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Usnesení Sjezdu delegátů v Praze ve dnech 26. - 27. dubna 2019 
 
1. SD přijal návrh na změnu programu jednání takto: Návrh č. 9 stažený na návrh navrhovatele. 
Zbytek programu dle původního návrhu. 
2. SD konstatuje, že usnesení minulého SD bylo naplněno. 
3. SD vzal na vědomí zprávy předsedy a tajemníka VV BJB. 
4. SD nepřijal návrh č. 1 sboru BJB Vikýřovice na vyloučení sborů v Jablonci a Kroměříži 
5. SD nepřijal návrh č. 2 sboru BJB Kraslice (výzva k odchodu kazatele a staršovstva sboru v 
Lovosicích) 
6. SD nepřijal návrh č. 3 sboru BJB Cheb I. (aby SD rozhodl, že sbor BJB Lovosice nadále tvoří 
členové, kteří chtějí zůstat v BJB a že tento sbor disponuje se svým majetkem i nadále v plné míře).  
7. SD nepřijal návrh č. 4 sboru BJB Vikýřovice (Výzva části sboru BJB v Lovosicích k odchodu ze 
svazku sborů BJB bez sborového majetku movitého i nemovitého). 
8. SD přijal návrh VV č. 5 k ustanovení smírčí komise, která by měla za úkol ve spolupráci s VV 
jednat se všemi členy lovosického sboru o vyřešení situace ve sboru. S pozměňovacím návrhem: „… 
pokud možno se všemi členy ...“.  
9. SD ustanovil tříčlennou smírčí komisi dle návrhu VV č. 5 ve složení: Jan Jackanič ml., Jaroslav 
Pleva, Vladislav Vovkanič. 
10. SD přijal návrh VV č. 6 Potvrzení výkladu, že členství sboru v BJB je možné ukončit pouze se 
souhlasem 2/3 z celkového počtu členů sboru.  
11. Návrh č. 7 sboru BJB Vikýřovice byl stažen navrhovatelem. 
12. SD přijal návrh VV č. 8 – Zamezení dvojího členství sborů BJB ve znění: Každý sbor Bratrské 
jednoty baptistů může být členem pouze jedné církve nebo náboženské společnosti v České republice. 
13. SD přijal návrh na změnu Ústavy a Základního dokumentu ve smyslu odsouhlaseného návrhu 
VV č. 8 s pozměněným zněním (viz bod 12). 
14. SD přijal návrh č. 10 sboru BJB Brno – na vyloučení Sboru BJB v Praze 4 Na Topolce ze svazku 
BJB nejpozději k 31.12.2019 a pověřuje VV BJB k odpovídajícím krokům dle Ústavy a řádů BJB. 
15. SD vzal na vědomí zprávy odborů a komisí. 
16. SD vzal na vědomí zprávu VOŠSaT Dorkas.  
17. SD schválil revizní zprávu za hospodaření VOŠSaT Dorkas za rok 2018. 
18. SD schválil hospodaření VOŠSaT Dorkas za rok 2018. 
19. SD schválil návrh VV č. 14 – převod akreditace Dorkas. SD pověřuje VV k tomu, aby převedl 
formou smlouvy práva zřizovatele VOŠSaT Dorkas na Vyšší odbornou školu a Jazykovou školu s 
právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o. a to nejpozději k 1.1.2020 nebo dle dohody. 
20. SD schválil návrh VV č. 15 – prodej budovy školy Dorkas formou internetové aukce. 
Vyvolávací cena je cenou odhadní stanovenou znaleckým posudkem na 21.100.000 Kč. 
21. SD schválil návrh VV č. 16 – jako nového člena Rady ŠPO Dorkas sestru Ivetu Procházkovou, 
která nahrazuje v radě školy sestru Evu Švirákovou, která ukončila své členství k 31.12.2018.  
22. SD schválil zprávu revizní komise z revize účetnictví VV BJB. 
23. SD zvolil novou revizní komisi ve složení: Ján Jackanič st., Marjánka Peková, Ladislav Moses. 
24. SD schválil hospodaření VV BJB za rok 2018. 
25. SD schválil návrh VV č. 12 - rozdělení hospodářského výsledku ve výši 637 684,86 Kč: 518 
034.38 Kč - stavební fond, 63 768,48 Kč - misijní fond (automaticky 10%), 55 882,- Kč - investiční fond. 
26. SD schválil návrh rozpočtu VV BJB na rok 2019. 
27. SD schválil návrh VV č. 11 rozdělení současného Platového fondu na dva samostatné platové 
fondy – platový fond sbory a platový fond kancelář s pozměněním „Z fondu lze poskytovat příspěvek 
nejdříve v roce 2020“ v části věnované platovému fondu sborů.  



28. SD schválil návrh VV č. 13 na vznik Vzdělávacího fondu. 
29. SD neschválil návrh č. 18 sboru BJB v Kladně – další dotaci na plat misijního pracovníka. 
30. SD schválil návrh VV č. 19 – odměnu za rok 2018 pro předsedu a tajemníka ve výši 100% z 
jejich jednoho měsíčního platu. 
31. SD schválil návrh č. 20 odboru pro manželství a rodinu – poloviční pracovní úvazek pro 
předsedu odboru od května 2019. 
32. SD schválil návrh č. 21 sboru BJB Praha 5 – Vinný kmen na přijetí sboru s názvem: Sbor 
Bratrské jednoty baptistů v Brně – Skála do svazku BJB. 
33. SD schválil návrh č. 22 sboru BJB v Praze 3 doplnění Zásad a stanovisek o zásadu „11. Věříme, 
že Bohem ustanovený řád manželství je trvalým svazkem jednoho muže a jedné ženy a sexuální 
aktivita patří výlučně do tohoto svazku“ včetně doplňujícího vysvětlení. 
34. SD neschválil návrh č. 23 sboru BJB v Praze – Církev XXI. století na změnu  „Zásad a 
stanovisek“. 
35. SD neschválil návrh č. 24 sboru BJB v Praze - Církev XXI. století (aby VV do řádného SD v roce 
2020 zpracoval návrh na změnu našich Zásad a stanovisek tak, aby z nich vyplývalo, že kazatelský 
úřad smí zastávat jedině muž a nikoliv žena). 
36. Návrh č. 25 sboru BJB ve Vikýřovicích byl stažen navrhovatelem. 
37. SD neschválil návrh č. 26 sboru BJB Praha Vinný kmen (aby každý sbor vypracoval dokument 
pojednávající o tom, jakým stejným teologickým směrem by se měla naše Jednota ubírat). 
38. Návrh č. 27 sboru Praha Vinný kmen se stal bezpředmětným z důvodu neschválení návrhu č. 
26. 
39. SD neschválil návrh č. 28 sboru BJB Praha 4.  
40. SD schválil pozměněný návrh č. 29 sboru BJB Lovosice ve znění: Navrhujeme, aby VV uveřejnil 
na stránkách bjb.cz jasné biblické prohlášení v otázce homosexuality na základě usnesení posledních 
tří SD (2017, 2018 a 2019). 
41. SD neschválil návrh č. 30 sboru BJB v Praze - Církev XXI. století (aby VV směl reprezentovat 
BJB navenek jako účastník veřejných ekumenických slavností, které svolává ERC jen v případě, že k 
tomu SD dá své jasné svolení). 
42.  Návrh č. 31 sboru BJB Vikýřovice o ukončení spolupráce se zahraničními misionáři byl stažen 
navrhovatelem. 


