Ústava
Úvod
1. Církev je společenstvím všech, kdo opravdově věří v Ježíše Krista, svého Pána. Je
společenstvím mužů a žen, vykoupených a poslaných zvěstovat evangelium, v němž
se káže Boží slovo a řádně vysluhují svátosti podle Kristova ustanovení. Pod vedením
Ducha svatého slouží církev k oslavě Boha, vzdělávání věřících a spasení světa.
2. Církev Ježíše Krista žije ve světě a pro svět. Její velká roztříštěnost je překážkou při
její službě.
3. V pokání za roztříštěnost křesťanské církve a ve vděčnosti za možnost sjednocení,
která jim byla dána, se obrací modlitby a snahy Evangelické církve metodistické a
církví z jejichž spojení vznikla, Metodistické církve a Evangelického společenství v
poslušnosti Boží, aby jeho lid byl jedno.
4. Proto přijímá Evangelická církev metodistická následující upravenou Ústavu.
1) Všeobecná ustanovení
Čl. 1 Prohlášení o spojení
Evangelické společenství a Metodistická církev se spojily v jednu církev. Takto vzniklá
Evangelická církev metodistická je nástupkyní obou sjednocených církví.
Čl. 2 Jméno
Jméno církve je The United Methodist Church. Do neanglických jazyků může být volně
přeloženo se souhlasem Generální konference.
Čl. 3 Články víry a Vyznání víry
Články víry Metodistické církve a Vyznání víry Evangelického společenství zůstanou
zachovány.
„Methodistenkirche“ bylo německé jméno pro „The Methodist Church“, a „Evangelische
Gemeinschaft“ bylo německé jméno pro „Evangelical United Brethren Church“ V němčině se
používá Evangelisch-methodistische Kirche. V češtině Evangelická církev metodistická. Ve
slovenštině Evanjelická cirkev metodistická.
Čl. 4 Univerzalita církve
Evangelická církev metodistická je součástí všeobecné církve, která je v Kristu jedním tělem.
Proto se může každý, bez ohledu na rasu, barvu pleti, národnostní původ a ekonomické
postavení, účastnit života církve a být přijat podle Řádu církve do některého sboru. Žádná
konference nebo organizační jednotka církve nesmí být zřizována tak, aby jednotlivec nebo
skupina byli vyloučeni z důvodů rasy, barvy pleti, národnostního původu nebo ekonomického
postavení.
Čl. 5 Rovnost ras

Evangelická církev metodistická uznává cenu každého jednotlivce jako dítěte Božího a
zavazuje se ke službě uzdravení a dokonalosti všem lidem. Evangelická církev metodistická
ví, jaký ničivý vliv pro její jednotu měl v dějinách hříchu rasismu. Rasismus je stále ještě
důvodem bolestných rozdělení a utlačení. Evangelická církev metodistická odmítá rasismus
ve všech oblastech svého života a v celé společnosti a usiluje o jeho odstranění jak v jeho
instituční, tak i osobní podobě. Evangelická církev metodistická spolupracuje s ostatními, aby
byly odstraněny takové případy, které by ohrožovaly rovnost ras ve všech dobách a na všech
místech.
Čl. 6 Ekumenické vztahy
Jako součást všeobecné církve věří Evangelická církev metodistická, že Pán církve volá
všechny křesťany k jednotě. Proto se bude modlit a bude usilovat o jednotu na všech rovinách
církevního života: na světové rovině vztahy k jiným metodistickým církvím, k sjednoceným
církvím, které jsou připojené k Metodistické církví nebo k Evangelickému společenství, v
pracovních společenstvích a radách křesťanských církví, snahami o sjednocení s církvemi
metodistické tradice a jiných tradic.
Čl. 7 Majetek
Majetková práva Evangelického společenství a Metodistické církve budou po spojení
vykonávána podle Řádu církve. Z plánu spojení nelze odvodit závazek nějakého sboru nebo
jiného subjektu dřívějšího Evangelického společenství nebo Metodistické církve na zcizení
nebo změnu vlastnických a jiných majetkových práv existujících v době spojení.

