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

ZPRÁVA SYNODNÍ RADY O PLNĚNÍ USNESENÍ
3. zasedání 34. synodu ČCE
Usnesení č. 6 – Řízení o změnách CZ – poslanci synodu za Diakonii ČCE
(Komise B, C)
Protože synod neschválil navrženou změnu CZ § 28 odst. 1 a rozhodl tak v rozporu se stanoviskem
nadpoloviční většiny konventů z předchozího řízení, ukládá synodní radě, aby v souladu
s ustanovením CZ § 28 odst. 6 písm. a) zahájila nové řízení o změně Církevního zřízení § 28 odst. 1.
Dosavadní odstavec 1 se mění takto:
§ 28. Shromáždění povšechného sboru (synod)
1. Členy synodu jsou:
a. poslanci zvolení konventy;
b. senioři a seniorátní kurátoři;
c. členové dosavadní synodní rady a nově zvolení členové synodní rady, pokud již
nejsou členy synodu, jakmile složí slib členů synodu;
d. dva zástupci učitelů Evangelické teologické fakulty University Karlovy z členů
církve.;
e. tři zástupci Diakonie ČCE z členů církve. Předseda dozorčí rady Diakonie ČCE
a předseda správní rady Diakonie ČCE, je-li členem církve, jsou virilními
poslanci, zbývajícího poslance volí shromáždění Diakonie ČCE.
Synodní rada vyzvala v rámci sborové zásilky dne 6. 9. 2017 všechny farní sbory a senioráty ČCE,
aby podle CZ § 28 odst. 6 projednaly navržené změny § 28 Církevního zřízení ČCE.
S navrženými změnami CZ, jak jsou uvedeny výše, vyjádřily:
SOUHLAS konventy 2 seniorátů (ústeckého a východomoravského),
NESOUHLAS konventy 12 seniorátů.
Zdůvodnění nesouhlasného stanoviska konventu západočeského seniorátu:
- Zástupci Diakonie mohou vystupovat jako zástupci seniorátu.
- Nevidíme žádné důvody ve zmíněném návrhu, který považujeme za pouze kosmetický.
- Diakonie by byla zvýhodněna oproti jiným.
- Posílení vlivu velkých sborů.
- Stávající role zástupců Diakonie jako poradců je dle nás dostačující. Též máme za to, že někteří
členové církve pracující v Diakonii již jsou poslanci.
- Není na místě, aby zástupci Diakonie ČCE byli součástí rozhodování orgánu, který Diakonii ČCE
zřizuje.
- Není vhodné, aby poslance synodu volili nečlenové církve (členové volebního orgánu –
shromáždění Diakonie ČCE – viz ŘDP čl. 13 odst. 1).
- Přijetí návrhu by znamenalo zvýhodnění Diakonie ČCE oproti jiným zařízením církve.
- Postavení Diakonie upevní, když její členové z církve budou usilovat o to, aby byli zvoleni za
řádné synodály.
- Dotyční mohou být synodály, zvolenými za příslušný seniorát, kde jsou členy.
- Šlo by o střet zájmů: zřizovatel X vedoucí pracovníci Diakonie ČCE.
- Poradní hlas je důležitý, hlasovací právo není nutné. Ostatní organizace zřizované církví také
nemají tato práva.
- Pokud je členem sboru, zvolí se ve sboru.
Návrh k hlasování:
Synod usnáší změnu Církevního zřízení § 28 odst. 1 ve znění uvedeném v tisku č. 18 na str. 1.
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Usnesení č. 8 – Řízení o změně kazatelského reversu
(Komise A, C)
1. Synod ukládá synodní radě, aby podle ustanovení CZ § 28 odst. 6 písm. b) zahájila řízení
o změně Řádu pro kazatele čl. 27. Stávající čl. 27 bude nahrazen následujícím zněním:
Čl. 27. Kazatelský revers
Budu-li ordinován/a ke službě Slova a svátostí a povolán/a za kazatele/ku ČCE, budu tuto
službu konat věrně a v poslušnosti trojjediného Boha.
Budu zvěstovat evangelium Ježíše Krista, jak je podáno v Písmu svatém a dosvědčeno ve
vyznáních, ke kterým se hlásí ČCE, a sloužit Kristovými svátostmi podle jeho ustanovení.
Svou službu budu vykonávat v souladu s Církevním zřízením a řády ČCE. Zachovám
povinnost mlčenlivosti o tom, co mi bude důvěrně sděleno.
Budu dbát na to, aby mým jednáním nebyla snížena věrohodnost ordinované služby,
a vyvaruji se všeho, co by narušovalo společenství Kristovy církve.
místo, datum, podpis
Budu-li zvolen(a) za kazatele(ku) ČCE a potvrzen(a) synodní radou, zavazuji se, že:
1. Svou službou i svědectvím vlastního života budu zvěstovat a stvrzovat evangelium
Ježíše Krista i dar víry, která se cele spoléhá na Boží milost.
2. Budu svědomitě zvěstovat Boží slovo podle Písem a vysluhovat Kristovy svátosti
v souladu s vyznáním, učením a řády církve.
3. Budu řádně a včas plnit povinnosti dohodnuté v povolací listině, stanovené řády
a uložené nadřízenými církevními orgány.
4. Budu se stále bohoslovecky vzdělávat.
5. Budu se zdržovat činností, které nejsou v souladu s kazatelskou službou, nebo které by
mne zdržovaly či rušily v plnění povinností s ní spojených.
6. Vystříhám se všeho, co by narušovalo společenství a řád ČCE.
Tento závazek činím v důvěře v Boží pomoc a potvrzuji jej vlastním podpisem.
S navrženými změnami ŘK, jak jsou uvedeny výše, vyjádřily:
SOUHLAS konventy 12 seniorátů,
NESOUHLAS konventy 2 seniorátů (západočeského a královéhradeckého).
Zdůvodnění nesouhlasného stanoviska konventu západočeského seniorátu:
- Změnu vnímáme jako velmi nepodstatnou, avšak změnou reversu by se z něho ztratily důležité
důrazy.
- Některé změny ve znění hodnotíme pozitivně (např. vypuštění zmínky o zdržování se činností,
které by kazatele rušily), ovšem jiné negativně (vypuštění důrazu na osobní svědectví kazatele
nebo vypuštění vázanosti vysluhování svátostí na vyznání církve). Obáváme se proto oslabení
významu svátostí a nároku na svědeckou roli služebníků církve.
- Není zmíněna povolávací listina a nejsou zdůvodněny změny, za jakým účelem byla navržena
změna kazatelského reverzu.
- Dle našeho názoru tam chybí osobní svědectví (Svou službou i svědectvím vlastního života budu
zvěstovat a stvrzovat evangelium Ježíše Krista i dar víry, která se cele spoléhá na Boží milost.,
Tento závazek činím v důvěře v Boží pomoc) a povinnost bohoslovecky se dále vzdělávat.
- Není důvod kazatelský reverz měnit. Navíc chybí část o plnění úkolů nadřízenými orgány.
Podstatná douška tam také není: „Tento závazek činím v důvěře v Boží pomoc.“
2. Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 34. synodu předložila související návrh změny Řádu
pro kazatele tak, aby se kazatelský revers vztahoval kromě farářů a jáhnů i na ostatní ordinované
členy církve.
Návrh úpravy Řádu pro kazatele ve smyslu tohoto usnesení připravil poradní odbor organizační
a právní při SR. Synodní rada tento návrh přijala a předkládá jej tímto synodu.
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Součástí návrhu je i přechodné ustanovení, které ukládá výpomocným kazatelům, kteří jakožto
ordinovaní presbyteři nepodepisovali kazatelský revers, tento revers dodatečně podepsat.

