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Kontrola údajů o sborech pro přípravu schematismu v EK 2013
Vážené sestry, vážení bratři,
jako každoročně Vás žádáme o kontrolu údajů o Vašem farním sboru pro potřeby aktualizace
schematismu v připravovaném Evangelickém kalendáři na rok 2013.
Při kontrole vycházejte z údajů na Evangnetu (http://www.evangnet.cz/cce/sbory/), kam
provádějte také opravy; pokud nemáte přímý přístup a možnost oprav, prosíme, zašlete email na adresu sekretariat@e-cirkev.cz či dopis se zřetelným vyznačením změn.
O provedení oprav či oznámení změn žádáme do 31. července t.r.
Údaje o počtu členů sborů budou aktualizovány „centrálně“ o.s. Evangnet dle stavů Vámi
uvedených v on-line evidenčních dotaznících k 31.12.2011.
Upozorňujeme také, že příp. změnu kurátora/kurátorky je třeba písemně sdělit personálnímu
oddělení ÚCK, a to včetně adresy a rodného čísla (pro žádost o vyhotovení výpisu z Rejstříku
evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR) a telefonického či e-mailového
spojení (pro potřeby ÚCK).
Na
webu
e-cirkev.cz
v rubrice
Dokumenty
(http://www.e-cirkev.cz/rubrika/64Dokumenty/index.htm)
je k dispozici formulář „Oznámení o změně faráře/kurátora“, který je zároveň žádostí o
zaevidování změny v REPO MK ČR a vystavení aktuálního výpisu z REPO.
Dovolte ještě poznámku k výpisům z REPO MK ČR – tento výpis slouží mj. jako „osvědčení“ o
tom, že farář/farářka příp. administrátor/administrátorka a kurátor/kurátorka jsou
statutárními zástupci sboru a jednají za sbor navenek.
V poslední době se několika sborům při jednání s úřady stalo, že výpis pro ně nebyl
dostatečně průkazný, neboť neobsahuje bližší identifikaci osob statutárních zástupců (např.
datum narození).
Na dotaz vznesený na MK ČR bylo ÚCK sděleno, že tyto údaje se kvůli ochraně osobních
údajů na výpise standardně neuvádějí, pokud však o to dotyční (farář/kurátor) výslovně
požádají, MK je na výpise uvede (např. datum narození, RČ). Tento „zvláštní úkon“ je však
zpoplatněn (kolek v hodnotě 50,- Kč). V případě standardního výpisu je registrace změn a
vyhotovení výpisu zdarma.
V případech sborů, kdy úřady žádaly bližší identifikaci osob jejich statutárních zástupců, se to
dosud řešilo tak, že synodní rada, resp. synodní senior a synodní kurátorka, písemně
osvědčili, že farář/administrátor a kurátor jsou právoplatnými zástupci sboru (tato cesta je
„zdarma“).
Děkujeme za spolupráci a srdečně Vás zdravíme z ÚCK
Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice

