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36. Správní řízení v katolické církvi
Rozhodování ve správních záležitostech se podle katolického kanonického práva děje ve správním
řízení. Správní řád je součástí Kodexu kanonického práva. Odvolací instancí proti rozhodnutí ordináře,
je Apoštolský stolec, jednající v kolegiích svých jednotlivých dikasterií, zejména římských kongregací. Pravomocná správní rozhodnutí podléhají přezkumnému řízení před církevním nejvyšším správním soudem, kterým je druhé kolegium Apoštolské signatury.
Dále viz text učebnice HRDINA, Antonín Ignác, Kanonické právo, Eurolex Bohemia, Praha,
2002, kap. 8.4 (s. 386–394) nebo NEMEC, Matúš, Základy kánonického práva, BratislavaTrnava, 2006, 2. vyd., kap. 11. X., s. 231–236.
37. Zcizování (alienace) církevního majetku
Do partikulárního církevního práva jsou recipovány podle c. 1290 předpisy sekulárního občanského
práva o smlouvách a jejich plnění (tím se stávají tzv. leges canonizatae ve smyslu c. 22).
Limity dispozičního práva
Biskupské konference mají podle CIC/1983 povinnost stanovit hranici hodnoty majetku, od které musí
církevní právnická osoba k platnému převodu svého majetku i jiné dispozici tímto majetkem žádat
souhlas diecézního biskupa. Dále stanoví hranici, při níž je třeba navíc přivolení Apoštolského stolce.
Souhlas Apoštolského stolce je nutný,
1. je-li tato horní hranice překročena,
2. jde-li o věci darované církvi ze slibu (ex vōtō),
3. nebo o věci umělecky nebo historicky cenné (preciōsa).
Česká biskupská konference vydala dne 23. 1. 2001 obecně závazné nařízení (decrētum generāle),
které stanovilo jako dolní hranici k nutnosti vyžádat si souhlas diecézního biskupa částku 10 mil. Kč
a jako horní hranici částku 40 mil. Kč. Tyto „limity“ se týkají majetku ve vlastnictví diecéze jako
právnické osoby i všech právnických osob podléhajících diecézním biskupům.
Na základě doporučení České biskupské konference ze dne 24. 4. 2012 došlo právními předpisy jednotlivých biskupů v jejich diecézích k tomu, že veškeré alienace nemovitého majetku právnických
osob podřízených diecézním biskupům jsou vázány na písemný souhlas příslušného diecézního biskupa. Tento souhlas je třeba i k alienacím movitých věcí nebo jiných majetkových hodnot, jejichž cena
přesahuje určitou částku, která činí zpravidla 50.000 Kč.
Všechny nájemní smlouvy jsou povinně uzavírány písemně. Jedině s přivolením diecézního biskupa
může být uzavřena nájemní smlouva k nemovitosti na dobu delší jednoho roku a k movité věci, jejíž
pořizovací cena přesahuje 20.000 Kč.
Ve všech případech alienace či jakékoliv jiné dispozice církevním majetkem, které biskupská konference zahrnula pod definici mimořádné správy, je třeba nejen souhlasu diecézního biskupa, ale také
sboru konzultorů a diecézní ekonomické rady.
Způsob jednání statutárních orgánů církevních právnických osob byl zaznamenán do rejstříku evidovaných právnických osob vedených odborem církví Ministerstva kultury ČR podle zákona č. 3/2002
Sb., o církvích a náboženských společnostech. Je tak přístupný veřejnosti (třetím osobám).
Omezením svobody církevních právnických osob rozhodovat o zcizení (převodu) jejich majetku se
nijak neomezuje jejich právní subjektivita. Je běžné a účelné nejen v církvích – katolické, evangelické
i dalších – ale i v jiných organizacích, že podřízené složky jsou vázány při zcizování majetku
stanoviskem nadřízených, aniž by se tím popíralo jejich postavení právnické osoby.
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Antinepotický kánon
Zvláštní ochranu požívá církevní majetek vůči správcům církevního majetku: kromě věcí bezvýznamných nesmí být církevní majetek prodán či pronajat jeho správcům, ani jejich příbuzným v pokolení přímém či v boční linii do čtvrtého stupně pokrevního nebo švagrovského příbuzenství (viz „antinepotický“ c. 1298).

