
 

 

 

Diecézní rada 
Církve československé husitské 

v Praze 
 
 

1.K 12, 4 – 7:“Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; 
rozdílné služby, ale tentýž Pán; 

a rozdílná působení moci,  
ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 

Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“ 
 

Oběžník DS  
 č. 1/2013 

V Praze dne 26. 3. 2013 
Čj: 113/DR/DT/13 

 
 
 
 
 
 
 

Všem oprávněným delegátům 
diecézního shromáždění 
Pražské diecéze CČSH 

 



 

 
Svolávací vyhláška diecézního shromáždění 

 
Diecézní rada CČSH v Praze svolává na základě čl. 30, odst. 6 Ústavy 

CČSH svým usnesením č. DR2/13/III/A.5a 
 
 

řádné diecézní shromáždění 
Pražské diecéze CČSH 

na sobotu dne 27. 4. 2013 od 9,00 hodin 
do Husova sboru CČSH v Praze 10 - Vinohradech,  

Dykova 1. 

 
Program jednání s orientačním uvedením časů: 

1. Registrace a příchod členů diecézního shromáždění    8:15 

2. Bohoslužba vedená br. biskupem      9:00 
3. Prohlášení biskupa o počtu zúčastněných a zahájení jednání DS  10:15 
4. Schválení jednacího řádu DS     10:30 
5. Volba pracovního předsednictva     10:45 
6. Volba sčitatelů          10:55 
7. Volba zapisovatelů      11:00 
8. Volba ověřovatelů zápisu     11:05 
9. Zpráva br. biskupa      11:10 
10. Zpráva tajemníka DR      11:30  
11. Volby  - diecézní rada, zástupci ústřední rady, náhradníci diec.org. 11:40 
12. Zprávy z odborů DR – případné ústní doplnění písemných zpráv předložených 

při diecézním shromáždění (kulturně-vzdělávací; pastoračně-misijní –  
odd. duch. péče, odd. děti a mládež, odd. pastorační poradenství; 
literárně-historický – odd. historické, odd. literární)  12:10 

Přestávka        12:30 – 13:00 
13. Zpráva DRFV – předsedkyně DRFV    13:00 
14. Výsledky voleb a sdělení výsledků vyhledávacího řízení na patriarchu

 13:30 
15. Výsledek a schválení hospodaření pražské diecéze za rok 2012 14:00 
16. Návrh a schválení úpravy rozpočtu na rok 2013 a 2014  14:30 
16. Diskuse k předloženým zprávám, schválení zpráv   15:00 
17. Projednání návrhů podaných na jednání diecézního shromáždění  
      nejpozději do 12. 4. 2013. na úřad DR    15:30 
18. Závěrečná modlitba a požehnání br. biskupa   15:45 

 



 
 

Účast duchovních i zvolených laických zástupců náboženských obcí 
je povinná. Prosíme členy diecézního shromáždění,  

aby zaujali svá místa nejpozději v 8:45 a počítali se zhoršenou 
možností parkování (konec modré zóny). 

 
 

Účetní uzávěrka i rozpočet na rok 2013 a 2014 jsou k nahlédnutí členům 
diecézního shromáždění v účtárně diecézní rady  

po telefonické domluvě 
od 21. 4. do 24. 4. 2013 

Schválené zprávy a usnesení budou součástí zápisu k dispozici na úřadu DR. 

 
 
K oběžníku je přiložen potřebný počet delegačenek. Dojde-li 

k omylu, nebo ztrátě delegačenky, kontaktujte, prosím, úřad DR 
ještě před diecézním shromážděním. Bez řádně vyplněné 
delegačenky není účast na shromáždění možná. Jméno delegáta 
na delegačence se musí shodovat se jménem delegáta či 
náhradníka, oznámeným diecézní radě. 

