
TRVALÁ USNESENÍ KONFERENCÍ 
platná v ČR 
 
(1972) 
Protože tzv. Branhamovo učení odporuje v některých svých článcích biblickému učení (v 
otázce původu hříchu aj. a popírá některé základní pravdy křesťanské víry, např. učení o 
Trojici), nemůže být proto členem CB ten, kdo poselství zesnulého Branhama včetně jeho 
pojetí křtu přijímá a šíří.  
 
(1975) 
Rozhodnuto ponechat sborům svobodu ve věci užívání symbolu kříže. 
 
(1991) 
Konference odmítá všeobecnou lustraci kazatelů a pracovníků v církvi. V případech, kdyby 
kazatel nebo pracovníci CB chtěli čelit nařčení ze spolupráce s StB, nechť vyjde iniciativa 
k lustraci jich samých z jejich strany. Ve výjimečných případech je dána možnost iniciativy 
k lustraci Radě CB s vědomím dotyčného. 
 
(1995) 
Konference přijala symbol Církve bratrské, který v případě jeho přijetí i slovenskou částí Církve 
bratrské bude symbolem společným. 

 
 
(1997) 
Konference doporučuje, aby členové Církve bratrské přispívali na práci v Božím království 
alespoň desetinou svých čistých příjmů.  
 
(2002) 
Konference schválila, aby sbírka jedné předem stanovené neděle v roce byla určena na fond 
Diakonie CB. 
 
(2016) 
Konferencí byla schválena pravidla Stavebního fondu. 

Pravidla Stavebního 

fondu.doc  
 
(2016) 
Klíčem k výběru delegátů Společné konference je číselná řada sestavená podle abecedního 
seznamu všech Sborů, která v případě vzniku nových Sborů bude doplněna tak, aby stávajícím 



Sborům bylo trvale zachováno pořadí z minulosti. Sbory na lichých místech vyšlou na 
Společnou konferenci ordinované kazatele, Sbory na sudých místech nekazatele. Každou další 
Společnou konferenci se výběr ordinovaných kazatelů a nekazatelů vymění. Nebude-li se moci 
ordinovaný kazatel příslušného Sboru Společné konference zúčastnit, požádá prostřednictvím 
Rady Sbor, který má vyslat nekazatele o jednorázovou výměnu pořadí. V jiných specifických 
případech rozhodne o vyslání delegáta na Společnou konferenci Rada. 
 
(2016) 
Konference na základě čl. 4 odst. 10 Ústavy uděluje korejským baptistickým sborům CB v Praze 
a v Ostravě a mezinárodnímu sboru CB v Praze status přidružených sborů s právní 
subjektivitou, na které se ustanovení dokumentů Církve bratrské (čl. 9 Ústavy) vztahují 
přiměřeně. Specifická práva a povinnosti stanovuje přidruženým sborům Rada formou 
průběžně aktualizované dohody o partnerské spolupráci při zachování nároků na členství (čl. 
3 odst. 1 až 3 Ústavy) a nároků na kazatelskou ordinaci (čl. 8 odst. 5) s výjimkou, že o 
volitelnosti za pastora (a to pouze v rámci přidruženého sboru)  může rozhodnout Rada. 
 
(2017) 
Konference pověřuje Radu CB vydáváním časopisu Brána počínaje 1. lednem roku 2018. 
 
(2017) 
Konference pověřuje Radu CB vyhledat vhodného kandidáta na pozici šéfredaktora časopisu 
Brána, následně jej do této pozice jmenovat a pověřit sestavením (a vedením) redakční rady. 
Konference ukládá Radě CB zabezpečit náklady na plat šéfredaktora z rozpočtu Rady (a to až 
do výše 0,5 úvazku), současně ukládá sborům přispívat na vydávání časopisu ze sborových 
rozpočtů částkou 40 Kč  ročně za každého člena CB, který sám Bránu neodebírá. 
 
(2017) 
Konference CB schvaluje auditora Ing. Jitku Kolářovou (společnost JK tax & audit) k provádění 
auditu Církve bratrské (IČ: 00445215) za účetní období od roku 2017 na dobu neurčitou. 

 
(2019) 
Konference přijímá navrženou úpravu „Modelu podpory růstu“. 

190522 Model 

podpory růstu III  
 
(2019) 
Podpora Evangelikálního teologického semináře. 

190522 Podpora 

ETS.docx  
 
(2019) 
Konference vyslovuje souhlas s tím, aby Rada CB samostatně zakládala příp. rušila Účelová 
zařízení podle § 190 Řádu správy CB, má-li se jednat o založení či zrušení Pobočky Diakonie 
Církve bratrské při konkrétním Sboru CB. 



(2022) 
Konference zřizuje místo pro celocírkevního pracovníka pro Odbor pro obnovu sborů. 
V souladu s §228 Řádu správy CB bude celocírkevního pracovníka následně jmenovat Rada CB. 
Funkční období bude do konce kalendářního roku, v němž zahájí funkční období nová Rada 
CB. 

 
(2022) 
Konference zřizuje místo pro celocírkevního pracovníka Odboru pro zakládání stanic a sborů. 
V souladu s §228 Řádu správy CB bude celocírkevního pracovníka následně jmenovat Rada CB. 
Funkční období bude do konce kalendářního roku, v němž zahájí funkční období nová Rada 
CB. 
 
(2022) 
Zabezpečení vydávání časopisu Brána - Konference ukládá Radě CB zabezpečit náklady na plat 
šéfredaktora z rozpočtu Rady (a to až do výše 1 úvazku). 
 

 
 
 
TRVALÁ USNESENÍ SPOLEČNÝCH KONFERENCÍ 
platná v ČR + SR 
 
(2016) 
Společná konference schvaluje, že počet členů stálých komisí Společné konference (§ 12 
Jednacího řádu) se rovná šesti. 
 
 