Žalobní zajištění majetkových práv
K podání žalob a jiného způsobu zajištění či vymáhání dluhů potřebují statutární orgány všech církevních právnických osob souhlas nadřízených církevních autorit. Jsou jimi:
•
•

diecézní biskup pro právnické osoby, které mu jsou podřízené;
jedná-li se o majetek některého z institutů zasvěceného života nebo společnosti apoštolského života, musí souhlasit představený podle statutu příslušného institutu (společnosti).

38. Zbožné odkazy a zbožná založení
Zbožný odkaz (voluntas pia)
je právní úkon, kterým se církvi, resp. některé její součásti, odkazuje nějaký majetek. Může jít o úkon
inter vivos, tj. mezi živými (zcizení), nebo o pořízení mortis causa, tj. pro případ smrti (dědictví).
C. 1299 § 2 vyzývá, aby se zejména při pořízeních pro případ smrti (sepsání závěti) dbalo na dodržení
náležitostí podle sekulárního občanského práva, aby pak dědické řízení mohlo proběhnout bez
komplikací. V případě pochybení jsou dědicové vyzýváni ctít skutečnou zůstavitelovu vůli. V praxi to
znamená, že využijí ve smyslu skutečné zůstavitelovy vůle právních možností uzavření dohody mezi
dědici, které systémy světského práva v jednotlivých zemích připouštějí.
Řádné plnění podmínek, které jsou s odkazy spojeny, ordinář kontroluje při svých kontrolních návštěvách, které se nazývají vizitacemi. Majetek, který byl darován na určitý účel, nesmí být použit na jiný
účel, leda v případě výjimečných, právem striktně stanovených podmínek, po rozhodnutí nejvyšší
nebo vyšší církevní autority (cf cc. 1308–1310).
Církev a její instituce jsou tradičně v dispozicích se svým majetkem do značné míry vázány vůlí těch,
kdo majetek na určité účely poskytli, a může se ho zříci jen v krajních případech. Není ovšem povinna
dary přijímat, zejména nejsou-li určeny pro dílo zbožnosti a lásky či nelze-li z nich toto dílo bez nepřiměřených potíží realizovat.
Je kanonickoprávní tradicí, že církevními vlastníky nesmí být zcizen majetek, určený donátorem na stanovený
účel. Kdysi se uvedená i obdobná omezení církevního vlastníka nazývala darováním k mrtvé ruce – manus mortua. Světská moc v době osvícenského absolutismu vystupovala proti uplatňování kanonického práva
s odůvodněním, že uvedeným omezením je podstatná část církevního majetku odnímána z veřejného oběhu a stát
přichází o zisk ze zdanění majetkových převodů.

Zbožné založení (fundatio pia)
Právní režim zbožných založení, která vznikají na základě některých zbožných odkazů, je upraven v
cc. 1303–1310.
Fundatio pia je
a) právnická osoba typu církevní nadace – věcného souboru (c. 115 § 3), zřízená shora uvedeným
odkazem živé osoby nebo jako dědictví za účelem, aby plnila určitý úkol zbožnosti, apoštolátu nebo
dobročinnosti (autonomní fundace),
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b) majetek, který byl dán církevní veřejné právnické osobě, aby z jeho výtěžků byla dlouhodobě poskytována stipes pro sloužení mší na donátorem stanovený úmysl – intenci – nebo pro jiný podobný
účel (neautonomní fundace).

