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VOLEBNÍ ŘÁD DELEGÁTŮ SYNODY A JEDNACÍ 
ŘÁD SYNODY 

 
Příprava synody 

 
§ 1 

 
(l) Synodu svolává podle § 7 Ústavy Starokatolické 

církve v České republice (dále jen „Ústava“) biskup, 
případně synodní rada či třetina farních a filiálních obcí, a to 
v případě řádné synody zpravidla ve lhůtě šesti měsíců před 
jejím konáním. Svolavatel přitom upozorní i na lhůty 
stanovené pro zasílání návrhů, námitek a dotazů. 

 
(2) Spolu s tímto svoláním uveřejní biskup, případně 

synodní rada i seznam obcí s uvedením počtu volených 
delegátů za každou obec. Tento počet se stanoví podle 
zvláštního předpisu vydaného synodní radou, který 
zachovává zásadu poměrného zastoupení všech obcí na 
synodě. 

 
(3) Námitky proti stanovenému počtu volených delegátů 

se podávají synodní radě, námitky proti rozhodnutí synodní 
rady se podávají k synodě. 

 
(4) Pro mimořádnou synodu platí počet volených 

delegátů, který byl určen pro poslední řádnou synodu. 
 

§ 2 
 

(l)  
a) Poté, co je synoda svolána, svolá farní rada příslušné 

farní obce nebo rada filiální obce volební shromáždění 
členů, a to tak, aby se konalo nejpozději do 3 měsíců od 
svolání synody, přičemž svolání volebního shromáždění 
musí být učiněno alespoň dva týdny před jeho konáním. 
Toto svolání musí být oznámeno způsobem v dané obci 
obvyklým (zejména ve formě oznámení na pravidelných 
bohoslužbách) i systémem umožňujícím dálkový přístup, 
přičemž příslušná farní rada či rada filiální obce oznámí 
stejným způsobem i jména kandidátů na volené delegáty, a 
to současně se svoláním volebního shromáždění nebo bez 
zbytečného odkladu poté. Farní rada případně rada filiální 
obce může oznámit jména kandidátů na volené delegáty 
nejpozději při zahájení volebního shromáždění. 

 
b) Každý člen příslušné farní či filiální obce, který má 

právo volit a účastní se volebního shromáždění, může 
navrhovat jména dalších kandidátů, pokud s tím takoví 
kandidáti vysloví souhlas. 

 
c) V případě mimořádné synody není příslušná rada 

vázána výše uvedenými lhůtami a postupuje bez zbytečného 
odkladu a s přihlédnutím ke specifikům dané farní či filiální 
obce. 

 
d) Za zvoleného je považován každý kandidát, který 

obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů 
volebního shromáždění s právem hlasovat. Pokud tuto 
podmínku splní více kandidátů, než kolik smí příslušná obec 
vyslat, jsou za zvolené považováni ti s vyšším počtem hlasů. 

 

e) Volba probíhá veřejně, pokud není navržena a 
nadpoloviční většinou členů volebního shromáždění s 
právem hlasovat schválena tajná volba. 

 
f) V případě veřejné volby se hlasuje o kandidaturách v 

pořadí, v jakém byly předloženy, přičemž se o kandidátech 
navržených farní radou či radou filiální obce hlasuje 
nejdříve. V případě tajné volby se postupuje analogicky 
podle § 41 a násl. tohoto řádu. 

 
g) Příslušná farní rada nebo rada filiální obce oznámí 

bez zbytečného odkladu jména zvolených kandidátů dané 
obce písemně biskupovi, případně synodní radě. V případě, 
že kterýkoli člen volebního shromáždění s hlasovacím 
právem má námitky proti průběhu voleb, může se obrátit na 
synodní radu. Synodní rada se s námitkami neprodleně 
seznámí a může příslušné farní či filiální obci uložit 
opatření za účelem odstranění nedostatků, případně i uložit 
povinnost volbu opakovat. 

 
(2) Pověření delegátů končí uplynutím tří měsíců od 

zakončení synody. 
 

