Příloha č. 1.2 Úředních zpráVcČsH č.3/2012

Vvhlášení volebního řízenína funkci patriarchv
od 1. prosince 2012
církevnízastupitelstvo svým usnesením č. 47 ze dne 24.listopadu 2012 schválilo násléduiící
harmonogram volebního řízení na funkci patriarchy, navrž€ný ústřední radou.

HarmonoPram Volebního řízení

1.
2.

3'
4'
5'

VYhlášen í volebního řízeníod 1. prosince 2012

VyhledáVací řízeníve Vikariátních shromážděních do 30. dubna 2013
GeneÍálnísynoda duchovnich _ 5' zářÍ2013
Volební sněm _ 21. září 2013 V Husově sboru v Píaze 6-Dejvjcích
lnstalace do úřadu patriařchy _ 2a. září 2oI3 V15'00 h Vchrámu sv. Mikuláše na
staroměstském námě5tí V Praze

církevnízastupitelstvo dne 24. listopadu 2012 suým usnesením č' 48 zvolilo komisi pro volbu
patriarchy, ve které ié každá diecéze zastoupena jedním duchovním a jedním laikem' Dále cz
svlÍm usnesením č' 49 schválilo úkoly této komise' První zasedání komise svolá sestra RNDr.
lvana Macháčková, místopředsedkyně ÚR cčsH v čR, do konce letošního roku.

Úkolv Volební komise

1'

2.
3.

sledovat řádný průběh Volebního řízení -volba pouze opráVněnými Voliči aVsouladu
s řády cČsH
Zajistit dodržen í harmonogram u Volebního řízení
zjistit Výsledkv VyhledáVacího řízení z Vikariátních shromáždění, Vést evidenci všech
hla5oVání

4. označit kandidáty, kteří obdrželi potřebný počet hlasů; oslovit je, zda

přijímají

kandidaturu; oznámitjejich kandidaturu náboženským obcím

Ustanovení řádů CČSH' která se tÝkaií volbv patríarchv
Ústava čl. 52, odst. 4 a čl. 60, odst. 1 - Volebnísněm
Ústava čl. 60, odst' 2 a 3; čl. 42, odst. 2 a 3; čl. 10, odst. 1 kdo je Volitelný do funkce
patriarchy
Ústava čl. 53, odst' 1 a 2; čl' 65, odst. 5; čl. 10 - kdo je oprávněn volit (= volit na sněmu l
účastnitse VyhledáVacího řízení na VikaÍiátních shromážděních)
organizačnÍ řád 9 49, odst' 2 _ funkčníobdobípatíiarchv
organizačni řád s 50 _ průběh volebního řízení

'

Ústřední rada svým usnesením č. 4.11.3.135 z L0, LL. 2oL2 žádá diecéze, aby do
konce roku 20r2 předaly ÚR seznam oprávněných Volitelů, pozděišízměnY musí
být nahlášeny náboženskými obcemi ústředníradě.

Mgř. Jana KÍajčiříkov'á
taiomnicé uR ccsH v cR

