
Jungmannova 22/9 

P. O. BOX 466 

111 21 Praha 1 

+420 224 999 211 

e-cirkev@e-cirkev.cz 

www.e-cirkev.cz 

 

 

Všem sborům ČCE 

Praha, 17. května 2021 

Č.j.: ÚCK/261-2/2021 

Etický kodex ČCE a Krizová komunikace v ČCE – směrnice SR 

 

Milé sestry a milí bratři, 

posíláme Vám dvě směrnice synodní rady: (a) Krizová komunikace v ČCE, (b) Etický kodex ČCE 

pro organizaci pobytových akcí.  

Prosíme, přijměte je jako možnou pomoc a oporu pro život církve. I v naší církvi mohou nastat 

vážné krizové situace. Krizová opatření mohou pomoci jak preventivně, tak i ve chvíli, kdy 

problémová situace nastala.  

První směrnice, Krizová komunikace v ČCE, definuje závazné postupy při nenadálých situacích, 

které vyžadují bezprostřední reakci vůči veřejnosti či médiím. Krizová komunikace se týká celé 

škály problémů (trestné činy, výhrůžky, konflikty s okolím, komunitou, komunikace s médii, 

sexuální zneužívání apod.). Naší snahou je být v takové situaci maximálně otevření, nezamlčovat 

fakta, ale také předcházet možným újmám. Poskytované informace jsou velmi citlivé a mohou se 

dotýkat dalších osob i institucí. Proto je nutné určit, kdo za ČCE veřejně vystupuje, a zvláště, jaké 

informace sděluje. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance ČCE. 

Druhá směrnice, Etický kodex ČCE pro pořádání pobytových akcí, obsahuje základní vymezení 

přístupu k situacím, které považujeme za zásadní. Proto bude závazný pro všechny pracovníky 

pobytových akcí určených pro děti a mládež, které pořádá povšechný sbor ČCE od 1. 7. 2021. 

Doplňuje zákonné normy, právní předpisy a hodnoty definované posláním ČCE. Kodex chce 

pomáhat a ochraňovat. Může sloužit pracovníkům akcí jako opora či ochranný štít v situaci, která 

může být vypjatá a náročná, při hledání správného řešení. Poskytuje tak větší prostor pro nastavení 

jasných vztahů.  

ČCE navzdory množství akcí, které pořádá, dosud podobný dokument nemá. Věříme, že jeho 

vytvoření a respektování napomůže k dobrému průběhu akcí, bez ohledu na fakt, že počet 

evidovaných případů problematického chování je minimální. Ano, toužíme po tom, aby 

společenství, které vzniká na půdě církve, bylo prostorem přátelství a bezpečí.  

Uvědomujeme si, že dobrou prevencí je také kvalitní vzdělávání. Myslíme na to.  

Připomínáme, že podle zákonných norem a právních předpisů platí, že v případě mimořádné 

události musí organizátor prokázat, že učinil přiměřené kroky k prevenci potenciální újmy, a to 

včetně prokazatelného proškolení. Seznámením všech vedoucích pořádané akce s Kodexem, včetně 

stvrzení podpisem, že byli s Kodexem seznámeni, může dobře sloužit jako průkazný dokument. 

V případě, že jde o akci jiného pořadatele, než je povšechný sbor (např. farní sbor, seniorát, SEM 
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apod.), lze Kodex využít jako průkazný dokument o zajištění maximální bezpečnosti a ochrany 

účastníků, za něž na dobu trvání akce převzal pořadatel odpovědnost. 

Věříme, že tyto směrnice přijmete s pochopením a jako odpovědnou prevenci před možným 

hlubokým zraněním těch, kdo jsou nám svěřeni. 

Přejeme radost z evangelia a z něj vyvěrající naději pro každý den. 

Jménem synodní rady Českobratrské církve evangelické 

 

 

Daniel Ženatý        Vladimír Zikmund 

synodní senior        synodní kurátor 

 

 

 

Přílohy: 

▪ Směrnice Krizová komunikace v ČCE 

▪ Směrnice Etický kodex ČCE pro organizaci pobytových akcí 

▪ Etický kodex ČCE pro organizaci pobytových akcí v DOCX formátu pro potřeby sborů 