§ 3 
 

Obce, u nichž je dána překážka vyslání volených 
delegátů, případně další členové synody, u kterých je dána 
taková překážka, sdělí takovou skutečnost písemně 
biskupovi, případně synodní radě, v dostatečném předstihu 
před zahájením synody. 
 

§ 4 
 

Farní shromáždění každé farní či filiální obce, každá 
farní rada či rada filiální obce a každý člen Starokatolické 
církve ČR starší 15 let může synodní radě ve lhůtě alespoň 
osmi týdnů před zahájením synody předkládat návrhy 
záležitostí pro zařazení na pořad jednání synody. Synodní 
rada všechny návrhy předložené kterýmkoli takovým 
shromážděním či radou zařadí spolu se svým vyjádřením na 
návrh pořadu jednání synody, který spolu s dalšími 
podklady  zašle elektronicky členům synody, a to nejpozději 
čtyři týdny před jejím zahájením. Synoda může projednat i 
podklady doručené po této lhůtě a může i ohledně těchto 
podkladů přijímat usnesení. 

 
Účast na synodě 

 
§ 5 

 
Na jednání synody je umožněn přístup jejím členům, a 

to na základě prokázání totožnosti, není-li dotyčná osoba 
osobně známa některému z přítomných členů synodní rady 
nebo některému z přítomných duchovních. 
 

§ 6 
 

Jednání synody jsou veřejná. Veřejnost může být na 
žádost biskupa, zastupujícího předsedajícího synody, 
synodní rady nebo alespoň jedné třetiny přítomných členů 
vyloučena, a to pro celou dobu synody nebo pro jednotlivé 
projednávané body. Členové synody jsou povinni svědomitě 
zachovávat mlčenlivost ohledně neveřejných skutečností, se 
kterými se seznámili.  
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§ 7 

 
Jednání synody se skládá z jednoho či několika zasedání. 

 
§ 8 

 
O ukončení zasedání a o zahájení dalšího zasedání 

rozhoduje synoda na základě návrhu předsedajícího. 
 

§ 9 
 

Synoda je usnášeníschopná, pokud je přítomna 
nadpoloviční většina jejích členů. 
 

§ 10 
 

(l) Z každého zasedání se pořizuje audio či audiovizuální 
záznam a dále písemný záznam výsledku zasedání.  

 
(2) Při zahájení každého zasedání se hlasitě přečte 

záznam výsledku předchozího zasedání a po vyřízení 
připomínek jej podepíše předsedající. Výsledek posledního 
zasedání se hlasitě přečte na konci posledního zasedání. 
 

§ 11 
 

Záznam výsledku zasedání nezachycuje jednotlivá 
stanoviska předcházející výsledku. Výsledek zasedání se 
zapisuje tak, jak stanoví předsedající. Každý člen synody 
má právo se vyjádřit k tomu, jak hlasoval, v samostatném 
dokumentu, jenž se připojí k záznamu výsledku zasedání. 
 

Orgány synody 
 

§ 12 
 

Předsedajícím synody je zásadně biskup, v jeho 
nepřítomnosti místopředseda synodní rady. Není-li přítomen 
ani místopředseda synodní rady, předsedá jednání synody 
synodou pověřený člen synodní rady. Předsedajícím synody, 
která rozhoduje o prodloužení setrvání v úřadě biskupa nebo 
o volbě nového biskupa, je vždy místopředseda synodní 
rady, případně synodou pověřený člen synodní rady. 
 

§ 13 
 

Předsedající navrhne tři osoby jakožto zapisovatele, o 
kterých dá hlasovat veřejně. O volbě zapisovatelů se usnáší 
synoda nadpoloviční většinou přítomných členů. Nebude-li 
některý z navržených kandidátů zvolen, může návrh na 
osobu zapisovatele podat kterýkoli člen synody a hlasování 
se opakuje, dokud nejsou zvoleni tři zapisovatelé. 
 

§ 14 
 

První zvolený zapisovatel přijímá texty návrhů členů 
synody, žádosti o udělení slova a včas takové skutečnosti 
oznamuje předsedajícímu. 
 

