Jednací řád Společné konference Církve bratrské
Základní ustanovení
Jednací řád Společné konference (dále jen „Jednací řád“) v návaznosti na Ústavu Církve bratrské
(dále jen „Ústava“) určuje pravidla pro jednání a rozhodování Společné konference (čl. 7 Ústavy).
V procedurálních otázkách, které nejsou popsány v Jednacím řádu, postupuje Společná
konference dle svého aktuálního uvážení.
Delegáti Společné konference
Každá Zemská církev (čl. 5 odst. 1 Ústavy) je povinna na Společnou konferenci vyslat zemskou
reprezentaci, kterou tvoří delegáti Sborů a zástupci Rad (dále jen „delegáti s hlasovacím právem“).
Každý Sbor Zemské církve vysílá na Společnou konferenci jednoho delegáta, další tři delegáty
určuje vždy Rada každé Zemské církve (dále jen „Rada“). Alespoň jednu třetinu delegátů
s hlasovacím právem za příslušnou Zemskou církev tvoří ordinovaní kazatelé a jednu třetinu
nekazatelé.
Stanovení způsobu výběru delegátů s hlasovacím právem je svěřeno příslušným Konferencím
Zemských církví.
Citace čl. 7 odst. 4 Ústavy:

„O závazných a základních dokumentech Církve bratrské (čl. 9 odst. 3 až 5 Ústavy) rozhoduje Společná
konference nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů všech zaregistrovaných 1 delegátů
s hlasovacím právem. V ostatních záležitostech rozhoduje nadpoloviční většinou všech
zaregistrovaných delegátů s hlasovacím právem. Vždy je ale zároveň třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech zaregistrovaných delegátů s hlasovacím právem z každé zemské reprezentace.“
Program Společné konference
Společná konference rozhoduje o změnách závazných a základních dokumentů celé Církve
bratrské (pokud jsou navrženy - § 23), rozhoduje o závazném a konečném výkladu eventuálně sporných
ustanovení Ústavy a usnesení Společné konference, na základě návrhu určuje, zda jsou
dokumenty Zemských církví (čl. 9 Ústavy) v souladu s Ústavou a usneseními Společné konference,
přezkoumává plnění dosud platných usnesení Společné konference a rozhoduje o jejich případné
revizi, provádí rekapitulaci aktuálně přijatých usnesení, určuje, v které Zemské církvi (čl. 5 odst. 1 Ústavy)
proběhne jednání příští Společné konference a ustavuje složení předsednictva (§ 11) Společné
konference (dále jen „Předsednictvo“) příští Společné konference.
Na programu Společné konference je vždy minimálně rozprava o duchovním směřování Církve
bratrské včetně rozpravy o naplňování poslání církve (čl. 4 odst. 3 Ústavy). Společná konference hodnotí
duchovní stav Církve bratrské za minulé období a zároveň nalézá a reflektuje témata stojící před
Církví bratrskou pro další období.
Společná konference je v zásadě otevřená dalším Členům (čl. 3 odst. 1 Ústavy) s tím, že tito další
účastníci nejsou oprávněni na Společné konferenci hlasovat. Promlouvat a jinak se účastnit
rozprav mohou jen se souhlasem Předsednictva. Počet takových dalších účastníků je omezen
pouze kapacitou místa jednání. Předsednictvo je však oprávněno v odůvodněných případech
Společnou konferenci (nebo její část) uzavřít pouze pro delegáty s hlasovacím právem a
eventuálně další osoby jím určené.
Členové stálých komisí (§ 12), pokud nejsou zároveň delegáty Společné konference, se mohou
Společné konference zúčastnit jako její hosté bez hlasovacího práva a s oprávněním vystoupit. O
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případném pozvání dalších hostů či poradců na Společnou konferenci rozhoduje Předsednictvo ve
spolupráci s Radou a dalšími orgány či komisemi Společné konference (§ 13).
Orgány Společné konference
Stálým orgánem Společné konference je Předsednictvo.
Předsednictvo řídí Společnou konferenci a rozhoduje o záležitostech Společné konference, které
Ústava nebo Jednací řád nevyhradily rozhodování Společné konferenci jako celku. Předsednictvo
dále zpracovává došlé návrhy a podněty pro Společnou konferenci (§ 23 až § 33) a podílí se na
organizačním zajištění Společné konference, kdy zejména nese zodpovědnost za přípravu a
průběh její administrativní části. Předsednictvo je proto bezodkladně Radou informováno o všech
podstatných záležitostech týkajících se Společné konference.
