Zpráva ze 192. zasedání ústřední rady 14. dubna 2018
Jednání ústřední rady zahájil pobožností br. biskup Filip Štojdl. Členové ústřední rady poté v modlitbě
vzpomněli na br. faráře Františka Kuchtu, který zemřel 13. března 2018 ve věku 90 let.
V ideovém referátu, vedeném br. patriarchou Tomášem Buttou, ústřední rada nejprve vzala na
vědomí zápis z biskupské rady, jež zasedala 13. dubna. Biskupská rada se mj. zabývala problematikou
akreditace studijních programů na Husitské teologické fakultě a přípravou programu pro generální
synodu duchovních 8. října 2018.
Ústřední rada od 1. května 2018 pověřila br. Tomáše Nováka, současného duchovního pro studenty,
funkcí spirituála Bohoslovecké koleje dr. Karla Farského. Na funkci spirituála HTF UK doporučila
ústřední rada církevnímu zastupitelstvu br. Filipa Sedláka.
Ústřední rada vzala na vědomí úkoly a postup jednání ediční komise ústřední rady a manuál
k evidenci, nabídce a prodeji publikací v Blahoslavu. Diecéze byly požádány o zaslání seznamu jimi
vydaných publikací a tisků v posledních pěti letech. Všechny publikace, vydané v církvi, by též měly
být ve dvou kusech předány do ústředního archivu a Knihovny Dr. F. Kováře.
V souvislosti s přípravou publikace o sborech naší církve vznikl seznam staveb CČSH, který byl
rozeslán na diecéze za účelem aktualizace některých údajů do konce května 2018. Publikace vzniká ve
spolupráci s ČVUT a 19. října 2018 také proběhne konference na toto téma.
Věroučná komise ústřední rady připravila návrh poselství generální synody duchovních ke 100. výročí
založení republiky. Text bude rozeslán k celocírkevní diskusi – připomínky je možné zasílat do 15.
května 2018.
V organizačně-právním referátu, vedeném ses. místopředsedkyní Ivanou Macháčkovou, ústřední rada
mimo jiné schválila výsledek výběrového řízení a záměr uzavřít s vybraným architektem smlouvu na
poskytnutí projekčních prací a inženýringu na vytvoření půdní vestavby v budově Wuchterlova 3.
Ústřední rada se také věnuje implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
v naší církvi. Do poloviny května bude provedena analýza současného stavu zpracování osobních
údajů ve vybraných vzorových subjektech CČSH, na jejímž základě budou provedena opatření
k uvedení praxe do souladu s nařízením a přijaty příslušné vnitřní směrnice CČSH, které budou
poskytnuty všem subjektům naší církve. Postupujeme na základě podrobně zpracovaných materiálů,
poskytnutých nám na základě dohody v rámci ERC.
Ústřední rada uzavřela licenční smlouvu s fotografem Janem Vávrou na zakoupení souboru 500 kusů
fotografií s tematikou sakrálních staveb, přírody, lidí a umění k užití pro ústředí církve i diecéze CČSH.
Ve finančním referátu, vedeném sestrou finanční zpravodajkou Miroslavou Niemec Studenovskou, se
ústřední rada mj. seznámila s výsledkem jednání hospodářské komise, která zasedala 13. dubna.
Komise se věnovala úkolům, zadaným církevním zastupitelstvem a upřesnila přehled investic
z finanční náhrady jednotlivých diecézí.
Ústřední rada se také seznámila se závěry revizí provedených CRFV v Husitské diakonii a v ústředí
církve.
V ekumenicko-zahraničním referátu, vedeném br. biskupem Štojdlem, ústřední rada mj. jmenovala
do pracovní skupiny při ERC pro pomoc čínským křesťanům br. Aleše Tomana a ses. Alenu
Naimanovou jako náhradnici.
V tiskovém referátu, vedeném br. biskupem Dovalou, ústřední rada mj. schválila seznam autorů
biblických výkladů pro příručku Denní čtení 2019.
V personálním referátu, vedeném br. patriarchou, ÚR mj. schválila vyslání br. Zdeňka Havránka
z pražské diecéze do specifické služby v Armádě České republiky.
Příští zasedání ústřední rady se bude konat 11. – 12. května 2018 v penzionu Betlém v Janských
Lázních.
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