 
 
 
V Praze dne 26. 3. 2013 
 
 

 

 
 

doc. ThDr. David Tonzar. Th.D. 
biskup pražský 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Návrh: Jednací řád diecézního shromáždění CČSH v Praze 

 
§ 1 – Úvodní ustanovení 

 
1. Diecézní shromáždění je svoláno Svolávací vyhláškou v oběžníku DR CČSH v Praze (č. 1/2013 z 

26. 3. 2013 pod č. j.113/DR/DT/13) na základě čl. 29 a 20 Ústavy CČSH a §21 Organizačního 
řádu.  

2. Každý oprávněný účastník se musí při příchodu na shromáždění před vstupem do jednací 
místnosti zaregistrovat - prokázat svoje oprávnění k účasti na shromáždění a svoji totožnost. 
Oprávnění k účasti prokazuje delegačenkou, řádně vyplněnou a podepsanou osobami 
oprávněnými jednat za vysílající složku církve. Totožnost prokazuje občanským průkazem nebo 
pasem. Zaregistrovaný účastník dostane hlasovací lístky a materiály k programu jednání. 

 
§ 2 - Zahájení diecézního shromáždění 

 
1. Před vlastním jednáním diecézního shromáždění se koná bohoslužba s Večeří Páně.  
2. V určenou hodinu ověří biskup nebo jím jmenovaný člen diecézní rady, kolik je zaregistrováno 

delegátů DS. Vlastní jednání DS bude zahájeno jen tehdy, je-li zaregistrována (přítomna) alespoň 
polovina delegátů. Pokud je delegátů zaregistrováno méně, bude jednání zahájeno o půl hodiny 
později, pokud je zaregistrován počet delegátů převyšující počet členů diecézní rady. 

 
§ 3 – Vlastní jednání DS 

 
1. DS předsedá biskup, nebo jím určený člen DR. Moderováním jednotlivých bodů DS může 

biskup pověřit též jiného člena předsednictva DS. 
2. Na začátku jednání jsou aklamací zvoleny orgány diecézního shromáždění (předsednictvo DS, 

zapisovatelé, sčitatelé, návrhová komise). Pro zvolení je třeba nadpoloviční většina, kterou je 
možno též prohlásit bez sčítání hlasů, pokud je tato většina při hlasování zřejmá. 

 
§ 4 - Jednání předsednictva DS 

 
1. Předsednictvo DS může zasedat během plenárního zasedání DS a zpracovávat podněty, příp. 

předkládat návrhy vzešlé z pléna DS. 
 

§ 5 - Jednání pléna DS 

 
1. Předsedající uděluje slovo a může je též podle tohoto řádu odebrat.  
2. Všichni delegáti jednají v duchu bratrské lásky, s respektem k názorům druhého a zachovávají 

pravidla slušnosti. 
3. DS může stanovit časový limit pro jednotlivé příspěvky. 
4. Všechny příspěvky k jednání se přednášejí z řečniště. Pouze předsedající může při řízení jednání 

použít mikrofon od předsednického stolu.  
5. Hlasuje se veřejně a to vždy po projednání daného bodu ke každému vzešlému návrhu usnesení; 

tajně jen tehdy, jde-li o záležitosti osobní povahy, nebo požádá-li o to alespoň třetina 
přítomných delegátů DS. DS rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. 

6. Při každém jednání pléna i předsednictva zachovávají všichni delegáti jednací řád. Tomu, kdo jej 
přes napomenutí narušuje, může předsedající odebrat slovo. DS má právo rozhodnout o 
vyloučení delegáta z probíhajícího jednání pro porušování jednacího řádu. 

 
§ 6 - Závěrečná ustanovení 

 
1. Zasedání DS bude ukončeno až po projednání všech bodů programu schválených plénem DS. 
2. Je-li pořad jednání DS dle rozhodnutí pléna vyčerpán, vyhlásí předsedající ukončení činnosti 

předsednictva. 
3. DS bude ukončeno modlitbou/požehnáním. 

Návrh schválen DR dne 24. 3. 2010 a DS 24. 4. 2010. 