Návrh úpravy Řádu pro kazatele:
ŘK čl. 10
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 10 odst. 8 Dosavadní odst. 8 se mění takto:
Čl. 10 Vikariát
8. Úspěšnému absolventovi vikariátu vydá synodní rada osvědčení o způsobilosti k ordinované
službě faráře v církvi za předpokladu, že absolvent podepíše kazatelský revers, jímž se zavazuje věrně konat kazatelskou službu. Znění reversu stanoví synod.
ŘK čl. 13
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 13 odst. 7. Dosavadní odst. 7 se mění takto:
Čl. 13 Příprava jáhnů
7. Úspěšnému absolventovi jáhenské praxe vydá synodní rada osvědčení o způsobilosti
k ordinované službě jáhna v církvi za předpokladu, že absolvent podepíše kazatelský revers,
jímž se zavazuje věrně konat kazatelskou službu. Znění reversu stanoví synod.
ŘK čl. 21
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 21 odst. 4. Dosavadní odst. 4 se mění takto:
Čl. 21. Výpomocní kazatelé - ostatní členové církve
4. Uchazeči, který zkoušky úspěšně absolvoval, vydá synodní rada osvědčení způsobilosti
ke službě výpomocného kazatele za předpokladu, že podepíše kazatelský revers.
ŘK čl. 27
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 27. Dosavadní čl. 27 se mění takto:
Čl. 27 Kazatelský revers
1. Všichni uchazeči o ordinovanou službu v církvi jsou před vydáním osvědčení o způsobilosti k ordinované službě povinni podepsat kazatelský revers. Svým podpisem se zavazují
vykonávat ordinovanou službu v souladu s tímto reversem. Nepodepíše-li uchazeč kazatelský revers či podepíše-li jej s výhradou, synodní rada osvědčení o způsobilosti
k ordinované službě nevydá.
2.