§ 15 
 

Každý ze zbývajících dvou zapisovatelů zaznamenává 
přijatá usnesení, přičemž po skončení zasedání se tyto 

záznamy porovnají a na tomto základě se připraví záznam 
výsledku zasedání  
(§ 11). 
 

Přístup na synodu 
 

§ 16 
 

Členové synody se při prezenci se přihlásí u člena 
synodní rady, jenž je pověřen kontrolou totožnosti členů 
synody, který jejich přítomnost zaznamená a vydá jim 
průkaz člena synody. 
 

§ 17 
 

Jednotlivé obce oznámí šest týdnů před zahájením 
synody synodní radě seznam svých zvolených delegátů. 
Pouze v oprávněných výjimečných případech je možné, aby 
obce tento seznam poslaly či doplnily později, nejpozději 
však do zahájení synody. 
 

§ 18 
 
Jména volených delegátů a obcí, které je zvolily, se zapisují 
s uvedením čísla v průběžné řadě do seznamu přítomných, 
který vede člen synodní rady, který je pověřen kontrolou 
totožnosti. 
 

§ 19 
 

Členové synody, jejichž totožnost zná či ověří pověřený 
člen synodní rady, obdrží neprodleně průkaz člena synody. 
V případech vzbuzujících oprávněnou pochybnost rozhodne 
nejdříve synodní rada. 
 

§ 20 
 

Osoby, proti jejichž účasti na synodě má synodní rada 
námitku podle §19, obdrží průkaz člena synody opatřený 
poznámkou, že rozhodnutí o účasti takové osoby je 
vyhrazené synodě. 
 

§ 21 
 

Na prvním zasedání synody pověřený člen synodní rady 
seznámí synodu se jmény osob, proti jejichž účasti na 
synodě vyjádřila synodní rada námitku a tuto námitku 
odůvodní; příslušná osoba pak obdrží slovo, aby mohla 
poskytnout vysvětlení; ihned poté se hlasuje o tom, zda 
příslušná osoba bude považována za člena synody. O tom 
rozhoduje synoda prostou většinou hlasů. 
 

§ 22 
 

Ohledně účasti osob, které se dostaví až po zahájení 
prvního zasedání synody, platí přiměřeně §§ 16 až 21. 
 

Pořad jednání 
 

§ 23 
 

(1) Synodní rada předkládá na prvním zasedání synody 
pořad jednání, který připravuje jeden z jejích členů. 
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(2) Pořad jednání stanoví, v jakém pořadí budou 
předkládány k projednání jednotlivé záležitosti.  
 

Jednání synody 
 

§ 24 
 

Každý člen synody má právo přednášet či předkládat 
pozměňovací a doplňovací návrhy. 
 

§ 25 
 

Synodní rada může pro kterýkoli předkládaný návrh 
jmenovat zpravodaje. Zpravodaji je uděleno slovo poté, co 
je návrh přednesen a odůvodněn předkladatelem. 
 

§ 26 
 

Pokud je nějaká otázka synodní radou nebo synodou 
předložena k posouzení odborné komisi nebo určené osobě, 
je projednávání takové otázky zahájeno přednesením zprávy 
odborné komise nebo určené osoby, případně zprávami 
zpravodaje a oponenta, jmenovanými takovou komisí. 
 

§ 27 
 

Osoba, která se chce vyjádřit k záležitosti zařazené na 
pořad jednání, se musí písemně či ústně přihlásit o slovo u 
prvního zapisovatele (§ 14). Zapisovatel zaznamená pořadí, 
ve kterém se řečníci přihlásili o slovo a předsedající jim 
v tomto pořadí slovo udělí. 
 

§ 28 
 

Při projednávání každé záležitosti se každý může 
přihlásit o slovo pouze třikrát. Předseda může každému 
řečníkovi udělit dále jednou slovo za účelem opravy 
předchozího přednesu. K dalšímu udělení slova, ve kterém 
by se řečník znovu vyjadřoval k projednávání určité 
záležitosti, je zapotřebí souhlas synody. 
 

