
ZÁSADY PRO POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI K ORDINOVANÉ SLUŽBĚ KAZATELE 

PRO KAZATELE Z JINÝCH CÍRKVÍ 

Možnost udělit ordinovaným kazatelům jiných evangelických církví, případně kazatelům a duchovním 

jiných křesťanských církví osvědčení o způsobilosti k ordinované službě zakotvuje čl. 8 Řádu pro kazatele. 

O udělení osvědčení o způsobilosti k ordinované službě rozhoduje synodní rada. Ordinace udělená v jiné 

evangelické církvi se uznává i pro Českobratrskou církev evangelickou.  

Kazateli z jiné evangelické církve, který absolvoval jednooborový magisterský obor „evangelická teologie“ 

na UK ETF, příp. obdobný studijní program na některé zahraniční teologické fakultě, může synodní rada 

vydat osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře. V odůvodněných případech může synodní rada po 

prozkoumání studijních osnov uznat i studium na jiných evangelických bohosloveckých fakultách nebo 

vysokých školách (čl. 9 odst. 1 a čl. 10 Řádu pro kazatele). Ve všech ostatních případech může synodní rada 

vydat osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna (čl. 8 odst. 2 Řádu pro kazatele). 

Pro postup při vydávání osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře či jáhna (dále jen „osvědčení“) 

kazatelům jiných církví (dále jen „zájemcům“) stanoví synodní rada tato pravidla: 

1) Na udělení osvědčení o způsobilosti k ordinované službě kazatele není právní nárok. 

2) Podmínkou pro udělení osvědčení je členství v Českobratrské církvi evangelické. Postup při přijímání 

členů stanoví Řád členství v církvi. 

3) Se zájemcem vede synodní rada rozhovor. Zájemce je synodní radě před rozhovorem povinen předložit: 

a) potvrzení o studiu; 

b) potvrzení o ordinaci; 

c) životopis; 

d) výpis z trestního rejstříku ne starší než tři měsíce; 

e) čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze; 

f) prohlášení církve, v níž zájemce dosud působil, že vůči ní zájemce nemá žádné závazky, příp. čestné 

prohlášení zájemce o tom, že mu církev takové prohlášení odmítla vydat; 

g) hodnocení církve, v níž zájemce dosud působil; 

h) doporučení psychologa, kterého určí synodní rada; 

i) doporučení staršovstva sboru, jehož je členem, a příslušného seniorátního výboru 

4) Zájemce je povinen absolvovat vikariát (čl. 10 odst. 2 Řádu pro kazatele), případně jáhenskou praxi. 

5) Průběh vikariátu a podmínky jeho zdárného ukončení se řídí příslušnými ustanoveními řádů ČCE. O 

vydání osvědčení rozhoduje synodní rada. Před vydáním osvědčení je zájemce povinen podepsat 

kazatelský revers. 

6) Povinnost absolvovat vikariát, příp. jáhenskou praxi, promine synodní rada pouze v odůvodněných 

případech. 

7) V případě, že je zájemci prominuta povinnost absolvovat vikariát, příp. jáhenskou praxi, je zájemce 

povinen absolvovat praxi na sboru v délce tří až šesti měsíců, při níž bude zaměstnán jako pastorační 

pracovník. Účelem praxe je, aby se zájemce seznámil s tradicí a specifiky ČCE. 

8) Během této praxe bude zájemce pracovat pod vedením kazatele ČCE, kterého určí synodní rada. 

9) Tuto praxi musí zájemce vykonat v jiném sboru, než v němž bude po vydání osvědčení působit jako 

kazatel. 

10) Synodní rada určuje další povinnosti, které je zájemce povinen během této praxe vykonat (povinnost 

absolvovat některý z kurzů pro vikáře, předložit písemnou práci apod.). 

11) Praxe je zakončena rozhodnutím synodní rady o způsobilosti zájemce k ordinované službě kazatele, 

kterému předchází rozhovor se synodní radou, při němž zájemce mimo jiné prokáže znalosti o organizaci 

a správě církve, jejím zřízení a řádech a obecně platných předpisech vztahujících se k činnosti církve. 

Před vydáním osvědčení je zájemce povinen podepsat kazatelský revers. 



Příloha: 

Čestné prohlášení kazatele jiné církve, který žádá o vydání osvědčení o způsobilosti k ordinované 

službě kazatele v Českobratrské církvi evangelické 

Jméno a příjmení:       

Datum narození:       

Dosavadní působení v církvi:       

1. V církvi, v níž jsem dosud jako kazatel/duchovní působil, proti mně bylo vedeno kárné řízení: 

 ano (z jakého důvodu a s jakým výsledkem:      )  

 ne  

 odmítám odpovědět 

2. V církvi, v níž jsem dosud jako kazatel/duchovní působil, mi byla udělena důtka či jiný kázeňský 

postih: 

 ano (z jakého důvodu:      )  

 ne  

 odmítám odpovědět 

3. V současné době je proti mně vedeno trestní řízení: 

 ano (z jakého důvodu:      )  

 ne  

 odmítám odpovědět 

4. V současné době jsem účastníkem soudního sporu: 

 ano (jakého:      )  

 ne  

 odmítám odpovědět 

 

Prohlašuji, že odpovědi zde uvedené jsou pravdivé.  

Datum:  Podpis: 

 

Toto čestné prohlášení slouží jako podklad pro rozhovor kazatele jiné církve, který žádá o vydání osvědčení 

o způsobilosti k ordinované službě kazatele v Českobratrské církvi evangelické, se synodní radou. 

V případě, že se kazatel jiné církve stane kazatelem Českobratrské církve evangelické, bude toto čestné 

prohlášení uloženo v jeho osobní složce. V jiném případě bude skartováno. 