Kazatelský revers zní:
Budu-li ordinován/a ke službě Slova a svátostí a povolán/a za kazatele/ku ČCE, budu tuto
službu konat věrně a v poslušnosti trojjediného Boha.
Budu zvěstovat evangelium Ježíše Krista, jak je podáno v Písmu svatém a dosvědčeno ve
vyznáních, ke kterým se hlásí ČCE, a sloužit Kristovými svátostmi podle jeho ustanovení.
Svou službu budu vykonávat v souladu s Církevním zřízením a řády ČCE. Zachovám
povinnost mlčenlivosti o tom, co mi bude důvěrně sděleno.
Budu dbát na to, aby mým jednáním nebyla snížena věrohodnost ordinované služby,
a vyvaruji se všeho, co by narušovalo společenství Kristovy církve.
místo, datum, podpis
Budu-li zvolen(a) za kazatele(ku) ČCE a potvrzen(a) synodní radou, zavazuji se, že:
1. Svou službou i svědectvím vlastního života budu zvěstovat a stvrzovat evangelium Ježíše Krista i dar víry, která se cele spoléhá na Boží milost.
2. Budu svědomitě zvěstovat Boží slovo podle Písem a vysluhovat Kristovy svátosti
v souladu s vyznáním, učením a řády církve.
3. Budu řádně a včas plnit povinnosti dohodnuté v povolací listině, stanovené řády
a uložené nadřízenými církevními orgány.
4. Budu se stále bohoslovecky vzdělávat.
5. Budu se zdržovat činností, které nejsou v souladu s kazatelskou službou, nebo které by
mne zdržovaly či rušily v plnění povinností s ní spojených.
6. Vystříhám se všeho, co by narušovalo společenství a řád ČCE.
Tento závazek činím v důvěře v Boží pomoc a potvrzuji jej vlastním podpisem.
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ŘK čl. 28
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 28. Do čl. 28 se vkládá nový odstavec 7 v následujícím
znění:
Čl. 28. Přechodné ustanovení
7. Výpomocní kazatelé, již jsou výpomocnými kazateli podle čl. 21 tohoto řádu a jejichž
ordinaci před vyhlášením změn tohoto řádu přijatých 4. zasedáním 34. synodu
nepředcházela povinnost podepsat kazatelský revers, jsou povinni kazatelský revers
podepsat nejpozději do 31. března 2019. Neučiní-li tak, jejich způsobilost k ordinované
službě výpomocného kazatele ke konci lhůty uvedené v předchozí větě zanikne.
Návrhy usnesení:
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 10, 13, 21, 27 a 28 ve znění uvedeném v tisku č. 18
na str. 3–4.

Usnesení č. 13 – Změny ŘSŽ (omezení oprávnění oddávat)
(Komise C)
1. Synod usnáší změnu Řádu sborového života čl. 3 odst. 3. Dosavadní odst. 3 se mění takto:
Čl. 3. Příležitostná shromáždění
3. Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně,
před svědky a před ordinovaným držitelem platného osvědčení o způsobilosti k ordinované
službě faráře nebo jáhna farářem nebo jáhnem povolaným ke službě v církevním sboru
vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství.
2. Synod usnáší změnu Řádu sborového života čl. 5. Do článku 5 se vkládá nový odst. 2 v tomto
znění:
Čl. 5. Závěrečná ustanovení
2. Změna čl. 3 odst. 3 tohoto řádu přijatá 3. zasedáním 34. synodu nabývá účinnosti dne
1. ledna 2018.
O omezení oprávnění k uzavírání sňatků ÚCK vyrozuměla:
- seniorátní výbory (dopis zaslán e-mailem dne 26. 9. 2017),
- kazatele a staršovstva (dopis zaslán ve sborové zásilce dne 29. 9. 2017),
- kazatele, kterých se omezení oprávnění oddávat týká a na něž má ÚCK korespondenční adresu
(dopis zaslán 6. 11. 2017).

Usnesení č. 31 – Nakladatelství a knihkupectví Kalich
(Komise B, D)
1.
2.
3.

Synod nepřijímá zprávu Nakladatelství a knihkupectví Kalich a žádá, aby příští zpráva byla
podrobnější včetně finančních toků mezi ÚCK a Kalichem.
Synod bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 28.
Synod ukládá synodní radě, aby pokračovala v řešení problémů nakladatelství Kalich a podala
zprávu 4. zasedání 34. synodu.