2) Organizace
2.1 - Konference

Čl. 8
Pro celou církev existuje jedna Generální konference s dále stanovenými právy a
povinnostmi.
Čl. 9
Pro církve ve Spojených státech amerických existují Jurisdikční konference s dále
stanovenými právy a povinnostmi. Rozdělení do Jurisdikčních a Centrálních konferencí se
smí provést jenom podle zeměpisných a regionálních hledisek.
Čl. 10
Pro církev mimo Spojené státy americké existují Centrální konference, a kde je třeba
Provizorní centrální konference s dále stanovenými právy a povinnostmi.
Čl. 11
Základními tělesy církve jsou Výroční konference, a kde je třeba Provizorní výroční
konference s dále stanovenými právy a povinnostmi.

Čl. 12
Pro každý sbor nebo každou farnost existuje Farní konference s dále stanovenými právy a
povinnostmi.
2.2 - Generální konference

Čl. 13
1 Generální konferenci tvoří nejméně 600 a nejvíce 1000 delegátů, z poloviny kazatelů a laiků
zvolených na Výročních konferencích. Ve smyslu tohoto článku platí Misijní konference jako
Výroční konference.
2 Delegáty volí jednotlivé Výroční konference. Kromě toho mohou být zvoleni delegáti
autonomních metodistických církví, pokud Generální konference s těmito církvemi uzavřela
smluvní dohody, podle nichž jsou vzájemně vysíláni delegáti na nejvyšší zákonodárné
konference s plnými právy.
3 Pro metodistickou církev ve Velké Británii, mateřskou církev metodismu, se stanovuje
vzájemné vyslání čtyř delegátů, dvou kazatelů a dvou laiků, a jejich přijetí s plnými právy.
Čl. 14
1 Generální konference se schází jednou za čtyři roky v dobu a na místě, kterou určí sama
nebo jí pověřené výbory.
2 Mimořádné zasedání Generální konference má všechna práva Generální konference. Může
ji svolat Rada biskupů nebo Generální konference sama. Doba a místo jsou stanoveny ve
svolání. Takovou mimořádnou Generální konferenci tvoří delegáti předcházející Generální
konference nebo jejich právoplatní nástupci. Výroční konference nebo Misijní konference
však může provést novou volbu delegátů. Účel mimořádného zasedání musí být udán při
svolání. Mohou být projednávány jen takové záležitosti, které souvisejí s účelem udaným při
svolání. Se souhlasem dvoutřetinové většiny mohou být dány na pořad jednání i jiné
záležitosti.
Čl. 15
1 Generální konference stanoví klíč, podle kterého jsou Výroční konference, Provizorní
výroční konference a Misijní konference zastoupeny na Generální konferenci, na
Jurisdikčních konferencích a na Centrálních konferencích.
2 Tento klíč se vypočte pro každou Výroční konferenci nebo Misijní konferenci podle počtu
jejich duchovenských členů a počtu členů v obvodu těchto konferencí.
3 Každá Výroční konference, Provizorní výroční konference nebo Misijní konference má
právo vyslat alespoň jednoho kazatele a jednoho laického delegáta na Generální konferenci a
také na Jurisdikční nebo Centrální konferenci.
Čl. 16

Generální konference má zákonodárnou moc ve všech vysloveně celocírkevních
záležitostech. Při vykonávání této pravomoci je odpovědná za:
1 stanovení práv a povinností církevního členství, které nesmí být v žádném případě závislé
na rase nebo na společenském postavení;
2 stanovení práv a povinností ordinovaných starších, diakonů, lokálních kazatelů, laických
kazatelů a diakonek;
3 stanovení práv a povinností Výročních konferencí, Provizorních výročních konferencí,
Misijních konferencí a Misií, Centrálních, Oblastních a Farních konferencí a sborových
shromáždění;
4 organizování, podpora a vedení díla církve mimo Spojené státy americké;
5 stanovení práv a povinností biskupského úřadu, řádu pro zaopatření biskupů a jednotné
úpravy pro jejich odpočinek, jakož i nařízení pro případné propuštění biskupa pro
neschopnost nebo neúnosnost;
6 vydávání zpěvníků a liturgických řádů při zachování omezujících ustanovení článku 17;
7 vytvoření církevního právního řádu a odpovídajícího procesního řádu, pokud nejsou v
dalším stanovena žádná omezení;
8 založení a vedení celocírkevních podniků a vytvoření rad pro jejich podporu a správu;
9 získávání a přidělování prostředků, potřebných pro pokračování v církevní práci;
10 stanovení jednotných postupů při volbě biskupů na Jurisdikčních konferencích a stanovení
počtu biskupů, kteří mají být voleni na Centrálních konferencích;
11 určení jejích předsedů z řad biskupů prostřednictvím výboru; pro zahajovací shromáždění
vybere Rada biskupů předsedu sama;
12 změnu počtu a hranic Jurisdikčních konferencí za souhlasu většiny Výročních konferencí
všech Jurisdikčních konferencí, kterých se to týká;
13 vytvoření takových zařízení, která jsou pro celocírkevní práci nutná;
14 zajištění práva na členství ve všech radách, zařízeních a programech Evangelické církve
metodistické bez ohledu na rasu nebo společenské postavení;
15 povolení pro Výroční konference, užívání struktur podle jejich zvláštního pověření tak,
aby tím nepoškozovaly jiné přikázané struktury;
16 ostatní nutná zákonná opatření při zachování těch omezení, která jsou předepsána Ústavou
církve.

2.3 - Omezující nařízení

Čl. 17
Generální konference nesmí naše Články víry zrušit, změnit nebo nahradit jinými, ani stanovit
jiné normy nauky, které by nebyly v souladu s našimi současnými uznanými normami nauky.
Čl. 18
Generální konference nesmí naše Vyznání víry zrušit, změnit nebo nahradit jiným.
Čl. 19
Generální konference nesmí změnit ustanovení o řízení církve ve smyslu odstranění
biskupského úřadu nebo zrušení biskupského dozoru.
Čl. 20
Generální konference nesmí zrušit právo kazatelů na právní řízení před výborem a právo
odvolat se proti jeho rozsudku. Stejně tak nesmí upřít členům církve právo na řízení před
sborem nebo výborem a právo odvolat se proti jeho rozhodnutí.
Čl. 21
Generální konference nesmí změnit ani odvolat Všeobecná pravidla.
Čl. 22
Generální konference nesmí použít čistý výtěžek církevních nakladatelství, knihkupectví a
„Chartered Fund“ jinak než k zaopatření kazatelů, kteří jsou na odpočinku a neschopni služby,
jejich žen, vdov a dětí jakož i jiných oprávněných příjemců zaopatření.
2.4 - Jurisdikční konference

Čl. 23
Počet zástupců Výročních konferencí a Misijních konferencí v Jurisdikčních konferencích
určí Generální konference jednotně. Ve smyslu tohoto článku platí Misijní konference za
Výroční konference.
Čl. 24
Všechny Jurisdikční konference mají stejné postavení a stejné kompetence v mezích
stanovených Ústavou církve. Klíč pro zastoupení Výročních konferencí a Misijních
konferencí v Generální konferenci je pro všechny Jurisdikční konference stejný.
Duchovní jsou v Německu a Rakousku označeni jako Pastor/Pastorin. V německy mluvícím
Švýcarsku jako Pfarrer/Pfarrerin. V Řádu církve v němčině je použit pojem „pastorale
Mitglieder“ Původní text Johna Wesleye byl naposledy změněn v r. 1808.

Čl. 25
Generální konference určí způsob zastoupení v Jurisdikčních konferencích. Jurisdikční
konference tvoří stejný počet duchovenských a laických delegátů, volených na Výročních
konferencích, Provizorních výročních konferencích a Misijních konferencích.
Čl. 26
Všechny Jurisdikční konference se scházejí ve stejnou dobu. Tuto dobu stanoví Rada biskupů
nebo jím pověřený výbor. Všechny Jurisdikční konference se scházejí ve stejnou dobu a na
místě, které vybere příslušný jurisdikční výbor ustanovený Radou biskupů, pokud nebyl
zvolen na předcházející Jurisdikční konferenci.
Čl. 27
Jurisdikční konference mají tato práva a povinnosti, k nimž může Generální konference
připojit další:
1. podporovat evangelizační, výchovné, misijní a dobročinné aktivity církve a starat se o jiné
úkoly a projekty v rámci svých hranic;
2. volit biskupy a spolupracovat v souladu s ustanoveními Generální konference na plánech
pro jejich zaopatření;
3. ustavit jurisdikční rady k podpoře celocírkevních rad, kde se to jeví jako potřebné, a podle
ustanovení Generální konference volit své zástupce do celocírkevních rad;
4. určit hranice svých Výročních konferencí. Bez souhlasu Generální konference nemá
existovat žádná Výroční konference s méně než 50 duchovenskými členy v plnoprávném
spojení. Toto ustanovení se během prvních tří čtyřletí po spojení nevztahuje na Výroční
konference dřívějšího Evangelického společenství;
5. vytvářet směrnice pro správu práce církve v rámci jurisdikce, kromě zplnomocnění, která
jsou nebo budou dána Generální konferencí;
6. jmenovat odvolací výbor, který rozhodne o odvolání kazatele této jurisdikce proti
rozhodnutí kárného výboru.
2.5 - Centrální konference

Čl. 28
Pro církev mimo Spojené státy americké existují Centrální konference s povinnostmi, právy a
výsadami, které jsou dále stanoveny. Jejich počet a hranice stanoví Slučovací konference; o
pozdějších změnách rozhoduje Generální konference. Centrální konference mají následující
povinnosti, práva a výsady.
Čl. 29

Centrální konference mají stejný počet duchovenských a laických delegátů. Počet určuje klíč
stanovený Generální konferencí
Čl. 30
Centrální konference zasedají do jednoho roku po zasedání Generální konference. Dobu a
místo určují buď předcházející Centrální konference, jimi ustanovené výbory nebo Generální
konference. Dobu a místo prvního zasedání po Slučovací konferenci určí biskupové
příslušných Centrálních konferencí, pokud Generální konference nerozhodne jinak.
Čl. 31
Centrální konference mají následující práva a povinnosti, k nimž může Generální konference
připojit další:
1 podporovat evangelizační, výchovné, misijní a sociální snahy a zařízení církve ve své
oblasti;
2 volit biskupy podle počtu, který je určen klíčem stanoveným Generální konferencí, a podílet
se na jejich zaopatření podle směrnic Generální konference;
3 ustanovit potřebné rady Centrální konference a zvolit odpovědné funkcionáře;
4 stanovit hranice Výročních konferencí na svém území;
5 přijmout řády a prováděcí nařízení pro vedení a správu celého díla v rámci svých hranic,
včetně takových změn a adaptací Řádu církve, přijatého Generální konferencí, které si
vyžadují poměry na jejich území při respektování práv, jež náleží jenom Generální
konferenci;
6 vytvořit právní radu k rozhodování o právních otázkách, jež vyplynou z řádů, prováděcích
nařízení a změn nebo adaptací a doplňků Řádu církve, přijatých příslušnou Centrální
konferencí;
7 vytvořit odvolací výbor jako odvolací instanci kazatele příslušné Centrální konference proti
rozhodnutí vyšetřovacího výboru.
2.6 - Výroční konference

