Statut Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další
vzdělávání kazatelů
Čl. 1 Zřízení a účel fondu
Fond pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů (dále jen „fond“) je zřízen za
účelem podpory studentů bohosloví – kandidátů církevní služby (dále jen „kandidátů“), vikářů,
jáhenských praktikantů, začínajících farářů a jáhnů a dalších kazatelů v rozsahu uvedeném
v čl. 3 tohoto statutu.
Začínajícím farářem a jáhnem se rozumí farář nebo jáhen v prvních dvou letech své kazatelské
služby.

Čl. 2 Zdroje fondu
Zdroje fondu tvoří:
a) celocírkevní sbírka;
b) účelové sbírky a dary.

Čl. 3 Čerpání fondu
A. Stipendia pro kandidáty
Kandidát církevní služby může synodní radu požádat o udělení stipendia v souladu se Zásadami
synodní rady pro udělování stipendií. O udělení stipendia rozhoduje synodní rada.
B. Náklady na praxi kandidátů
Faráři, případně sboru, kde kandidát vykonává praxi, bude vyplacen příspěvek na stravu
a nocleh kandidáta ve výši stanovené synodní radou. Jestliže kandidát nebydlí a nestravuje se na
náklady sboru či faráře, bude mu vyplacen příspěvek na úhradu nákladů spojených s cestou,
nejvýše však do výše částky podle předchozí věty. Vyřizuje správce fondu.
C. Příspěvek na odbornou literaturu, odborné databáze a počítačové programy
Kandidáti mají nárok na příspěvek na odbornou literaturu, odborné databáze či počítačové
programy podle vynaložených nákladů nejvýše ve výši 3 000 Kč za celou dobu studia. Příspěvek
bude vyplacen na základě dokladů předložených pověřenému pracovníkovi ÚCK.
Vikáři, jáhenští praktikanti a začínající faráři a jáhni mají nárok na příspěvek na odbornou
literaturu, odborné databáze či počítačové programy podle vynaložených nákladů nejvýše
ve výši 3 000 Kč. Příspěvek bude vyplacen na základě dokladů předložených správci fondu.
D. Podpora písemně navržených projektů kandidátů
Kandidáti mohou požádat synodní radu o podporu projektů spojených s přípravou
na kazatelskou službu (např. společné semináře, výuka hudby). Žádost musí obsahovat
písemný popis projektu. O výši a formě podpory rozhoduje synodní rada.
E. Podpora zapojení kandidátů do života ČCE
Kandidátům mohou být na základě jejich žádosti uhrazeny cestovní náklady na seniorátní nebo
celocírkevní, příp. další církevní setkání, zvláště účastní-li se jich aktivně a nejsou-li jim tyto
náklady uhrazeny jiným subjektem. O příspěvku rozhoduje synodní rada na základě žádosti
kandidáta.
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F. Náklady spojené s vikariátem a jáhenskou praxí
Z fondu se hradí náklady spojené s vikariátem a jáhenskou praxí s výjimkou mzdových nákladů
vikářů a jáhenských praktikantů, příplatků mentorům a nákladů na stravenky. Vyřizuje správce
fondu.
G. Pořízení taláru
Z fondu se hradí náklady na pořízení taláru faráře nebo jáhna při vstupu do kazatelské služby a
na základě žádosti dále vždy po deseti letech.
Výpomocní kazatelé mají na základě žádosti nárok na úhradu 2/3 nákladů na pořízení taláru při
vstupu do kazatelské služby a dále podle potřeby vždy po deseti letech. Vyřizuje správce fondu.
H. Příspěvek na ošacení pro začínající faráře nebo jáhny
Začínající farář nebo jáhen mají nárok na jednorázový příspěvek na pořízení formálního oděvu
(pánský oblek, dámský kostým apod.), obuvi či doplňků (např. aktovka) nejvýše v součtu
do výše 10 000 Kč. Tento příspěvek bude vyplacen na základě dokladů předložených správci
fondu.
I. Příspěvek na pořízení informačně-technologických zařízení pro začínající faráře nebo
jáhny
Začínající faráři a jáhni mohou požádat o jednorázový příspěvek na zakoupení počítače,
tiskárny, skeneru či dalších informačně-technologických zařízení. Přílohou písemné žádosti
musí být doporučení staršovstva. O vyplacení příspěvku rozhoduje synodní rada. Ukončí-li farář
nebo jáhen službu v ČCE před uplynutím pěti let, je povinen tento příspěvek v plné výši vrátit.
J. Podpora pořízení automobilu pro začínajícího faráře nebo jáhna
Začínající farář nebo jáhen může v souladu s pravidly stanovenými Statutem automobilového
fondu požádat o zápůjčku z automobilového fondu do výše 50 000 Kč. V případě začínajících
farářů a jáhnů budou splátky této zápůjčky spolu se stanoveným úrokem rozvrženy do pěti let.
V případě, že tito faráři či jáhni splácejí tyto splátky řádně a včas, mohou po třech letech požádat
synodní radu o prominutí dosud nesplacené části zápůjčky. Část, která bude takto synodní
radou prominuta, bude z fondu převedena do automobilového fondu, maximálně do výše
20 000 Kč.
K. Podpora dalšího vzdělávání kazatelů
1. Z fondu se v plném rozsahu hradí náklady na kurz pro začínající faráře a jáhny podle písm.
C odst. 4 Pravidel celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů.
2. Faráři nebo jáhni mohou jednou za tři roky požádat synodní radu o podporu svého dalšího
vzdělávání podle písm. B odst. 3 věty druhé a třetí Pravidel celoživotního vzdělávání farářů
a jáhnů. Udělení příspěvku předpokládá spoluúčast faráře nebo jáhna na úhradě nákladů.
3. Nad rámec výše uvedeného mohou nemocniční kaplani každoročně požádat synodní radu
o úhradu členského příspěvku v Asociaci nemocničních kaplanů.

Čl. 4 Správce fondu
1. Správcem fondu je asistent vedoucího tajemníka UCK.
2. Správce fondu předkládá synodní radě vždy k 31. 1. daného roku zprávu o čerpání prostředků
fondu za předchozí kalendářní rok.
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Čl. 5 Platnost statutu
1. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti schválením synodní radou.
2. Schválením tohoto statutu pozbývá platnosti statut fondu schválený synodní radou dne
30. 10. 2012.
3. Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání dne 19. 9. 2017. Tento statut byl
změněn v zasedání synodní rady dne 17. 12. 2019 a 25. 2. 2020.
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