TISK č.TISK
7B7B

4. zasedání 34. synodu ČCE (31. 5. – 2. 6. 2018)

(Komise B, D)
ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU
PRO PODPORU CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ
ZA ROK 2017

A) Základní informace
Synodní rada ČCE na svém zasedání v roce 2001 rozhodla o zřízení Nadačního fondu pro podporu
církevního školství. Nadační fond se sídlem v Husově domě v Jungmannově ul. 9 v Praze 1 byl
2. ledna 2002 zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N,
vložka 425.

B) Správní rada, revizor
Novými členkami správní rady byly od 1. 1. 2017 zvoleny
Eva Tkadlečková – předseda NF (1. funkční období)
Jana Kašparová – místopředseda NF (1. funkční období)
Jana Fučikovská – sekretář NF (2. funkční období)
Revizorem NFPCŠ je Věra Štulcová (1. funkční období)

C) Okruh příjemců nadačních příspěvků
Nadační příspěvek je možno poskytnout:
a) církevním školám, jejichž zřizovatelem je zřizovatel tohoto nadačního fondu, tj. školám
zařazeným do Evangelické akademie,
b) zaměstnancům uvedených škol, tj. ředitelům a pedagogickým pracovníkům, z ostatních
zaměstnanců pouze těm, kteří pracují v ekonomickém úseku,
c) žákům a studentům uvedených škol.

D) Účel poskytování nadačních příspěvků
Nadační příspěvek je možno poskytnout pouze na:
a) pořízení učebních potřeb a pomůcek pro žáky, studenty a pedagogy,
b) technické vybavení učeben a kanceláří,
c) finanční podporu vzdělávání žáků, studentů, pedagogů a ekonomů škol
(např. stáže, školení, zahraniční studijní pobyty apod.),
d) finanční, věcné, případně jiné odměny za vynikající studijní výsledky,
e) propagaci škol a jejich aktivit.

E) Zdroje finančních prostředků
Opět pouze jediným příjmem NF v roce 2017 byla povinná celocírkevní sbírka pro
Evangelickou akademii vyhlašovaná synodem. Do roku 2006 byla vyhlašována každoročně.
Od roku 2007 se z rozhodnutí synodu střídá se sbírkou pro křesťanskou službu. Poslední sbírka se
konala v roce 2016 v první zářijovou neděli. Další sbírka proběhne v roce 2018, opět v září.
Celocírkevní sbírka na EA byla vždy v plné výši z rozhodnutí synodní rady převedena na NFPCŠ
a ten v souladu se svým statutem na základě žádostí rozhodoval o jejím čerpání. Výjimku tvořily
roky 2013 až 2016, kdy došlo k dohodě v tom smyslu, že 75% výnosu sbírky na EA bude
příjmem a tedy ve správě NFPCŠ a 25% bude spravovat synodní rada. Další podrobnosti viz
závěr oddílu I) této zprávy.
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F) Přehled hospodaření v roce 2017
Rozvaha

Výsledovka

Správní rada NFPCŠ na svém zasedání dne 14. února 2017 rozhodla o převedení ztráty do fondu.