O složení Předsednictva pro příští Společnou konferenci rozhoduje předchozí Společná
konference s tím, že Předsednictvo je ustaveno z delegátů, přičemž každou Zemskou církev
zastupuje vždy jeden ordinovaný kazatel a jeden nekazatel. Pokud se příslušní členové
Předsednictva nestanou delegáty s hlasovacím právem pro příští Společnou konferenci, nebo na
své místo rezignují, jmenuje bezodkladně místo těchto členů Předsednictva náhradní členy
příslušná Rada. Tak se postupuje i v případě, že Předsednictvo nebylo Společnou konferencí
ustaveno.
Stálými komisemi Společné konference jsou „Komise pro Duchovní zásady a Vyznání víry“ a
„Komise pro Ústavu“, ve kterých musí být paritně zastoupeny všechny Zemské církve. Komise pro
Duchovní zásady a Vyznání víry zodpovídá za přípravu aktualizace Duchovních zásad a Vyznání
víry, Komise pro Ústavu zodpovídá za přípravu aktualizace Ústavy a Jednacího řádu Společné
konference.
Společná konference dále k přípravě podkladů pro své jednání a rozhodování může ustavit a rušit
i další komise či (poradní) orgány, které se zodpovídají Společné konferenci. Při ustavení dalších
komisí a orgánů Společné konference je třeba stanovit délku jejich funkčního období, počet členů
a vymezit jejich kompetence. Tyto další komise a orgány Společné konference musí být sestaveny
alespoň ze dvou ordinovaných kazatelů a dvou nekazatelů. Podmínkou jejich ustavení je alespoň
jeden zástupce z každé Zemské církve. Celkový počet členů jedné komise nebo orgánu je
minimálně čtyři, maximálně dvanáct členů.
Všechny komise a orgány Společné konference jsou schopné se usnášet, jestliže byly svolány
obvyklým způsobem a je-li přítomna alespoň polovina jejich členů, nejméně však tři osoby.
Všechny tyto subjekty rozhodují nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Jejich předsedu si jejich
členové vyberou ze svého středu, není-li určeno jinak. Ze svých jednání vyhotovují zápis.
Všechny orgány a komise Společné konference, vyjma Předsednictva, předkládají Společné
konferenci prostřednictvím Předsednictva písemnou zprávu o své činnosti za uplynulé období.
Společná konference rozhoduje o ustavení Předsednictva, Komise pro Duchovní zásady a Vyznání
víry, Komise pro Ústavu a svých dalších orgánů a komisí zpravidla aklamací, a to hlasováním o
navrhovaném složení (kandidátce) orgánu či komise jako celku. V případě, že počet kandidátů na
člena orgánu či komise převýší maximální počet členů příslušného orgánu či komise, provede se
užší výběr hlasováním o kandidátech, ze kterého vzejde konkrétní pořadí. Z tohoto konkrétního
pořadí se sestaví kandidátka o takovém počtu kandidátů jako je maximální počet členů
příslušného orgánu nebo komise. V případě, že kandidát umístěný v pořadí na místě přesahujícím
maximální počet členů příslušného orgánu nebo komise dostane stejně hlasů jako kandidát
umístění v pořadí na posledním místě maximálního počtu členů příslušného orgánu nebo komise,
provede se další užší výběr hlasováním o těchto kandidátech, dokud nebude rozhodnuto a tak
sestavena konečná kandidátka příslušného orgánu nebo komise. Na návrh alespoň jedné čtvrtiny
delegátů Společné konference provádí se namísto aklamace hlasování na lístky.
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Svolání a příprava Společné konference
Společná konference se koná v tříletých cyklech. Společnou konferenci k mimořádnému jednání
lze svolat na požádání Konference či jedné třetiny Sborů celé Církve bratrské (z jejich celkového
počtu ve všech zemích). Ustanovení § 23 tím není dotčeno.
Společná konference se koná v daném kalendářním roce po uskutečnění Konferencí všech
Zemských církví, které byly svolány k uzavření předchozího kalendářního roku.