Čl. 32
Výroční konferenci tvoří duchovenští členové podle definice Generální konference a laičtí
členové. K duchovenským členům patří diakoni/diakonky a starší, kazatelé a kazatelky ve
vztahu na zkoušku, mimořádní členové a lokální kazatelé/kazatelky. K laickým členům patří
laičtí členové zvolení farními konferencemi, konferenční vedoucí laiků, oblastní konferenční
vedoucí laiků, konferenční sekretář/sekretářka pro světovou misii (pokud se jedná o laika),
vedoucí laických služeb, konferenční vedoucí Sesterské služby, konferenční vedoucí Služby
mužů, vedoucí konferenční organizace mladých dospělých, konferenční vedoucí mládeže,
vedoucí konferenční organizace pro studující, jedna mladá osoba mezi 12 a 17 lety, jedna
mladá osoba mezi 18 a 30 lety z každé oblasti, kteří jsou zvoleni podle počtu určeného

Výroční konferencí. Každá farnost, která má více než jednoho kazatele, má nárok na tolik
laických členů, kolik má duchovenských členů. Laičtí členové musí být dva roky před svým
zvolením členy Evangelické církve metodistické a nejméně čtyři roky před svou volbou v
církvi aktivně spolupracovat. Je-li počet laických členů Výroční konference nižší než počet
duchovenských členů, má Výroční konference podle vlastního uvážení přijmout pravidla pro
volbu dodatečných laických delegátů, aby bylo dosaženo rovnosti. Výroční konference na
území Centrálních konferencí mohou upustit od požadavku čtyřleté aktivní spolupráce a
dvouletého členství mladých lidí mladších 30 let. Tito mladí lidé však musí být v době své
volby vyznávajícími členy Evangelické církve metodistické a v církvi aktivně spolupracovat.
Čl. 33
Výroční konference je základním tělesem církve. Má právo hlasovat o všech změnách Ústavy
církve, volit duchovenské a laické členy na Generální konferenci, Jurisdikční nebo Centrální
konferenci, rozhodovat o všech otázkách charakteru, konferenčního vztahu kazatelů a jejich
ordinaci a o jiných otázkách, které podle Ústavy církve nespadají do výlučné kompetence
Generální konference. Laičtí členové nehlasují o záležitostech ordinace, charakteru a
konferenčního vztahu kazatelů. Výjimkou jsou laičtí členové v konferenčním výboru pro
kazatelský úřad. Ti smějí spolu rozhodovat s duchovenskými členy o záležitostech ordinace,
charakteru a konferenčního vztahu kazatelů. Další výjimkou jsou laičtí členové výborů pro
kazatelský úřad Oblastní konference. Jsou plnoprávnými členy oblastních výborů pro
kazatelský úřad s hlasovacím právem. Výroční konference vykonává všechna práva a
povinnosti, které stanoví Generální konference v rámci Ústavy církve.
Čl. 34
Výroční konference volí duchovenské a laické členy na Generální konferenci, Jurisdikční
nebo Centrální konferenci podle čl. 35 a 36. Na Generální konferenci je volen potřebný počet
členů podle stanoveného klíče. Ti jsou zároveň členy na Jurisdikční nebo Centrální
konferenci. Dále volí tolik členů, až je dosažen stanovený počet na Jurisdikční nebo Centrální
konferenci. Tito členové zvolení na Jurisdikční nebo Centrální konferenci jsou podle pořadí
jejich zvolení náhradníky členů na Generální konferenci. Výroční konference volí dále
náhradníky členů na Jurisdikční nebo Centrální konferenci v počtu, který sama určí.
V případě, že pro Generální konferenci není dostatek náhradníků duchovenských členů,
mohou být na Generální konferenci vysláni náhradníci duchovenských členů pro Jurisdikční
nebo Centrální konferenci.
Čl. 35
Duchovenské členy na Generální konferenci a na Jurisdikční nebo Centrální konferenci volí
kazatelé v plnoprávném spojení s Výroční konferencí nebo Provizorní výroční konferencí. V
den volby musí být nejméně čtyři roky kazateli spojené církve. Toto plnoprávné členství v
konferenci, která je zvolila, musí být platné i v době zasedání Generální konference a
Jurisdikční nebo Centrální konference.
Čl. 36
Laické členy na Generální konferenci a na Jurisdikční nebo Centrální konferenci volí laičtí
členové Výroční nebo Provizorní výroční konference bez ohledu na jejich stáří. Musí být
nejméně dva roky před volbou členy Evangelické církve metodistické a nejméně čtyři roky

před volbou aktivně spolupracovat v této církvi. V době zasedání Generální konference a
Jurisdikční nebo Centrální konference musí být členy své Výroční konference.
2.7 - Hranice konferencí

Čl. 37
(Týká se hranic Jurisdikčních konferencí ve Spojených státech amerických.)
Čl. 38
Církev mimo Spojené státy americké lze organizovat v Centrálních konferencích, jejichž
počet a hranice jsou stanoveny Spojovací konferencí. Pro pozdější změny počtu a hranic je
kompetentní Generální konference.
Čl. 39
Změny počtu, jména a hranic Jurisdikčních konferencí může provést Generální konference se
souhlasem většiny Výročních konferencí každé Jurisdikční konference, které se to týká.
Čl. 40
Počty, jména a hranice Výročních konferencí ve Spojených státech amerických určují
Jurisdikční konference a mimo Spojené státy americké Centrální konference podle jim daných
kompetencí. Přitom pravomoc Jurisdikčních a Centrálních konferencí není omezena
pravomocí kolegia biskupů stanovit plán biskupské supervize.
Čl. 41
1 Místní sbor může být převeden z jedné Výroční konference do druhé, v jejíchž hranicích se
nachází, se souhlasem dvoutřetinové většiny přítomných a hlasujících členů: Farní
konference, Farního shromáždění a obou příslušných Výročních konferencí. Výsledek voleb
písemně oznámí zapisovatel jmenovaných konferencí nebo shromáždění odpovědným
biskupům příslušných Výročních konferencí. Převedení získává platnost ihned po oznámení
potřebné většiny.
2 Hlasování o převodu se uskuteční na každé Výroční konferenci v prvním zasedání poté, co
byl návrh předložen.
3 Převody dohodnuté podle těchto ustanovení nepodléhají žádným omezením jinými články
Ústavy církve o změnách konferenčních hranic.
2.8 - Oblastní konference

Čl. 42
Ve Výroční konferenci mohou být vytvořeny Oblastní konference podle ustanovení Generální
konference.
2.9 - Farní konference

Čl. 43
V každé farnosti má být vytvořena Farní konference podle ustanovení Generální konference.
Čl. 44
Pokud Generální konference neurčí jinak, jsou funkcionáři sboru nebo farnosti voleni na Farní
konferenci, nebo pokud ta tak rozhodne, na příslušných sborových shromážděních. Přitom je
třeba dbát na zvláštní ustanovení existující pro jednotlivé sbory a na zákony země.
3) Biskupský úřad
Čl. 45
Ve spojené církvi existuje v pokračování a sjednocení biskupského úřadu obou spojujících se
církví jeden biskupský úřad s právy a povinnostmi zakotvenými v této Ústavě.
Čl. 46
Biskupové jsou voleni na příslušných Jurisdikčních a Centrálních konferencích a obvyklým
způsobem slavnostně uvedeni do svého úřadu. Dobu a místo uvedení v úřad biskupů
Jurisdikčních konferencí určuje Generální konference, biskupů Centrálních konferencí tato
konference.
Čl. 47
Biskupové a biskupky Evangelické církve metodistické tvoří Radu biskupů. Rada se schází
nejméně jednou za rok. Jejím úkolem je všeobecný dohled a starost o časné a duchovní
záležitosti celé církve. Dále má uskutečňovat rozhodnutí přijatá na Generální konferenci v
souladu s tímto plánem sjednocení.
Čl. 48
Biskupové každé Jurisdikční a Centrální konference tvoří kolegium biskupů. To určí plán pro
biskupský dohled nad Výročními konferencemi, Misijními konferencemi a Misiemi v jejich
obvodech.
Čl. 49
1 Biskupové mají právo na sídlo a dohled v Jurisdikční nebo Centrální konferenci, která je
zvolila nebo kam byli převedeni. Biskupové mohou být převedeni z jedné jurisdikce do druhé
za následujících podmínek: Jurisdikce, do níž je biskup převeden, může převést jednoho ze
svých biskupů do jiné jurisdikce, takže se počet převedených biskupů vyrovná. Převod se
může uskutečnit jen se souhlasem dotyčných osob. Převod se může uskutečnit nejdříve ve
čtyřletí následujícím po volbě biskupa/biskupky. Všechny převody vyžadují souhlas většiny
přítomných a hlasujících členů výboru pro biskupský úřad příslušných Jurisdikčních
konferencí. Po převedení se biskup stává členem biskupského kolegia Jurisdikční konference,
kam byl převeden, a podléhá jejím sídelním podmínkám.

2 Rada biskupů může biskupa na čas delegovat do jiné jurisdikce, aby tam vykonával řídící
nebo jiné úkoly, když o to požádá většina biskupů této jurisdikce.
3 Když v některé Jurisdikční nebo Centrální konferenci nastane smrtí nebo služební
neschopností biskupa nebo z jiných důvodů situace nouze, může jí Rada biskupů se
souhlasem většiny biskupů přidělit biskupa z jiné Jurisdikční nebo Centrální konference.
Čl. 50
1 Biskupové Evangelického společenství a Metodistické církve, kteří jsou v době spojení v
aktivní službě nebo na odpočinku, jsou biskupy Evangelické církve metodistické.
2 Biskupové Metodistické církve zvoleni na Jurisdikčních konferencích, biskupové
Evangelického společenství, kteří jsou v době spojení v aktivní službě, a biskupové, kteří jsou
voleni na Jurisdikčních konferencích Evangelické církve metodistické, jsou voleni na
doživotí. Pro Centrální konference platí vlastní ustanovení.
3 Jurisdikční konference si zvolí stálý výbor pro biskupský úřad. Tvoří jej jeden duchovenský
a jeden laický člen z každé Výroční konference, které navrhne delegace příslušné Výroční
konference. Výbor zkoumá práci biskupů a podává zprávu Jurisdikční konferenci podle jejích
ustanovení. Dále doporučí, do které oblasti mají být biskupové přiděleni. Konečné rozhodnutí
o tom má Jurisdikční konference.
Čl. 51
1 Biskup, který předsedá Výroční konferenci, Centrální nebo Jurisdikční konferenci,
rozhoduje všechny právní otázky, které mu jsou v takovém řádném zasedání předloženy. Tyto
otázky je třeba předložit písemně a rozhodnutí je třeba zapsat do protokolu konference.
2 Toto biskupovo rozhodnutí platí pouze v příslušném případě a stane se všeobecně platným,
až když je potvrdí Soudní dvůr . Každý biskup předloží Soudnímu dvoru jednou ročně
písemný seznam všech svých právních rozhodnutí. Ten je potvrdí, změní nebo zruší. Anglický
pojem „judical council“ je v němčině překládán jako „Rechtshof“, v češtině Soudní
dvůr. Viz také čl. 31,6.
Čl. 52
Biskupové různých Jurisdikčních a Centrálních konferencí předsedají na zasedáních svých
konferencí.
Čl. 53
V každé Výroční konferenci má biskup jednoho nebo více superintendentů, kteří mu pomáhají
při vedení Výroční konference. Jejich úkoly a služební dobu stanoví Generální konference.
Čl. 54
Biskupové po poradě se superintendenty přidělují kazatele na farnosti a mají práva a
povinnosti, které jim Generální konference uloží.

