
SLOUČENÍ FARNÍCH SBORŮ
ŘSC + usnesení synodu z r. 20183

FARNÍ SBOR – STANDARDNÍ MODEL
ŘSC + usnesení synodu z r. 20181

FARNÍ SBOR 
podporované místo, časově omezené období – PZRKM čl. 41a

FARNÍ SBOR 
administrovaný, přechodné období – ŘK čl. 7 + usnesení synodu  z r. 20181b

ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI SBORU

schopnost vytvořit dostatečnou poptávku po práci kazatele
schopnost shromáždit k pravidelným nedělním bohoslužbám v sídle sboru v průměru alespoň 10 osob
schopnost pravidelně konat přiměřenou misijní, diakonickou či pastorační aktivitu pro okolí sboru
schopnost staršovstva pravidelně se scházet v usnášeníschopném počtu
schopnost získat během kalendářního roku pro svůj vlastní život a službu nejméně 50 000 Kč (v součtu
vybraných sbírek pro potřeby sboru, vybraných tuzemských darů a vybraného saláru) + zaplatit odvod
do Personálního fondu a repartice
schopnost zvládnout samostatně příslušnou správní agendu (vč. správy nemovitostí)

přechodné řešení pro krizovou situaci s dobrým výhledem
podle Pravidel zřizování a rušení kazatelských míst může synod za takové místo prohlásit jen to místo,
„kde je reálná naděje na obnovení sborové práce ČCE v plném rozsahu“
nutno předložit projekt, který stanoví cíl, postup k jeho dosažení a časový rozvrh jednotlivých kroků
sbor je osvobozen od odvodů do Personálního fondu; výši osvobození určuje synod
maximální doba trvání 4 roky, výjimečně možno prodloužit o další 2 roky 

jde čistě o přechodný, nikoli setrvalý stav
je tedy třeba, aby takovýto sbor aktivně hledal kazatele 
jinak platí vše jako u farního sboru – standardního modelu
administrace by neměla trvat déle než 10 let

vzniká tam, kde není možné udržet samostatný sbor
konají se zde pravidelná bohoslužebná a katechetická shromáždění
povinnost vypracovat statut kazatelské stanice

VĚJÍŘ MOŽNOSTÍ

varianta pro sbory, které nejsou schopny následkem značného poklesu členů nebo následkem
poklesu duchovního života dále trvat
sloučení schvaluje synod na základě souhlasu dvoutřetinové většiny sborových shromáždění,
popřípadě na návrh konventu, přičemž konvent může rozhodnout o sloučení sborů i bez souhlasu
dvoutřetinové většiny sborových shromáždění
sloučením vzniká jeden farní sbor

KAZATELSKÁ STANICE
součást farního sboru – ŘSC čl. 202



REGIONÁLNÍ SBOR
nový model sboru – usnesení synodu z r. 20214

vhodný pro menší, ale živá společenství ve větším regionu
vzniká sloučením několika farních sborů (3–6) podobné velikosti ve větší oblasti

původní sbory jako právnické osoby zanikají, vzniká nová, jediná právnická osoba
výhodou je redukce administrativy a zjednodušená správa sboru (jedno regionální staršovstvo)
spojení jednotlivých společenství umožnuje zajistit odvody do Personálního fondu,                          
a tudíž i povolat vlastního společného kazatele
ve větším regionálním sboru je možno povolat i více kazatelů – týmová práce
(možnost finanční podpory např. formou podporovaného místa pro druhého kazatele)

POVOLÁNÍ SPOLEČNÉHO KAZATELE VÍCE SBORY
ŘK čl. 5a5

výhradně na základě společné povolací listiny
minimální počet společných jednání staršovstev je dvakrát ročně

STRATEGICKÉ MÍSTO
speciální kazatelské místo – PZRKM čl. 56

zřizuje synod tam, kde chce ČCE podle strategického plánu zachovat sborovou práci a rozvíjet ji či

ji zcela nově konat

nutno předložit projekt, který stanoví cíl, postup k jeho dosažení a časový rozvrh jednotlivých

kroků

minimální požadavky pro farní sbory zde neplatí

místo zřizuje synod na 5–15 let

MISIJNÍ MÍSTO
speciální kazatelské místo – PZRKM čl. 47

zřizuje synod tam, kde se práce ČCE dosud nekonala či nekoná

nutno předložit projekt, který stanový cíl, postup k jeho dosažení a časový rozvrh jednotlivých

kroků

místo může být prohlášeno za misijní na dobu 2–5 let, nejvýše na 10 let

církevní sbor je zproštěn povinnosti odvádět za toto místo odvod do Personálního fondu, pokud

synod nestanoví jinak

ZRUŠENÍ FARNÍHO SBORU
ŘSC čl. 78

sbor může být zrušen, bylo-li nadřízenými orgány posouzeno, že pro neplnění svých základních

funkcí nemůže dál samostatně působit či není-li dlouhodobě schopen plnit své splatné závazky

o zrušení rozhoduje synod

ZŘÍZENÍ FARNÍHO SBORU
ŘSC čl. 29

nový sbor může být zřízen synodem tam, kde se členové církve v určitém obvodu dohodnou     

 o zřízení nového sboru a o jeho sídle

musí souhlasit většina členů církve bydlící v obvodu nového sboru

nový sbor musí být zabezpečen po finanční stránce