Společnou konferenci svolává příslušná Rada, v jejíž zemské působnosti se tato konference koná
(§ 5), a to ve spolupráci s ostatními Radami. Společná konference musí být řádně svolána alespoň
čtyři měsíce před svým konáním a nejpozději do dvou měsíců od případné žádosti o její konání (čl.
7 odst. 3 Ústavy). Oznámení o svolání Společné konference, musí být rozesláno na všechny Sbory ve
všech Zemských církvích, musí v něm být uveden konkrétní termín, místo konání a základní body
programu.
Za přípravu a zajištění organizačních či administrativních záležitostí včetně zpracování a distribuce
návrhu programu, vlastního konferenčního materiálu včetně příloh, hlasovacích lístků, prezenční
listiny a zápisu zodpovídá Předsednictvo v součinnosti s příslušnými komisemi Společné
konference a příslušnou Radou, která poskytuje administrativní servis. Předsednictvo zároveň
dbá, aby všechny komise či jiné orgány Společné konference dokončily své úkoly včas.
Za přípravu dalšího obsahu jednání Společné konference zodpovídají Rady ve vzájemné
součinnosti.
Za organizační zajištění Společné konference (přihlášky, způsob hrazení konferenčního poplatku,
strava, nocleh, technické zázemí včetně projekční, hudební či nahrávací techniky apod.)
zodpovídá příslušná Rada v součinnosti se Sborem, na území jehož působnosti se Společná
konference koná.
Konferenční návrhy
Návrhy určené k projednání ve věci změny základních a závazných dokumentů celé Církve bratrské
(čl. 9 Ústavy) mohou být podány pouze oprávněnými předkladateli (§ 24), a to nejpozději dvanáct
měsíců před konáním Společné konference.
Oprávněnými předkladateli konferenčních návrhů ve věci změny základních a závazných
dokumentů celé Církve bratrské (čl. 9 Ústavy) jsou pouze Konference (čl. 6 odst. 1 Ústavy), Komise pro
Duchovní zásady a Vyznání víry a Komise pro Ústavu s tím, že uvedené komise jsou navíc povinny
věcně příslušné návrhy předem předložit k projednání na Konferencích ve všech Zemských
církvích.
Návrhy na personální složení jednotlivých orgánů či komisí Společné konference (§ 9 až § 16)
předkládá Rada a to nejpozději šest měsíců před konáním Společné konference.
Návrhy, které se netýkají změn základních a závazných dokumentů podle § 23, které se však týkají
celé Církve bratrské, může kromě Konference předložit Rada nebo společně i minimálně sedm
Sborů (čl. 4 Ústavy) nejpozději šest měsíců před konáním Společné konference příp. další komise a
orgány ustavené Společnou konferencí (§ 12) v rámci své kompetence určené Společnou
konferencí.
Návrhy určené k projednání se podávají přímo k členům Předsednictva, nebo prostřednictvím
Rady. Podané návrhy musí splňovat předepsané formální a obsahové náležitosti (§ 28), jinak je
Předsednictvo odmítne. Odmítnutí musí být oznámeno předkladateli i se stručným odůvodněním.
Předsednictvo, pokud je to účelné, před odmítnutím návrhu vyzve příslušného předkladatele
k úpravě jeho návrhu tak, aby splňoval předepsané náležitosti. K návrhům ve věci změn
Duchovních zásad a Vyznání víry se musí vždy vyjádřit i Komise pro Duchovní zásady a Vyznání
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víry. K návrhům ve věci změn základních a závazných dokumentů celé Církve bratrské (čl. 9 Ústavy) a
Jednacího řádu se musí vždy vyjádřit i Komise pro Ústavu.
Návrhy musí mít takovou formu, aby o nich mohla Společná konference bez dalších úprav
hlasovat, musí být jasné, kdo je podává a také obsahovat jejich odůvodnění. Návrhy se musejí
vztahovat jen k záležitostem, které podle Ústavy nebo tohoto Jednacího řádu projednává
Společná konference.
Návrhy, které se netýkají změn základních a závazných dokumentů podle § 23, které
Předsednictvo neodmítne, musí být rozeslány na všechny Sbory a Rady alespoň čtyři měsíce před
zahájením Společné konference. Oprávnění předkladatelé takových návrhů k nim pak mohou ve
lhůtě dvou týdnů podat (§ 27) pozměňovací návrhy, které opět musí splňovat náležitosti popsané
v § 28.