G) Přidělené nadační příspěvky v roce 2017
Správní rada Nadačního fondu pro podporu církevního školství udělila školám EA v roce 2017
příspěvky v celkové výši 193 000,- Kč.
Konzervatoř EA Olomouc – podala dvě žádosti. První je žádost na 18 000,- Kč na studijní
prémie pro nejlepší žáky jednotlivých ročníků. Studijní prémie mohou snížit zátěž školného,
motivují k většímu studijnímu úsilí. Žádost jsme podpořili v plné výši, byla řádně vyúčtována.
Druhá žádost byla na příspěvek na náklady spojené s organizací vzdělávacích kurzů ISBKH
a OLMIK – interpretace barokní hudby, rozšíření praktických dovedností, navazování kontaktů se
špičkovými lektory. Poskytnutý příspěvek 25 000,- Kč je použit hlavně k uhrazení pronájmu
nástrojů a ubytování lektorů. Žádost jsme podpořili v plné výši, byla řádně vyúčtována.
EA VOŠ sociálně právní Brno – podala žádost na 40 000,- Kč na tradiční výměnný pobyt
studentů na partnerské sociálně-pedagogické škole ve Stuttgartu. Příspěvek byl použit na úhradu
autobusové dopravy studentů. Žádost jsme podpořili v plné výši, škola však našla i jiné finanční
podporovatele, příspěvek od nadačního fondu nevyčerpala v plné výši a 7 000,- Kč vrátila zpět,
vše řádně vyúčtovala.
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Střední zdravotnická škola EA Brno – podala žádost ve výši 30 000,- Kč na vybavení učebny
pro čtenářské dílny nábytkem (20 kusů židlí, uzamykatelné skříňky) a dataprojektorem. Žádost
jsme podpořili v plné výši, byla řádně vyúčtována.
Bratrská škola – podala dvě žádosti, obě se týkaly pobytů pro žáky – prvním byl adaptační
pobyt pro žáky první třídy pro lepší seznámení se mezi sebou a s pedagogy, uskutečnil se
v Táboře J. A. Komenského v Bělči. Letos se tohoto pobytu prvňáků zúčastnili také žáci třetí třídy,
ke kterým nastoupila nová třídní učitelka. Je důležité dát dětem možnost vzájemně se poznat
a důvěřovat si a spolupracovat. Příspěvek 24 500,- Kč byl využit na zajištění přepravy žáků a na
částečnou úhradu pobytu a stravy. Žádost jsme podpořili v plné výši, byla řádně vyúčtována.
Druhý projekt byl rozlučkový pobyt žáků páté třídy, uskutečnil se také v Táboře J. A.
Komenského v Bělči a příspěvek 25 500,- Kč byl použit na úhradu nákladů na dopravu a částečně
také na pobyt a stravu. Žádost jsme podpořili v plné výši, byla řádně vyúčtována.
SOŠ sociální a zdravotnická EA Náchod – požadovala příspěvek 30 000,- Kč na nákup
lyžařské výzbroje pro sociálně slabé žáky. Konkrétně bylo nakoupeno pět kompletů běžeckých
lyží + troje bazarové sjezdové lyže a dva snowboardy v dobrém technickém stavu. Žádost jsme
podpořili v plné výši, byla řádně vyúčtována.
Konzervatoř EA Olomouc
EA VOŠ sociálně právní Brno
Střední zdravotnická škola EA Brno
Bratrská škola
SOŠ sociální a zdravotnická EA Náchod

18 000,- + 25 000,40 000,- (vráceno 7 000,-)
30 000,24 500,- + 25 500,30 000,-

Žádáno 193 000,- Kč,
přiděleno 193 000,- Kč,
použito 186 000,- Kč.

H) Příspěvky na rok 2018
Správní rada NF pro podporu církevního školství se sešla 14. února 2018 a rozhodovala
o přerozdělení příspěvků pro školy dle jejich žádostí. Sešlo se šest žádostí od čtyř škol v celkové
hodnotě 212 900,- Kč, všem žádostem bylo v plné výši vyhověno.