Evangelické správní a majetkové právo církevní
39. Dvanáct evangelických církví v českých zemích. Správní členění Českobratrské církve
evangelické a evangelických církví augsburského vyznání.
Evangelické církve v českých zemích, jejichž vnitřní právní řád lze podle zahraničních vzorů podřadit
pod společný název „evangelické církevní právo“, rozdělujeme pro přehlednost v těchto učebních
textech do tří skupin.
Do první skupiny zařazujeme církve, jejímiž předchůdci jsou evangelické církve augsburského nebo
helvetského vyznání (a. v. a h. v.) v rakouské, případně v uherské části habsburské monarchie před
rokem 1918, a které svými kořeny zasahají do doby reformační. Jsou to:
• Českobratrská církev evangelická,
• Slezská církev evangelická augsburského vyznání,
• Luterská evangelická církev a. v. v České republice a
• Evangelická církev augsburského vyznání v České republice.
Do druhé skupiny zařazujeme evangelické církve, založené na našem území v druhé polovině devatenáctého století. Jsou to:
• Jednota bratrská,
• Církev bratrská, a
• Bratrská jednota baptistů.
Do třetí skupiny zařazujeme další evangelické církve, založené na našem území v průběhu dvacátého
století. Jsou to:
• Evangelická církev metodistická,
• Církev adventistů sedmého dne,
• Křesťanské sbory,
• Apoštolská církev,
• Církev Křesťanská společenství.
Pokud jde o dějiny, charakteristiku a ústavní právo uvedených církví, odkazujeme na publikace TRETERA, J.
R., PŘIBYL, S., Konfesní právo a církevní právo, Praha, 1997, TRETERA, J. R., HORÁK, Z., Slovník církevního práva, Praha, 2011, FILIPI, Pavel, Malá encyklopedie evangelických církví, Praha, 2008.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) má přibližně 100.000 členů a působí na území Čech, Moravy a Slezska ve 261 farních sborech sdružených do čtrnácti seniorátních sborů (seniorátů), a to třinácti seniorátů územního charakteru (devíti v Čechách, čtyř na Moravě a ve Slezsku), a seniorátu
ochranovského, který tvoří skupina devíti sborů, které po roce 1999 přešly z Jednoty bratrské do Českobratrské církve evangelické. Založila 35 diakonií, 7 církevních škol Evangelické Akademie a 8 církevních škol Diakonie.
Českobratrská církev evangelická vznikla úplným sjednocením českých částí evangelických církví
augsburského vyznání (a. v.) a helvetského vyznání (h. v.) v předlitavských zemích. Ke sjednocení
došlo rozhodnutím Generálního sněmu, který na den 17. prosince 1918 svolali zemští superintendenti
obou církví v souladu s ustanoveními v té době platného Protestanského patentu z roku 1861. Povodně
čtyřstupňové řízení církve bylo vypuštěním superintendence (sboru na úrovni jednotlivých zemí bývalého Předlitavska) zredukováno na třístupňové: povšechný sbor celé církve, seniorátní sbor čili seniorát, farní sbor.
Sedmdesát nejstarších farních sborů této církve (takřka výlučně venkovských) pochází z toleranční
doby (1781–1861). Vytvořili je potomci českých tajných evangelíků, kteří zůstali svému vyznání věrni
i po stošedesátileté násilné rekatolizaci obyvatel českých zemí (1621–1781). Jejich prostřednictvím má
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tato církev osobní posloupnost s evangelickými církvemi z doby předbělohorské i s českou reformací
kališnickou a bratrskou.
K rozšíření počtu sborů Českobratrské církve evangelické došlo nejprve za první republiky
(v důsledku přestupového hnutí, kdy vzrostl počet členů církve asi o třetinu) a posléze po druhé světové válce, kdy byla založena řada nových sborů v pohraničí a církev rozšířila svou členskou základnu o
více než 20.000 českých repatriantů ze Zelova v Polsku, z dolního Slezska a menší část volyňských
Čechů.
Církev se hlásí se ke čtyřem vyznáním víry, a to českému, bratrskému, augsburskému a helvetskému.
Je zakládajícím členem Světové rady církví (1948), Konference evropských církví (1959), Ekumenické rady církví v České republice (1968), Společenství evangelických církví Leuenberské konkordie1
(1973), Světového svazu reformovaných církví a Světového luterského svazu.
Slezská církev evangelická augsburského vyznání je přímým pokračováním evangelické církve
ustavené v reformační době v knížectví těšínském a zapojené po roce 1781 do svazku evangelické
církve augsburského vyznání v předlitavských zemích. V roce 1923 byla státem uznána jako samostatná církev pod názvem jako Augsburská církev evangelická ve východním Slezsku
v Československu. Současný název je užíván od roku 1950. Po roce 1990 se k ní hlásilo více než
30.000 obyvatel Těšínska, na tomto území tedy početně velmi výrazná menšina.
Řízení církve je třístupňové: povšechný sbor celé církve, seniorátní sbor čili seniorát, farní sbor.
Církev má 21 sborů. Koná bohoslužby česky i polsky. Počet seniorátů vzrostl v posledních desetiletích
z předcházejících dvou na pět. Církev jako celek zřídila Slezskou diakonii, která působí na 35 místech
v Moravskoslezském kraji, v Brně a v Praze, a založila tři církevní školy. Její pověření pracovníci
vyučují více než 1.000 žáků v nepovinném náboženství na státních školách.
Slezská církev evangelická augsburského vyznání je zakládajícím členem Světové rady církví, Konference evropských církví, Ekumenické rady církví v České republice, Společenství evangelických
církví Leuenberské konkordie a Světového luterského svazu.
Luterská evangelická církev a. v. v České republice vznikla po osobním vnitřním sporu a organizačních neshodách uvnitř Slezské církve evangelické augsburského vyznání v roce 1991 ze stoupenců
předcházejícího vedení církve. Po předložení více než 10.000 podpisů dosáhla registrace na Ministerstvu kultury v lednu 1995. Má 5 farních sborů. Koná bohoslužby polsky a česky. V ústavě církve
předpokládané zřízení seniorátů jako sborů na střední úrovni se dosud nerealizovalo.
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice navazuje na působení Slovenské
evangelické církve augsburského vyznání, která v českých zemích organizovala od roku 1947 svou
činnost prostřednictvím vlastního sboru v Praze. Po rozdělení státu v roce 1993 používá uvedený název. Má 7 sborů v různých městech ČR. Koná bohoslužby slovensky, česky a anglicky. Počet členů
přesáhl 15.000. Je členem Ekumenické rady církví v České republice.