§ 29 
 

Přesedající se může ujmout slova pokaždé, kdy některý 
řečník dokončí svůj přednes, a to za účelem učinění věcných 
sdělení a shrnutí. Za stejným účelem může kdykoli obdržet 
slovo i zpravodaj synodní rady (§ 26) nebo odborné komise 
(§ 27).  
 

§ 30 
 

Žádný řečník s výjimkou předsedajícího, zpravodaje a 
navrhovatelů nesmí bez výslovného souhlasu synody 
hovořit déle než pět minut. 
 

§ 31 
 

Každý člen synody může prostřednictvím prvního 
zapisovatele předložit synodě k hlasování otázku, zda je 
projednávání určité záležitosti ukončeno. O této otázce 
synoda rozhodne prostou většinou bez dalšího projednávání. 
 

§ 32 
 

Každý člen synody může požádat předsedajícího o slovo 
za účelem učinění poznámky k přednesu kteréhokoli 
řečníka, nicméně až poté, co dotyčný řečník domluvil. O 
udělení slova za účelem učinění poznámky rozhoduje 
předsedající. 
 

§ 33 
 

Po ukončení projednávání dané záležitosti může požádat 
o udělení slova předkladatel návrhu, pozměňovacího návrhu 
či doplňujícího návrhu, v případě několika společných 
předkladatelů pak ten z nich, kterého tito předkladatelé určí. 
Dále tehdy může požádat o udělení slova zpravodaj synodní 
rady (§ 26) nebo zpravodaj a případně oponent jmenovaní 
odbornou komisí (§ 27). Před hlasováním může ještě jednou 
promluvit i předsedající. 
 

§ 34 
 

Pokud se někdo odkloní od předmětu projednávání, 
používá nepřiměřené výrazy nebo překročí vyhrazenou 
dobu (§ 31), předsedající jej na tuto skutečnost upozorní. 
Pokud řečník na toto upozornění nedbá, bude napomenut. 
Pokud někdo neuposlechne ani napomenutí, bude mu slovo 
odňato. 
 

§ 35 
 

Proti napomenutí anebo odnětí slova se lze odvolat 
k synodě. Synoda rozhoduje o takovém odvolání poté, co se 
vyjádří předsedající, a to bez dalšího projednávání. 
 

§ 36 
 

Hlasování probíhá aklamací, tj. viditelným pozvednutím 
hlasovacího lístku. Pokud není na pohled zřejmé, jak 
hlasovala většina hlasů, sečtou zapisovatelé počet 
jednotlivých hlasů. Na písemnou žádost alespoň dvanácti 
členů synody se zaznamená jmenovitě, jak kdo hlasoval. 
 

§ 37 
 

(1) Pokud se k nějaké projednávané záležitosti vztahuje 
rozhodnutí o nějaké předběžné otázce, jejíž rozhodnutí je 
nutné pro rozhodnutí o dané projednávané záležitosti, 
hlasuje se dříve o takové předběžné otázce. 
 

(2) Všechny pozměňující návrhy se projednávají 
v pořadí, ve kterém byly předloženy. O doplněních ke znění 
pozměňovacího návrhu se hlasuje před rozhodováním o 
daném pozměňovacím návrhu. 
 

§ 38 
 

Předsedající uvede před hlasováním pořadí, ve kterém 
budou probíhat jednotlivá hlasování. Je-li proti tomuto 
návrhu vznesena námitka, rozhoduje o ní synoda bez 
předchozího projednávání. 
 

Rozhodování synody 
 

§ 39 
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Při rozhodování se rozhoduje nadpoloviční většinou 
přítomných členů, nestanoví-li Ústava nebo její prováděcí 
předpis jinak. 
 

Volba synodní rady 
 

§ 40 
 

(1) Členové synodní rady jsou voleni v tajné volbě, a to 
nadpoloviční většinou hlasů všech členů synody. Pokud 
podmínky volby splní více kandidátů, jsou za zvolené 
považováni ti s vyšším počtem hlasů. 
 

(2) Členy synodní rady mohou být zvoleny i osoby, 
které nejsou na synodě přítomny, pokud s takovou volbou 
samy souhlasí. 