Ad usnesení č. 31/1
Zpráva Nakladatelství a knihkupectví Kalich je předkládána synodu v tisku č. 8.
Ad usnesení č. 31/3
Synodní rada se spolu s Ústřední církevní kanceláří intenzivně věnovala situaci ve společnosti Kalich,
nakladatelství a knihkupectví, s.r.o. Synodní rada vnímá Kalich jako službu církve veřejnosti
zaměřenou na vzdělávání a kulturu. Proto podporuje všechny rozvojové aktivity této společnosti.
Stručná rekapitulace dění v průběhu roku
Zpráva v roce 2017 končila tím, že byla vybrána nová ředitelka a jednatelka společnosti Daniela
Iwashita. Před nástupem ke dni 1. 6. 2017 ale oznámila, že do funkce nenastoupí. Důvodem byla jiná
4

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

TISK 18

pracovní nabídka i obava z výkonu funkce jednatele. Nastoupila na poloviční úvazek do konce
kalendářního roku na pozici redaktorky. Michal Plzák odložil podanou rezignaci na funkci jednatele
do konce roku 2017. V tomto období bylo vyhlášeno nové výběrové řízení, do něhož se přihlásilo
sedm uchazečů. Do užšího výběru byli pozváni čtyři, z kterých byl výběrovou komisí synodní radě
doporučen Aleš Palán. Ten byl také k 1. lednu 2018 jmenován ředitelem. Jednatelem za jediného
společníka byl jmenován Vladimír Zikmund.
Daniela Iwashita kromě redakční práce spolupracovala s ÚCK, především s Monikou Voženílkovou,
na vytvoření ekonomického výhledu na rok 2018, který byl vytvořen na základě nového modelu
kalkulace titulů z předběžného edičního plánu pro rok 2018.
Náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energie
cestovné
telefony
nájem
drobný nehmotný majetek
ostatní drobné služby
ostatní finanční náklady
mzdy + pojištění
dohody
náklady na stravování
pojištění odpovědnosti
důchodové připojištění
Celkem

částka v Kč
34 000
36 000
79 000
16 000
240 000
19 000
50 000
28 000
2 095 620
140 000
69 200
98 400
12 000
2 917 220

Výnosy
vydání a prodej 17 titulů vlastních publikací
prodej ostatních knih
Celkem

částka v Kč
1 731 800
1 278 000
3 009 800

Zisk

92 580

Ekonomický výhled na rok 2018 nezahrnuje investice – viz zpráva v tisku č. 8. Rovněž ediční plán je
podstatně aktualizován. Naplňování ekonomického výhledu je předmětem čtvrtletních koordinačních
schůzek zástupců ÚCK a Kalichu.
Přehled finančních toků mezi ÚCK a Kalichem
V souvislosti s potřebou zvýšení provozního kapitálu poskytla synodní rada Kalichu příplatek mimo
základní kapitál ve výši 600 000 Kč a 3. dubna 2018 vyslovila souhlas s odepsáním pohledávek
za nájemné a služby v letech 2014–2017 včetně DPH v celkové výši 1 105 376,38 Kč.
Přehled pohledávek ÚCK vůči Kalichu za rok 2017 k 31. 12. 2017
Datum
případu

Nájem 2017

HM celkem
po zaokr.

Částka celk.
bez DPH

Úhrada
celkem

01.01.2017 Nájemné a služby spojené s nájemným za I. čtvrtletí

65 875,16

54 442,28

0,00

01.04.2017 Nájemné a služby spojené s nájemným za II. čtvrtletí

65 875,16

54 442,28

0,00

01.07.2017 Nájemné a služby spojené s nájemným za III. čtvrtletí

66 038,21

54 577,03

0,00

01.10.2017 Nájemné a služby spojené s nájemným za IV. čtvrtletí

66 038,21

54 577,03

0,00

18.12.2017 Vyúčtování služeb k nájemnému za rok 2016

14 307,00

12 657,85

0,00

278 133,74
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Knihy 2017

Částka celk.
bez DPH

HM celkem
po zaokr.

Úhrada
celkem

30.04.2017 Komisní prodej publikací v březnu 2017

16 935,00

15 369,46

0,00

31.03.2017 Komisní prodej publikací v únoru 2017

8 445,00

7 648,40

0,00

30.04.2017 Komisní prodej publikací v dubnu 2017

11 705,00

10 626,79

0,00

31.05.2017 Komisní prodej publikací v květnu 2017

41 295,00

37 531,46

0,00

30.06.2017 Komisní prodej publikací v červnu 2017

26 854,00

24 412,33

0,00

7 825,00

7 112,14

0,00

30.09.2017 Komisní prodej publikací v srpnu a září 2017

16 356,00

14 868,83

0,00

31.10.2017 Komisní prodej publikací v říjnu 2017

27 163,00

24 693,54

0,00

30.11.2017 Komisní prodej publikací v listopadu 2017

20 440,00

18 579,05

0,00

31.12.2017 Komisní prodej publikací v prosinci 2017

17 835,00

16 213,98

0,00

31.07.2017 Komisní prodej publikací v červenci 2017

194 853,00

0,00

Pohledávek ve výši 278 133,74 Kč za nájem a služby se týká usnesení synodní rady ze dne 3. 4. 2018
o jejich odepsání. Uhrazení pohledávek za komisní prodej publikací ve výši 194 853 Kč bude dále
řešeno.
Přehled závazků ÚCK vůči Kalichu za rok 2017 k 31. 12. 2017
Datum
případu

Vydavatelská činnost

HM celkem
Datum
po zaokrouhlení úhrady

Úhrada
celkem

16.05.2017 O. Macek - Bůh je rozpálená pec lásky

52 888,00

25.05.2017

52 888,00

16.05.2017 Cesta církve 8

30 964,90

25.05.2017

30 964,90

2 387,98

26.06.2017

2 387,98

11.07.2017 Lutherovy katechismy

104 764,00

10.08.2017

104 764,00

11.08.2017 A. Beutel - M. Luther

108 636,00

05.09.2017

108 636,00

04.09.2017 O bouřce, bibli a Martinu Lutherovi

61 281,00

15.09.2017

61 281,00

06.11.2017 EK 2018, NKD 2018

13 870,00

28.11.2017

13 870,00

800,00

22.11.2017

800,00

55 000,00

28.11.2017

55 000,00

14.06.2017 Krátký rozhovor v pastoraci 15ks

13.11.2017 Martin Luther -uvedení do života
příprava podkladů pro knihu
15.11.2017 "Církev v proměnách času"

430 591,88

430 591,88

Všechny zakázky ze strany ÚCK vůči Kalichu ve výši 430 591,88 Kč byly řádně uhrazeny.
Co dál?
Ředitel Aleš Palán má předpoklady k tomu, aby zlepšil image i fungování společnosti. Přichází
s novými náměty do edičního plánu, k oživení prodejny i k celkové prezentaci společnosti v církvi
a kulturním světě. Přistoupili jsme na pravidelné čtvrtletní vyhodnocování činností společnosti.
Od začátku roku jsou účetně sledována 3 střediska – obchod, e-shop a nakladatelství. To pomůže
k větší transparentnosti nejen hospodaření, ale i funkčnosti celé společnosti.
Potvrzuje se skutečnost, že největší ekonomickou zátěží společnosti je knihkupectví. To nás staví
v nejbližší době před rozhodnutí, zda prodejnu a způsob prodeje nějak modernizovat (to bude
vyžadovat další investice), nebo ji naopak utlumit a zřídit pouze výdejní místo pro e-shop. Zrušením
knihkupectví lze snížit náklady společnosti a tím i zřejmou finanční podporu společnosti ze strany
církve v dalších letech. Naopak komerčním pronájmem prostoru prodejny lze získat nové finanční
prostředky. To ale za cenu ukončení provozu údajně nejstaršího knihkupectví v Praze.
Analýzu současného stavu Kalich, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o. předkládá ředitel společnosti
v tisku č. 8.
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Usnesení č. 32 – Publikace souboru prohlášení synodů
(Komise A)
Synod pověřuje synodní radu, aby do příštího zasedání synodu připravila k vydání soubor
prohlášení synodu, synodní rady a poradního odboru SR pro společenské a mezinárodní záležitosti
od roku 1989.
Synodní rada uložila plnění tohoto úkolu Ústřední církevní kanceláři (ÚCK).
ÚCK vyhledala soubory textů ze své spisovny, archivu i dalších dostupných zdrojů a zároveň jednala
s církevními historiky z Evangelické teologické fakulty UK. Z jednání vyplynulo, že případné vydání
má respektovat následující:
Prohlášení mají kontext svého vzniku. K vydání se připraví jen konečné odsouhlasené znění.
Jednotlivé texty mají promluvit bezprostředně. Redakce má přidat komentáře vysvětlující
kontext, ve významných případech veřejné reakce.
Usnesení synodu omezilo výběr textů na prohlášení synodu, synodní rady a poradního odboru pro
společenské a mezinárodní otázky. Zadání se má aplikovat také na přejmenovaný poradní odbor
pro aktuální společenské záležitosti. Jen ve významných případech se mají zohlednit prohlášení
jiných poradních odborů.
ÚCK pověřila touto prací doktoranda na ETF UK Nicolaie Ivaskiva a odborným dozorem dr. Petra
Moréeho. Od ledna 2018 oba na tomto úkolu pracují a předloží synodu připravený materiál.
Pokud synod připravený materiál schválí, počítá synodní rada s jeho vydáním v knižnici studijních
textu Synodní rady ČCE. K financování projektu byla podána žádost o podporu u Nadačního fondu
Věry Třebické-Řivnáčové.