I) Budoucnost NF pro podporu církevního školství
Členky správní rady NFPCŠ na svém setkání dne 14. února 2018 diskutovaly o účelnosti další
existence NFPCŠ s výsledkem záměru zrušení existence NF. Správní rada NFPCŠ v roce 2018
přerozdělí zbývající prostředky v souladu se zakládací listinou a svým statutem a následně
rozhodne o zrušení nadačního fondu bez právního nástupce, tj. s likvidací, a zvolí likvidátora.
Nadační fond zanikne výmazem z nadačního rejstříku. Tento postup je konzultován s právníkem
ÚCK JUDr. Adamem Csukásem s tím, že by systém přerozdělování příspěvků pro školy EA
nevymizel, resp. administrace rozdělování příspěvků z celocírkevní sbírky pro Evangelickou
akademii (první neděle v září) školám by byla zcela v kompetenci synodní rady, resp. ÚCK.
K tomuto rozhodnutí nás vede řada skutečností. Především ta, že chod NFPCŠ je doprovázen
nutnou více či méně složitou administrativou (administrace žádostí a komunikace se školami,
vedení odděleného účetnictví, správní rada, revizor, výroční zprávy apod.) + na svou činnost
spotřebovává nemalé finanční prostředky – při každé změně členů správní rady, resp. novém
zápisu do Nadačního rejstříku jsou tu také náklady na zápis (v řádech několika stovek až 4 tis. Kč
v návaznosti na legislativu), náklady na cestné a poštovné, o které se snižuje suma sbírky
k rozdělení. Za celou dobu existence si členové správní rady nevyplatili žádné odměny.
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O žádostech od škol ani o jiných finančních transakcích nerozhoduje SR. Chod NF jde zcela
mimo režim ÚCK.
Vznik NFPCŠ byl v roce 2002 účelový a už tenkrát byl nesystémový – resp. důvodem vzniku NF
byla jiná legislativa, církevní školy neměly mnoho možností, jak financovat provozní a vzdělávací
projekty. Na začátku byla také myšlenka, že zdroje pro NFPCŠ se budou získávat i jinak, např.
benefičními koncerty, aktivním sháněním dárců. Postupem času se chod NF vedl rutinně – naplnit
celocírkevní sbírkou, rozdělit mezi žádosti a dost (= prakticky to znamenalo rozdělení celocírkevní
sbírky mezi žadatele). Ukázalo se, že benefiční koncerty nefungují, resp. správní rada je přestala
organizovat (proběhly dva hned v roce 2002). Pro jednotlivé školy je praktičtější a jednodušší
uspořádat si případnou vlastní benefiční akci. Solidarita škol se získanými prostředky na (svůj)
provoz není reálná. Stejně tak i shánění soukromých darů či případných nadací apod. Ani zde
žádné příjmy v blízké minulosti NF nezískal i přes snahu fundraiserů ÚCK.
Synodní rada má pravomoc rozhodnout, jak použije výnos z celocírkevní sbírky pro Evangelickou
akademii. Pokaždé, když se tato celocírkevní sbírka konala, byl její výnos v plné výši převeden
ve prospěch NFPCŠ, který ji v souladu se svým statutem přerozdělil na základě žádostí od škol EA.
V roce 2013 SR rozhodla, že 25% celocírkevní sbírky na Evangelickou akademii, resp. nakládání
s ¼ výnosu sbírky zůstává v kompetenci SR. Toto rozhodnutí bylo ale v lednu 2017 zrušeno –
podnět ke zrušení dala správní rada NF a to s odůvodněním, že SR takto získané prostředky
nepoužívá/nerozděluje, zatímco správní rada NFPCŠ byla nucena žádosti o příspěvky ze škol EA
krátit z důvodu nedostatku financí. (Systém vybírání sbírky – viz odstavec E této zprávy). Toto
usnesení se vztahovalo již na sbírku z roku 2016, tedy výnos sbírky na EA roku 2016 zůstal 100%
příjmem NFPCŠ. Synodní rada tedy již nyní má svůj účetní fond, kde jsou deponovány finanční
prostředky určené k podpoře škol EA, jejichž je zřizovatelem.
Správní rada NFPCŠ touto zprávou informuje synod ČCE o svém záměru zrušit NF. Je již
v jednání se členy SR a s pracovníky ÚCK a podniká právní i technické kroky ke zrušení NF,
k převodu likvidačního zůstatku NF a k vyjasnění systému přerozdělování příspěvků pro
školy EA v příštích letech.

Zprávu podává: Eva Tkadlečková, předsedkyně správní rady
7. března 2018
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