplan vyslán, příp. 

mu skončí povolání v církevním sboru, pokud jde o kazatele působící ve školách 

Evangelické akademie, jeho pověření ke službě koordinátora kaplanů zaniká. 

5. Synodní rada může koordinátora kaplanů odvolat. 

6. Výši odměny jednotlivým koordinátorům kaplanů stanoví synodní rada při jejich 

pověření. Duchovenským zaměstnancům ČCE se odměna vyplácí formou zvýšení 

osobního příplatku. Koordinátorům kaplanů, kteří nejsou duchovenskými zaměstnanci 

ČCE, se odměna vyplácí na základě dohody o provedení práce. 

Čl. 6 Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Pověření ke službě v jiných institucích vydaná kaplanům synodní radou podle 

předchozích zásad se považují za vyslání podle těchto zásad a zůstávají v platnosti 

po dobu, na niž byla udělena, nejdéle však po dobu pěti let od nabytí účinnosti těchto 

zásad. 

2. Pověření kazatelů a jiných členů ČCE vydaná synodní radou podle předchozích zásad 

zůstávají v platnosti po dobu, na niž byla udělena. 

3. Tyto zásady byly schváleny synodní radou na jejím zasedání dne 8. března 2016. Tyto 

zásady byly změněny na zasedání synodní rady dne 15. prosince 2020 s účinností 

od 1. ledna 2021. 