Usnesení č. 33 – Zpráva komise Cesta církve pro 4. zasedání 34. synodu
(Komise A)
Synod ukládá komisi Cesta církve, aby 4. zasedání 34. synodu předložila zprávu o své činnosti.
V roce 2017 pokračovala příprava vydání knihy Františka Laichtera „O umlčené kulturní epoše, kus
nakladatelské historie“. Obsáhlá osmisetstránková kniha vyjde letos k 100. výročí ČCE péčí
nakladatelství Academia a Eman. Zahrnuje historii nakladatelství Jan/František Laichter, ale také
nakladatelství Kalich a též samizdatové období naší církve. Díky těmto nakladatelům jsme se mohli
seznamovat se základními díly českých reformátorů a také s biblickými komentáři, biblickou
konkordancí a Biblickým slovníkem. Děkujeme synodní radě za založení účtu na podporu vydání
knihy pamětí. Číslo účtu: 179521067/0300, variabilní symbol 682100. Garantujeme, že dárci obdrží
jeden výtisk tohoto díla. Děkujeme SR za vstřícnost a naplnění příslibu pomoci při organizování
sponzorských darů na tuto knihu – všem dosavadním dárcům děkujeme za jejich štědrost.
Od června 2017 komise pracuje na dvou titulech, které mají vyjít na podzim 2018:
Cesta církve IX (poslední díl – léta 1977 až 1989) – publikace je ve stádiu rozpracování a je hotova
jedna dvanáctina článků, ale k prosincové slavnosti v Obecním domě bude již k dispozici
v knihkupectví Kalich. Chtěli bychom Kalichu poděkovat, že se ujal distribuce naší edice Cesta
církve.
Cesta církve X (výběr z článků a studií CC I-IX (německá verze, k 10. 3. 2018 jsou již dvě třetiny
článků přeloženy). Publikace je určena Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, s jejímž přispěním
edice Cesta církve vychází.
Jsme za tuto pomoc vděčni, ale nebereme to jako vyznamenání, že si v zahraničí naší práce všimli
a podpořili, nýbrž dar bereme s pocitem hanby, že naši referenti musí žebrat v zahraničí a naši
synodálové a členové strategické komise ani nevědí, jak rozsáhlé oblasti práce v synodně radním
domě jsou závislé na zahraničních grantech, tedy nejen komise Cesta církve a její vydavatelská
činnost, ale i někteří kmenoví pracovníci ÚCK, např. odbor mládeže. Granty nejsou tak bohaté, aby
honoráře odpovídaly obvyklým poměrům v naší republice, proto také platy administrativních
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kmenových pracovníků nedosahují výše, které jsou obvyklé v sekulárním prostředí, proto mnozí
uchazeči o volná místa nakonec odmítnou nastoupit, protože výše úvazku i výše ohodnocení
nedostačují k uhrazení důstojného života v hlavním městě (např. vysoké nájmy, administrativním
pracovníkům sbory nepřispívaly na nájem, jako tomu bylo doposud s faráři ČCE). Edice Cesta církve
byla postavena na dobrovolnické práci, pouze předseda byl honorován minimální částkou, která
neodpovídala kvantu práce, kterou vykonal v Ústředním církevním archivu, archivu města Prahy,
speciálně v archivu ministerstva kultury, pod které spadala ČCE, v archivu bezpečnostních složek
a v archivu ÚSTR. Na práci v archivech se postupně začali podílet i další členové komise. Teprve
od Cesty církve VI začali autoři pobírat menší honoráře, a teprve od CC IX bude autorům vyplacena
částka, která odpovídá tvorbě odborného textu. Tento vývoj k lepšímu finančnímu ohodnocení,
o který jsem se jako předseda komise osobně zasazoval, považuji za legitimní a doporučeníhodný pro
všechny další oblasti práce – katechetiku pro děti, mládež, dospělé, seniory – tedy i pro žurnalistiku.
Navíc v těchto odvětvích pracují velmi pilně mnozí na dobrovolnické bázi, vznikají i týmy, k nimž se
pak přidávají také kmenoví pracovníci, ale již také nad časový rámec svého úvazku, de facto tedy také
na dobrovolnické bázi, takže výsledek je sice kvalitní, nicméně vytvářen se zpožděním, v chvatu
a stresu (Nota nebe) – a podobně je to s dalšími aktivitami, které jsou důležité pro život církve a řeší se
to odchodem z veřejného prostoru do elektronické podoby. Výše zmíněné aktivity by měly být
bohatě dotovány (i za cenu dlouhodobého pobývání v červených číslech; jde o to, jaké hodnoty
chceme zvěstovat a neměli bychom se vymlouvat, že nemáme peníze; apoštol Pavel by se takto
nevymlouval). V roce 1990 zkrachoval projekt „časopis pro děti“, zejm. díky neustavení placeného
redaktora a nedostatku peněz. Pokračovalo se pak pouze ve vydávání přípravek pro učitele nedělních
škol pod názvem Katechetická příloha, tedy příloha k časopisu pro děti, a měly byt být bohatě
placeny z českých zdrojů.
Synodálové, obracím se na vás jako předseda komise Cesta církve od roku 1945–1989, protože se
opravdu hanbím za to, jak málo peněz se v minulosti investovalo, a jak zase znovu ve svobodných
poměrech se málo investuje do současné kreativity věřících lidí, kteří již dnes v institucích naší církve
odvádějí inspirující a nenahraditelnou práci za velmi obtížných podmínek. Ovlivňujete-li tok peněz
v naší církvi, pak spolu se strategickou komisí nalezněte vhodné způsoby, jak více investovat
do katechetiky pro děti, mládež a dospělé – tedy i do žurnalistiky, aby do ČCE přicházeli noví lidé,
a faráři ČCE dnes i v budoucnu měli komu kázat evangelium.
Členové komise Cesta církve od roku 1945–1989 děkují všem synodálům za dosavadní podporu naší
komise (za schválení našich zpráv, za pověřování k práci nových členů komise). Doufáme, že i nadále
pilně čtete Cestu církve a rádi bychom slyšeli připomínky k celé ediční řadě, protože s CC IX a X naše
práce v komisi končí; došli jsme k cíli naší cesty – do roku 1989. Je na vás, synodálech, zda budete
považovat naši práci za uzavřenou a že již nemusíme v další publikační činnosti pokračovat, ač velmi
mnoho archivních materiálů zůstalo stále nezpracovaných. Naše komise bude muset také skončit
z toho důvodu, že ke konci roku 2018 bude vyčerpán fond od luterské církve.
Prosíme o podporu chystané publikace pamětí Františka Laichtera „O umlčené kulturní epoše, kus
nakladatelské historie“ – jde o formativní nakladatelství pro identitu ČCE, nejen mezi válkami, ale též
v 50.–70. letech, protože František Laichter jako vůdčí osobnost Kalicha se zasloužil o vydávání
kvalitních knih v době, která nepřála svobodě ducha a rozvoji spirituality.
Za komisi Cesta církve od roku 1945–1989 předseda Pavel Keřkovský

