
Příloha A: Popis pracovního místa na pozici kazatele Církve bratrské 

Název pozice: Kazatel a správce sboru Církve bratrské 

Přímý nadřízený: Rada Církve bratrské 

Počet pracovních hodin týdně: 40 

Podřízené pracovní pozice: dobrovolníci, popř. vikář, druhý kazatel a další zaměstnanci sboru 

Zastupování: místopředseda staršovstva Sboru 

Spolupráce s dalšími pracovními útvary 

Bližší spolupráce je navázána se staršovstvem sboru a s ostatními zaměstnanci Církve 

bratrské 

Popis činností pracovního místa:  

Kazatel a správce sboru spolu-vykonává správu Sboru, zodpovídá za naplňování poslání 

Sboru a za všechny jeho další povinnosti dané závaznými dokumenty, ustanoveními Společné 

konference, Konference, pokyny Rady, zákony a obecně závaznými předpisy.  

Seznam úkolů a činností na pracovním místě 

 kázání a jiné vyučování 

 pastorace (krizová, dlouhodobá) 

 vedení dobrovolníků a klíčových spolupracovníků sboru 

 vedení a koordinace bohoslužby a jiných setkání 

 řízení a koordinace sborových aktivit 

 služba svátostmi (svatba, křest, vysluhování Večeře Páně, pohřeb apod.) a požehnání 

dětí 

 vystupování na celocírkevních a veřejných shromážděních 

 vedení a koordinace evangelizačních činností a aktivit v rámci sboru (misijní stanice, 

letní tábory) 

 řízení administrativy spojené se správou sboru 

 podání návrhu na volbu Rady Církve bratrské 

 další úkoly na základě Konference, Rady Církve bratrské a Staršovstva 



Odpovědnosti a pravomoci na pracovním místě 

 kazatel má hlavní odpovědnost za duchovní a organizační vedení Sboru 

 kazatel má právo na přiměřenou delegaci úkolů mezi členy Sboru a staršovstvo 

 kazatel má právo na tři měsíce placeného studijního volna po pěti letech nepřerušené 

služby v rámci Služebního poměru 

 kazatel se ze své činnosti zodpovídají Staršovstvu a Členskému shromáždění 

 na kazatele instalované ve Sborech, celocírkevní pracovníky (§ 228) a dlouhodobé 

vikáře se vztahuje požadavek duchovního a profesního růstu podle rozhodnutí Rady 

 kazatel má právo na další zaměstnanecký poměr, samostatné podnikání a další 

výdělečné činnosti, pokud jsou slučitelné s výkonem jejich funkce 

 kazatel nesmí být v době trvání svého Služebního poměru členem politické strany či 

hnutí, jeho Služební poměr se také nesmí překrývat s pracovním úvazkem v orgánech 

komunální či státní politiky a odborových hnutí 

 

Očekávané výsledky  

 naplnění cílů a očekávání vztahujících se k dané pracovní pozici v souladu s posláním 

Sboru a Církve bratrské 

 efektivním vedením spolupracovníků a členů Sboru jsou vytvářeny kvalitní podmínky, 

které umožňují plnit poslání Boží církve na lokální úrovni 

Předpisy pro práci na daném pracovním místě 

 Zákoník práce 262/2006 Sb., znění k 1. 1. 2014 

 Ústava Církve bratrské 

 Řád Církve bratrské 

 Směrnice a pokyny vydané Radou Církve bratrské 

Technické prostředky a zařízení k práci 

 Služební byt, kancelář, software, telefon, počítač  



Pracovní podmínky a rizika práce 

 Riziko vyhoření 

 Pracovní doba pracovníka činí 40 hodin týdně, není-li stanoveno jinak. Pracovní doba 

se uplatňuje jako pružné rozvržení pracovní doby, průměrná týdenní pracovní doba 

musí být naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Za dobu ostatních 

pracovních překážek zaměstnanci nenáleží mzda, při nemoci náleží peněžité dávky 

podle zákona o nemocenském pojištění. V tomto případě platí pracovní rozvrh ř-ti 

směn  - pondělí až pátek s pracovní dobou 8–16 hodin. (§78–99) 



Příloha B: Výchozí otázky polo-strukturovaného rozhovoru 

1. Jaké jsou osobní a pracovní zkušenosti kazatelů Církve bratrské z doby před nástupem 

do kazatelské profese?  

a. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Kde jste studoval? Jaký přínos pro 

Vás studium mělo?  

b. Jaké profesi jste se věnoval před kazatelskou službou?  

c. Pocházíte z křesťanské rodiny?  

d. Kdy jste se rozhodl pro práci kazatele?  

2. Jak hodnotí kazatelé Církve bratrské přínos vikariátu?  

a. Jaká byla Vaše očekávání před vstupem do vikariátu?  

b. Jak byste zhodnotil studijní část vikariátu?  

c. Jak byste zhodnotil praktickou část vikariátu?  

d. Jak byste zhodnotil Vašeho mentora/administrátora?  

e. V jakých oblastech Vás vikariát obohatil?  

3. Jaká nedostatky vidí kazatelé ve vikariátu Církve bratrské?   

a. Je něco, co jste se ve vikariátu nenaučil a byste do své praxe potřeboval?  

b. Kdybyste mohl navrhnout vlastní podobu vikariátu tak, aby byl pro vikáře 

přínosný, jaká by byla?  

4. V jakých oblastech se kazatelé Církve bratrské po absolvování vikariátu dále 

vzdělávají?  

a. Jak hodnotíte možnosti vzdělávání zajišťovaného Církví bratrskou?  

b. Kde a jak se vzděláváte mimo možnosti Církve bratrské?  

c. Jaká je podpora Vašeho zaměstnavatele v dalším vzdělávání?  

 