40. Správa ČCE na úrovni farního sboru, seniorátu a povšechného sboru
Sborové shromáždění
Ve farních sborech ČCE nehlasuje každý, ale pouze ten, kdo dosáhl věku osmnácti let, plní povinnosti
člena církve a byl staršovstvem zapsán do seznamu členů církve s hlasovacím právem. Ti pak tvoří
sborové shromáždění, které zasedá nejméně jednou do roka.
Sborové shromáždění rozhoduje o podstatných záležitostech sboru. Mezi jeho výlučné pravomoci patří
volba faráře, jáhna, členů a náhradníků staršovstva a revizorů účtů.
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Dokument přijatý v roce 1973 ve švýcarském konferenčním středisku Leuenberg u Basileje, překonávající rozpor mezi
luterskými, kalvínskými a unionovanými církvemi. Připojili se metodisté, světová Jednota bratrská a Církev československá
husitská. Společenství dokumentem založené má 105 členských církví. Viz FILIPI, Pavel a kol., Malá encyklopedie evangelických církví, Praha, 2008.
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Staršovstvo
neboli presbyterstvo2 je správním orgánem sboru. Má šest až dvacet čtyři členů, podle rozhodnutí sborového shromáždění. Pravidelné schůze staršovstva se konají nejméně jednou za měsíc.
Volební období starších (presbyterů) činí šest let. Presbytery a jejich náhradníky volí sborové shromáždění, a to ze svých členů s hlasovacím právem, kteří dosáhli věku 21 let.
Kazatelé sboru jsou virilními členy staršovstva. Staršovstvo se může usnést na kooptování dalších kazatelů, kteří jsou členy
sboru, do svých řad.
Farář může spravovat jeden sbor jako vlastní a ke správě druhého může být dočasně ustanoven jako jeho administrátor.3
Farář může být administrátorem pouze v jednom dalším sboru. Pak je virilním členem obou staršovstev.
Staršovstvo volí z řad starších, kteří nejsou kazateli, druhého představitele sboru: kurátora. Rozhodne, kdo z obou představitelů sboru bude předsedou staršovstva (druhý je automaticky místopředsedou).

Představitelé sboru
Jménem sboru navenek jednají a veřejné listiny podepisují dva představitelé: 1. farář nebo administrátor a 2. kurátor.
Zaměstnanci církve
Kazatelé4 jsou zaměstnanci celé církve.
Kostelníci, sborové sestry (pečovatelky), vedoucí farní kanceláře, zahradníci a ostatní profesionální pracovníci jsou zaměstnanci sboru.
Kazatelské stanice
„Tam, kde není možné zřídit samostatný sbor, může být pro členy sboru žijící v diaspoře zřízena staršovstvem sboru se souhlasem seniorátního výboru kazatelská stanice. Konají se v ní pravidelná bohoslužebná a katechetická shromáždění a ostatní
pravidelná sborová práce. Kazatelskou stanici spravuje staršovstvo sboru, který ji zřídil. Členové kazatelské stanice mají ve
staršovstvu sboru poměrný počet zástupců. V případě potřeby si kazatelská stanice může zvolit vlastní výbor.“ (§ 18 odst. 5,
6 CZ)