Usnesení č. 35 – Postavení jáhnů v církvi
(Komise A, C)
Synod pověřuje synodní radu, aby se zbývala postavením jáhnů v církvi a případně předložila návrh
změn církevního zřízení a řádů.
Výše uvedenému usnesení předcházel návrh synodní rady předložený 3. zasedání 34. synodu: „Synod
pověřuje synodní radu, aby předložila 4. zasedání 34. synodu návrh změn církevních řádů, které
umožní jmenovat jáhna statutárním zástupcem sboru.“
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V rozhovoru komisí a pléna synodu k tomuto návrhu byla přesvědčivě vyjadřována ochota změnit
postavení jáhna, který se osvědčuje a je v úřadě jáhna již delší čas. Ovšem zněly výtky, aby se
nepostupovalo cestou, kterou navrhovala synodní rada, tedy vytvořením nového místa v řádu
ordinované služby – např. jáhen s pravomocí statutáře; nýbrž aby se hledala možnost, jak jáhnu,
za určitých podmínek, dát status faráře, bez dalších omezení, se všemi právy a povinnostmi.
Synodní rada tedy předkládá 4. zasedání 34. synodu toto řešení:
Jáhen může být prohlášen farářem při splnění následujících podmínek:
 žádost může jáhen podat nejdříve po 7 letech služby,
 k žádosti se vyjádří staršovstvo a administrátor sboru žadatele a příslušný seniorátní výbor,
 žádost schvaluje synodní rada po předchozím rozhovoru se žadatelem.
Klady usnesení:
 nejde o násilnou či nevěrohodnou změnu klasifikace dosaženého vzdělání,
 umožní důstojnější postavení v církvi těm jáhnům či jáhenkám, kteří pracují stejně kvalitně
jako farář,
 ubude náročnost spojená s administrací,
 uleví se administrátorům, pro které je v to případě dlouhodobé kvalitní práce jáhna spíše stres,
vstupovat do záležitostí sboru, který de facto řídí někdo jiný,
 netřeba v CZ a řádech nic měnit ohledně postavení faráře a jáhna, ani v platových tabulkách
atp.,
 jen do řádů (CZ) přidat přijaté usnesení.
Zápory usnesení:
 chybějící teologické vzdělání
Toto řešení si žádá úpravu Řádu pro kazatele. Synodní rada tedy předkládá synodu následující návrh
úpravy Řádu pro kazatele:
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 13 odst. 11. Dosavadní odst. 11 se mění takto:
11. Po 7 letech služby jáhna v církevním sboru nebo po úspěšném ukončení vysokoškolského
studia jednooborového magisterského studijního programu „Evangelická teologie“
na ETF UK může jáhen povolaný ke službě v církevním sboru požádat synodní radu
o prohlášení za faráře bez povinnosti absolvovat vikariát. K žádosti se vyjádří
staršovstvo a administrátor sboru žadatele a příslušný seniorátní výbor. Žádost
schvaluje synodní rada po předchozím rozhovoru se žadatelem. Pokud synodní rada
žádosti vyhoví, jáhen obdrží osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi.
Následně je sbor povinen zajistit změnu povolací listiny, kterou schvaluje synodní rada.
Farářem se jáhen stane ke dni stanovenému v povolací listině, nikoliv však dříve, než
synodní rada schválí změnu povolací listiny.
Ukončí-li jáhen působící v některém církevním sboru úspěšně vysokoškolské studium jednooborového
magisterského studijního programu "Evangelická teologie" na UK ETF, obdrží osvědčení o
způsobilosti k ordinované službě faráře v církvi bez povinnosti absolvovat vikariát, rozhodne-li
synodní rada na základě vyjádření příslušných nižších církevních správních orgánů, že je způsobilý
k ordinované službě faráře v církvi.

