Metodika k volbě patriarchy pro vikariátní shromáždění
I.
Zahájení a průběh volebního řízení
Volební řízení bylo zahájeno usnesením č. 29 církevního zastupitelstva ze dne 9. 11. 2019. Byla též
jmenována volební komise, která má za úkol:
(1) Sledovat řádný průběh volebního řízení (volba pouze oprávněnými voliči a v souladu
s řády CČSH)
(2) Zajistit dodržení harmonogramu volebního řízení
(3) Zjistit výsledky vyhledávacího řízení z vikariátních shromáždění, vést evidenci všech
hlasování
(4) Označit kandidáty, kteří obdrželi potřebný počet hlasů; oslovit je, zda přijímají
kandidaturu; oznámit jejich kandidaturu náboženským obcím
Volba patriarchy
Ústava CČSH čl. 52, odst. 4) a čl. 60, odst. 1): Patriarcha je volen na zvláštním zasedání sněmu na
funkční období sedmi let.
Ústava čl. 60, odst. 2): Pro podmínky volitelnosti platí obdobně čl. 42, odst. 2) a 3) Ústavy.
Volitelným je duchovní splňující podmínky obecné a zvláštní způsobilosti podle Ústavy (čl. 10 odst.
1: osvědčenost ve víře, mravní i občanská bezúhonnost, prokázaná obecná způsobilost pro
duchovenskou službu, zvláštní způsobilost studiem teologickým, kněžské svěcení) a dle
Organizačního řádu CČSH, který vykonává v roce volby alespoň po dobu deseti let po sobě
jdoucích od kněžského svěcení duchovenskou službu v církvi, včetně služby z pověření církve ve
veřejné sféře či funkce učitele HTF UK, a v roce volby nepřesáhne věk šedesáti pěti let.
Stanovisko Právní rady ze dne 5. 4. 2013 – Do deseti let po sobě jdoucích duchovenské služby od
kněžského svěcení se nezapočítává mateřská ani rodičovská dovolená ani neplacené volno.
Ústava čl. 60, odst. 2): Biskup (patriarcha) může být volen do své funkce i opakovaně.
Organizační řád CČSH, čl. 49, odst. 2: Funkční období zvoleného patriarchy začíná dnem, kdy se
ujal funkce, a končí uplynutím funkčního období.
Volební řízení:
Ústava čl. 60, odst. 3): Postup volebního řízení upravuje Organizační řád.
Organizační řád § 50: Volební řízení zahájí církevní zastupitelstvo tak, aby volba byla provedena
nejpozději do konce funkčního období dosavadního patriarchy. Uprázdní-li se funkce patriarchy
před uplynutím období, na něž byl zvolen, musí být volební řízení zahájeno nejpozději do tří
měsíců ode dne uprázdnění funkce. Pro organizování volebního řízení zvolí církevní zastupitelstvo
zvláštní komisi a určí její úkoly.
Volební řízení je organizováno tak, že:

a) volební řízení se zahájí ve všech vikariátech v církvi tím, že na vikariátních shromážděních označí
k tomu oprávnění členové hlasováním lístky duchovní, které považují za způsobilé pro funkci
patriarchy. Každý hlasující se vyslovuje pouze pro jednoho duchovního, jinak je hlas neplatný;
b) zvláštní komise zvolená církevním zastupitelstvem označí za kandidáty zpravidla tři duchovní,
kteří po sečtení hlasů ze všech vikariátů obdrželi nejvíce hlasů, nejméně však jednu desetinu, a s
kandidaturou na funkci patriarchy vyslovili souhlas, a náboženským obcím oznámí jejich
kandidaturu.
c) pokud vikariátní řízení neuspěje, provede se volební řízení znovu na církevním sněmu svolaném
k volbě patriarchy, formou předvolby, jejíž pravidla stanoví volební řád pro volbu patriarchy.
d) patriarchu volí církevní sněm k tomu účelu zvláště svolaný. Pokud žádný z kandidátů neobdrží
při prvním hlasování nadpoloviční většinu hlasů, provede se užší volba mezi dvěma kandidáty,
kteří při prvním hlasování obdrželi nejvíce hlasů. Zvolen je ten z nich, který získá nadpoloviční
většinu platných hlasů. V případě rovnosti hlasů se volba opakuje. Hlasuje se lístky.
II.
Oprávnění volitelé
1. Oprávnění volitelé církevního sněmu
Ústava CČSH čl. 53, odst. 1 a 2:
(1) Církevní sněm je shromážděním náboženských obcí celé církve ze všech států, v nichž Církev
československá husitská působí, a dalších účastníků s právem hlasovacím v této Ústavě uvedených
(dále též jen „členové sněmu”).
(2) Členy církevního sněmu ve smyslu odst. 1 s právem hlasovacím jsou:
a) zvolení zástupci — laici ze všech náboženských obcí církve, po jednom zástupci na každé i
započaté dva tisíce členů církve v seznamu náboženské obce, přičemž každá náboženská obec
musí být zastoupena alespoň jedním svým zástupcem — laikem,
b) faráři a další duchovní ustanovení v církvi (v náboženských obcích, při vikariátech, diecézních
radách, při Ústřední radě či na jiných místech ustanovení),
c) členové církevního zastupitelstva,
d) členové ústřední rady,
e) členové diecézních rad,
f) učitelé a asistenti Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou členy církve.
Ústava CČSH čl. 65, odst. 5: Pro účely účasti na diecézních shromážděních a na církevním sněmu
se za duchovního považuje duchovní podle čl. 10 Ústavy (duchovní s kněžským nebo jáhenským
svěcením).
2. Oprávnění volitelé – účastníci vikariátních shromáždění (případní zvolení náhradníci)
a) Hlasovací právo na vikariátních shromážděních mají všichni zvolení delegáti (laici) a duchovní,
případně též v obvodu vikariátního shromáždění bydlící učitelé HTF UK, členové církevního
zastupitelstva CČSH, ÚR, DR (volitelé sněmu).

b) Na vikariátních shromážděních v případě nepřítomnosti delegáta-laika (zvoleného zástupce
náboženské obce) může volit výročním shromážděním řádně zvolený náhradník tohoto delegáta.
Tuto skutečnost musí náboženská obec vysílajícímu náhradníkovi písemně potvrdit. (stanovisko
Právní rady ze dne 6. 6. 2013).

III.
Termíny volebního řízení a povinnosti vikariátních shromáždění
a) Volební komise na svém prvním zasedání určila, že se všechna vikariátní shromáždění, která
budou mít na programu vyhledávací řízení na funkci patriarchy, musí konat nejpozději do 10. 4.
2020, tak, aby výsledky z jednotlivých vikariátních shromáždění mohly být doručeny k rukám
předsedy volební komise nejpozději do 15. 4. 2020.
b) Vikariátní shromáždění po volbě mají dodat volební komisi: prezenční listinu, protokol o volbě,
hlasovací lístky, výsledky hlasování a zápis ze shromáždění, příp. podněty pro práci volební
komise.
c) Výsledky hlasování společně s výše uvedenými dokumenty musí být jednotlivými vikariáty
zaslány/doručeny nejpozději do 15. 4. 2020 na adresu: Církev československá husitská, k rukám
br. Mgr. Marcela Sladkowského, Wuchterlova 5, Praha 6, 160 00. Uzavřenou obálku prosím
označte viditelně nápisem NEOTVÍRAT.
d) Volební komise žádá všechna vikariátní shromáždění, aby nikde nezveřejňovaly dílčí výsledky
vyhledávacího řízení na funkci patriarchy.
IV.
Další průběh řízení
a) Volební komise oznámí církvi jména zpravidla tří kandidátů pro volbu patriarchy nejpozději do
31. 5. 2020.
b) Vlastní volba proběhne na církevním sněmu svolaném k účelu volby patriarchy.
c) Patriarcha je zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů sněmu. Není-li patriarcha zvolen
v 1. kole, postoupí do 2. kola nejvýše 2 kandidáti s největším počtem hlasů. Ve 2. kole je zvolen
ten, který obdrží nadpoloviční většinu přítomných členů sněmu.
V Praze dne 6. 1. 2020

Mgr. Marcel Sladkowski
předseda komise