Postavení starších a kazatelů
Starší (presbyteři)
jsou voleni sborovým shromážděním farního sboru, aby církev na příslušné úrovni spravovali a řídili.
Za staršího může být zvolen svým vlastním sborem člen církve s hlasovacím právem, který dosáhl 21.
roku věku. Starší jsou voleni na dobu šesti let a po uplynutí každého volebního období jsou opětovně
volitelní. V případě, že přestanou být staršími ve svém vlastním sboru, ztrácejí i všechny funkce v
církvi, do kterých byli jako starší zvoleni.
Ordinovaný starší
je takový starší, který byl na žádost staršovstva a po složení příslušné zkoušky synodní radou do této
funkce ustanoven a ordinován. Je mu svěřena možnost vypracovávat vlastní kázání, modlitby a liturgické pořady bohoslužebných a katechetických shromáždění.
Předčitatel
je člen sboru starší osmnácti let, kterému byla staršovstvem svěřena možnost vést bohoslužebná a katechetická shromáždění
místo nepřítomného kazatele, a to předčítáním kázání, modliteb a dalších textů podle pomůcek vydaných synodní radou nebo
připravených kazatelem či administrátorem sboru. Předčitatele z jednoho sboru může pozvat i staršovstvo jiného sboru. Předčitatel nemusí být starším.
Vikář
není již podle poslední novely CZ a církevních řádů kazatelem (duchovním) jako dříve, ale kandidátem kazatelského stavu z
řad absolventů teologické fakulty. Koná podle předpisů synodní rady jednoroční vikariátní praxi pod vedením zkušených
kazatelů. Vikariát může být prodloužen až na dva roky. Po jeho úspěšném absolvování obdrží vikář od synodní rady dekret
volitelnosti za faráře a po zvolení ve sboru je ordinován jako kazatel.
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angl.: presbyterium
Pozor, funkce administrátora v ČCE odpovídá nikoliv úřadu katolického administrátora, ale administrátora excurrendo.
4
Nosí při výkonu bohoslužebných úkonů (také oddavek a pohřbů) duchovenské roucho, kterým je černý talár a dvě bílé tabulky. Je to
univerzální roucho duchovních téměř všech protestantských církví na světě.
3
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Kazatelé
jsou ke službě slova Božího a svátostí oddělováni ordinací, kterou koná vkládáním rukou na hlavu
ordinandovu synodní senior, za spoluúčasti ostatního duchovenstva. Uznává se ordinace provedená v
jiné církvi.5
Každý kazatel je minister verbi Divini (služebník slova Božího) a pastor gregis (pastýř stáda).6 Jeho předním posláním je
kázat a vysluhovat svátosti. Je vázán povinností mlčenlivosti o věcech, které se jako pastýř dověděl při duchovní činnosti.
Toto tajemství je podobně jako zpovědní tajemství chráněno zákonem (zák. č. 308/91 Sb.).

Farář
je řádným kazatelem. Je volen sborovým shromážděním z řad absolventů teologické fakulty. K podmínkám získání dekretu synodní rady o volitelnosti za faráře patří absolvování vikariátu nebo předcházející jáhenská služba.
Farář volen zpravidla na dobu neurčitou, každých deset let však musí být jeho volba sborovým shromážděním znovu potvrzena.7 Může být zvolen i na dobu určitou, ne však delší deseti let. Po svém zvolení je vázán ke svému sboru na dobu pěti let,
po kterou nemůže být zvolen za faráře v jiném sboru. Výjimka může být povolena dispenzí, kterou uděluje synodní rada.

Správa církve na úrovni seniorátního sboru
Farní sbory jsou sdruženy do seniorátních sborů.8 O zřízení, změnách hranic a sloučení seniorátů a
také o zařazení jednotlivých sborů do seniorátů rozhoduje synod.
Konvent
je název seniorátního shromáždění. Skládá se z poslanců, které zvolila staršovstva jednotlivých sborů
(v počtu jednoho až čtyř, podle početní velikosti sboru), a z virilních členů.
Virilními členy konventu jsou 1. všichni kazatelé samostatně spravující sbory, 2. další kazatelé seniorátu v činné službě, jimž
konvent přizná členství, 3. členové seniorátních výborů posledního i nově zvoleného, pokud nejsou členy konventu již jiného
titulu.

Konvent svolává na návrh předsednictva konventu seniorátní výbor. Řádná zasedání se konají zpravidla jednou ročně. Mimořádná zasedání jsou svolávána podle přesně stanovených pravidel. Konvent
volí seniorátní výbor, předsednictvo konventu, seniorátní pastýřskou radu, poslance synodu.
Seniorátní výbor
je správním orgánem seniorátu. Je čtyřčlenný nebo šestičlenný, podle toho, jak rozhodl konvent. Skládá se ze seniora a jeho prvního9, případně také druhého náměstka, a ze seniorátního kurátora a jeho
prvního, případně také druhého náměstka.
Seniora a jeho náměstka (náměstky) a dva náhradníky konvent volí z farářů činných v seniorátě, seniorátního kurátora a jeho
náměstka (náměstky) a dva náhradníky konvent volí ze starších činných v seniorátě (nejen z těch, kteří byli zvoleni za poslance konventu).
Sídlem seniorátu je sbor, jehož farářem je senior.

Představitelé seniorátu
Jménem seniorátu navenek jednají a veřejné listiny podepisují dva představitelé: 1) senior a 2) seniorátní kurátor.
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V ČCE je od reformačních dob nepřetržitý řetěz presbyterní ordinace.
HROMÁDKA, Josef Lukl: Evangelium o cestě za člověkem, Praha, 1958, s. 44–59.
7
Řád pro kazatele stanoví výjimky v případě kazatelů v důchodovém věku a kazatelů blízkých důchodovému věku.
8
ČCE se skládá ze třinácti seniorátů. V Čechách jsou to senioráty pražský, poděbradský, jihočeský, západočeský, ústecký, liberecký,
královéhradecký, chrudimský a poličský, na Moravě a ve Slezsku senioráty horácký, brněnský, moravskoslezský a východomoravský.
9
Dřívější titul konsenior byl novou úpravou zrušen.
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Správa církve na úrovni povšechného sboru
Synod
je nejvyšším církevním shromážděním a zákonodárným orgánem10, voleným na čtyři roky. Řádná zasedání se konají zpravidla jednou ročně. Mimořádná zasedání jsou svolávána podle přesně stanovených pravidel. Mezi zasedáními synodu pracuje jeho předsednictvo a komise.
Členy synodu jsou poslanci zvolení seniorátními konventy, a to po dvou až osmi z každého seniorátu podle přesně stanoveného klíče, rovným dílem z kazatelů a z presbyterů, kteří nejsou kazateli. Virilními členy synodu jsou všichni senioři a seniorátní kurátoři, členové dosavadní synodní rady a nově zvolení členové synodní rady, pokud nejsou členy synodu již z jiného
důvodu. Dále jsou poslanci synodu dva zástupci učitelů Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy z členů církve.

Synod volí oba představitele církve, synodní radu, církevní pastýřskou radu, předsednictvo synodu.
Synodní rada
je nejvyšší správní orgán církve. Šestičlennou synodní radu, a stejný počet náhradníků volí tajným
hlasováním na šest let synod, a sice polovinu z řad farářů a polovinu z řad ostatních presbyterů. Synodní rada řídí církev.
Představitelé církve
Jménem církve navenek jednají a veřejné listiny podepisují dva představitelé: 1. synodní senior a 2.
synodní kurátor.
Synodní senior po svém zvolení a uvedení v úřad přestává být farářem svého původního sboru
Kancelář synodní rady
Synodní rada má svou kancelář, složenou z řady odborů. V čele jednotlivých odborů stojí kazatelé ordinovaní tajemníci synodní rady.
Vedoucí kanceláře synodní rady je duchovní s titulem církevní rada.
Evangelická teologická fakulta UK a Husův bohoslovecký seminář
Již v dubnu 1919 byla pro Českobratrskou církev evangelickou zřízena v Praze Husova čs. evangelická bohoslovecká fakulta
jako samostatná vysoká škola. V roce 1949 byla přejmenována na Komenského evangelickou fakultu bohosloveckou. Po
listopadu 1989 byla převzata Univerzitou Karlovou jako Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Na této nové
fakultě mohou studovat všichni zájemci o teologii bez rozdílu církevní příslušnosti, pokud splňují podmínky pro vysokoškolské studium. Ti z nich, kdo se chtějí stát kazateli CČE, jsou přijati do Husova evangelického bohosloveckého semináře v
Praze, který je jejich formačním domem, v čele s ředitelem a spirituálem semináře.

10

Veřejnost má přístup na kruchtu kostela, kde synod zasedá. Jednání má parlamentní ráz.
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