 
(3) Zájemci o kandidaturu na členy synodní rady se 

přihlásí stávající synodní radě nejméně 4 týdny před 
zahájením synody. Kandidát může být přihlášen i 
libovolným jiným členem Starokatolické církve. Synodní 
rada obešle takové kandidáty s dotazem, zda se svou 
kandidaturou souhlasí. Posléze vytvoří z navržených 
kandidátů kteří s kandidaturou souhlasí seznam kandidátů, 
který nejméně dva týdny před zahájením synody rozešle 
všem delegátům. Kandidátka může být rozšířena přímo na 
synodě o kandidáty navržené delegáty synody. 
 

§ 41 
 

Pro volbu synodní rady zaškrtne každý z hlasujících 
členů synody na volebním lístku jména nejvíce tří 
duchovních a pěti laiků. V případě, že jsou kandidáti 
navrhováni přímo na synodě, jména dopíše a zaškrtne. 
Hlasovací lístky musí být jednotné podoby a jsou 
rozdělovány zapisovateli; jsou na nich uvedena jména všech 
řádně přihlášených kandidátů. Tajnost hlasování se zajistí 
přiměřenými opatřeními. První zapisovatel přečte hlasovací 
lístky zbývajícím dvěma zapisovatelům a ti spočítají hlasy 
pro jednotlivé uvedené kandidáty. 
 

§ 42 
 

(1) Hlasovací lístky, které jsou podepsány jménem nebo 
obsahují více než tři jména duchovních anebo více než pěti 
laiků, jsou neplatné. 
 

(2) Pokud hlasovací lístek obsahuje méně než tři jména 
duchovních anebo pět jmen laiků, hlasy uvedené pro tyto 
osoby se považují za platné. 
 

§ 43 
 

Pokud se při prvním sčítání nedosáhne potřebného 
obsazení synodní rady potřebným počtem hlasů, kandidují 
v druhém kole osoby, které v prvním kole sčítání neuspěly. 
 

§ 44 
 

První zapisovatel (§ 14) nahlas přečte jména osob, které 
neuspěly v prvním kole volby. Hlasy, které jsou v druhém 
kole volby odevzdány pro jiné osoby než ty, které 
postoupily do tohoto druhého kola, jsou neplatné. 
 

§ 45 
 

Pokud jsou kandidáti přítomni, musí se ihned vyjádřit 
k tomu, zda s volbou souhlasí. Pokud volbu odmítnou, je 
třeba provést novou volbu. 
 

§ 46 
 

Pokud kandidáti přítomni nejsou, jsou povinni se na 
výzvu biskupa ke své volbě vyjádřit do osmi dnů. Pokud se 
dotyčný kandidát nevyjádří, že s volbou souhlasí, nastoupí 
na jeho místo v souladu s Ústavou náhradník. 
 

§ 47 
 

Ostatní volby na synodě probíhají aklamací, pokud proti 
tomu někdo nevznese námitku, které by synoda 
nadpoloviční většinou přítomných členů dala zapravdu a 
schválila tak tajnou volbu. 
 

Volba biskupa 
 

§ 48 
 

Volbu biskupa a postup jednání synody o prodloužení 
setrvání biskupa v úřadě upravuje zvláštní předpis. 
 

Volby do komisí 
 

§ 49 
 

Počet členů jednotlivých komisí stanoví synoda případ 
od případu svým usnesením, které i stanoví způsob 
hlasování v dané komisi. 
 

Zpráva o jednání synody 
 

§ 50 
 

Zapisovatelé vypracují zprávu, která bude zachycovat 
pořad jednání synody a jeho výsledky. Tuto zprávu 
zkontrolují osoby pověřené synodou. Zpráva bude 
zveřejněna v Úředním věstníku Starokatolické církve 
v České republice, případně systémem umožňujícím 
dálkový přístup. 
 

§ 51 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
(1) Tento řád schválila synoda na svém zasedání 18. 10. 

2013 a byl vyhlášen 18. 10. 2013.  
 