4) Právní řád
Čl. 55
Bude zřízen Soudní dvůr. Generální konference určí počet jeho členů, funkční období, způsob
volby a obsazování uvolněných míst a určuje kvalifikaci potřebnou pro tento úřad.
Čl. 56
Soudní dvůr má tyto kompetence:
1 zjišťuje, zda usnesení Generální konference odpovídá Ústavě církve, když se na něho obrátí
většina Rady biskupů nebo pětina členů Generální konference; dále zda usnesení Jurisdikční
nebo Centrální konference odpovídá Ústavě církve, když se na něho obrátí většina biskupů
této Jurisdikční nebo Centrální konference nebo pětina členů těchto konferencí;
2 rozhodne o odvolání proti právnímu rozhodnutí biskupa ve Výroční konferenci, když to
požaduje pětina přítomných a hlasujících členů této konference;
3 posuzuje právní rozhodnutí biskupů ve Výročních konferencích, mění je nebo je ruší;
4 projednává a posuzuje správnost rozhodnutí některé rady Generální, Jurisdikční nebo
Centrální konference nebo některého grémia této konference, pokud se na něj obrátí třetina
členů nebo jej o to požádá Rada biskupů nebo většina biskupů některé Jurisdikční nebo
Centrální konference;
5 vykonává další práva a povinnosti, které mu Generální konference uloží;
6 stanoví si svou organizaci a jednací postupy.
Čl. 57
Všechna rozhodnutí Soudního dvora jsou konečná. Pokud Soudní dvůr prohlásí, že rozhodnutí
právě zasedající Generální konference odporují Ústavě církve, musí toto rozhodnutí ihned
oznámit Generální konferenci.
Čl. 58
Generální konference vytvoří pro církev právní řád, který poskytuje kazatelům právo na
kázeňské řízení před výborem a odvolací právo a členům církve právo na řízení před sborem
nebo výborem a odvolací právo.
5) Ustanovení při změnách
Čl. 59
1 Změny Ústavy vyžadují dvoutřetinovou většinu přítomných a hlasujících delegátů
Generální konference a dvoutřetinovou většinu odevzdaných hlasů všech přítomných a
hlasujících členů Výročních konferencí. Výjimku tvoří

čl. 17, pro jehož změnu je zapotřebí tříčtvrtinové většiny všech přítomných a hlasujících členů
Výročních konferencí. Když je hlasování skončeno, přezkoumá je Rada biskupů. Je-li
dosažena potřebná většina, vstoupí změna v platnost tím, že ji Rada biskupů vyhlásí.
2 Přijme-li Generální konference změnu Ústavy, smí také rozhodnout o změnách Řádu církve,
které z toho vyplývají. Datum jejich platnosti závisí na tom, jestli byly změny Ústavy přijaty
nejméně dvěma třetinami přítomných a hlasujících členů různých Výročních konferencí.
Změny začnou platit, jakmile zjistí Rada biskupů potřebnou většinu a oznámí ji. Podobným
způsobem smí Výroční konference v očekávání takové změny přijmout změny do Řádu
církve a Ústavy, dříve než jsou potvrzeny.
Čl. 60
Návrhy na změny Ústavy mohou vyjít buď z Generální konference nebo z Výročních
konferencí.
Čl. 61
Jurisdikční nebo Centrální konference může rozhodnutím většiny navrhnout změny Ústavy
církve. Tyto návrhy budou předloženy následující Generální konferenci. Pokud Generální
konference souhlasí dvoutřetinovou většinou, budou změny předloženy Výročním
konferencím k hlasování.