Návrhy, pozměňovací návrhy, včetně stanovisek Předsednictva, Komise pro Duchovní zásady a
Vyznání víry a Komise pro Ústavu se stanou součástí návrhu programu Společné konference (§ 32).
O stažení návrhů, které byly zařazeny do programu (§ 30), rozhoduje Společná konference.
Ucelený návrh programu včetně příp. pozměňovacích návrhů má být rozeslán na všechny Sbory,
Rady a všem delegátům alespoň jeden měsíc před zahájením Společné konference.
K přípravě programu a materiálů Společné konference smí Předsednictvo využít zázemí kanceláře
Rady na její náklady.
Průběh jednání Společné konference
K ustavení Společné konference patří vždy zjištění usnášeníschopnosti. Společná konference
prostřednictvím Předsednictva ověřuje přítomnost delegátů2 a jejich oprávněnost k účasti na
Společné konferenci.
Jednání předsedá vždy člen Předsednictva. Předsedajícího Společné konference nebo její části
určuje Předsednictvo ze svého středu.
Na ustavení Společné konference navazuje volba skrutátorů, dvou zapisovatelů, schválení
programu jednání a rekapitulace plnění trvalých a jednorázových usnesení z minulých Společných
konferencí (čl. 7 odst. 4 Ústavy). Zapisovatelé nemusejí být delegáty.
Zapisovatelé pořizují zápis jednání Společné konference, zapisují všechna trvalá a jednorázová
usnesení, výsledky hlasování a voleb. K zápisu se přikládá prezenční listina a další doprovodné
písemnosti týkající se Společné konference. Schválená usnesení se bezodkladně oznamují Sborům
a Radám, trvalá usnesení eviduje Rada ve zvláštním seznamu. Zápis vedle zapisovatelů podepisuje
i člen Předsednictva, který jej zároveň ověřuje.
Vyžaduje se, aby všichni registrovaní delegáti Společné konference byli přítomni po celou dobu
jejího trvání. O případné žádosti o zrušení registrace delegáta (čl. 7 odst. 4 Ústavy) rozhoduje
Předsednictvo.
K přednesení diskusního příspěvku je nutno se přihlásit. Není dovoleno mluvit a zasahovat do
rozpravy bez přihlášení se. K témuž tématu může delegát vystoupit v rozpravě jen dvakrát.
Předsedající uděluje přihlášeným slovo v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlásili. Diskuzní
příspěvek nesmí překročit pět minut. Přihlásil-li se do rozpravy větší počet účastníků, může
Společná konference na návrh předsedajícího stanovit pro příspěvky zkrácený časový limit.
Předsedající dbá, aby se řečníci drželi tématu, neopakovali argumenty již přednesené a způsobem
projevu respektovali úctu k ostatním. V případě potřeby je napomene, a pokud by napomenutí
nedbali, vezme jim slovo.
Pokud by rozprava byla neúměrně rozsáhlá a byl by ohrožen časový průběh Společné konference,
může předsedající nebo kdokoliv z jejích účastníků navrhnout ukončení rozpravy. Projeví-li
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Společná konference s ukončením rozpravy souhlas, udělí se slovo již jen těm, kdo se do rozpravy
přihlásili před podáním návrhu na její ukončení.
Mimo pořadí lze udělit slovo pouze těm, kteří chtějí podat návrh na ukončení rozpravy,
připomenout ustanovení Ústavy, chtějí opravit osobní nebo věcné nesrovnalosti s upozorněním,
že pronesou jen faktickou poznámku. Délka takových projevů nesmí přesáhnout dvě minuty.
Každý konferenční návrh se projednává samostatně. Po skončení rozpravy se hlasuje nejprve o
všech pozměňovacích návrzích k příslušnému návrhu, a to v opačném pořadí, než byly podány.
Pokud je ke stejné záležitosti podáno více návrhů, rozhoduje o způsobu či pořadí hlasování
Společné konference na návrh Předsednictva Společná konference.
Předsednictvo je oprávněno zasedání Společné konference s udáním důvodu přerušit na nezbytně
nutnou dobu. K přerušení se přistoupí, je-li nutné zjistit důležité skutečnosti týkající se
projednávané záležitosti.
Závěrečná ustanovení
Změny Jednacího řádu schvaluje Společná konference.
Jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení dne 12. 11. 2016.
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