Usnesení č. 36 – Postavení kaplanů v ČCE
(Komise A, C)
Synod ukládá synodní radě, aby se zabývala postavením kaplanů a případně navrhla úpravu
Církevního zřízení a řádů.
Synodní rada se věnovala studiu právního postavení kaplanů v církvi, v němž lze spatřovat určité
nedostatky. Zásady pověřování k duchovenské službě v jiných institucích
(https://www.ustredicce.cz/data/V/s/g/Zasady-poverovani-k-duchovensk.docx), které vydala synodní
rada, rozlišují dva režimy duchovního působení členů církve v jiných institucích: na základě vyslání
(týká se kaplanů) a pověření (týká se kazatelů a jiných členů církve). Problémem však je, že spirituály
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škol Evangelické akademie a nemocniční kaplany nelze podřadit ani pod kaplany, ani pod pověřené
kazatele, resp. členy církve. Zásady totiž nepředpokládají, že by vyslaní kaplani byli také
v zaměstnaneckém poměru k církvi (srov. čl. 1 odst. 6, čl. 3 odst. 1 zásad). Na druhé straně však
zásady nepředpokládají, že by pověření kazatelé, resp. členové církve byli v (pracovním) poměru
k institucím, v nichž působí (srov. čl. 1 odst. 7, čl. 3 odst. 2 zásad). Spirituál, který je farářem
v pracovním poměru k církevní škole, proto zřejmě nemůže být podle současného znění zásad ani
kaplanem, ani pověřeným kazatelem, resp. členem církve. Obdobné platí i pro nemocniční kaplany.
Tento nedostatek nelze odstranit jednoduchou změnou zásad synodní rady. Církevní zřízení uvádí:
„Kaplany jsou dosavadní faráři nebo jáhnové, kteří splňují specifické podmínky pro určitou službu
v jiných institucích, byli synodní radou do takové služby vysláni a vykonávají tuto službu dlouhodobě
a soustavně jako své povolání“ (§ 13 odst. 1). V řádu pro kazatele se uvádí: „Kaplany, kteří byli církví
vysláni do služby v jiných institucích, může správní orgán církevního sboru pozvat, aby v příslušném
církevním sboru jednorázově vykonali ordinovanou službu“ (čl. 16 odst. 1).
Církevní zřízení a Řád pro kazatele počítají pouze s kaplany, kteří jsou církví vysláni, aby konali
duchovenskou službu výlučně v jiných institucích. Takovýmito kaplany jsou však pouze vojenští
a někteří vězeňští kaplani, pokud působí výlučně jako zaměstnanci Armády České republiky, resp.
Vězeňské služby České republiky. Pověřováním kazatelů a jiných členů církve duchovenskou službou
v jiných institucích se Církevní zřízení ani Řád pro kazatele vůbec nezabývají. Nadto pověření
kazatelé, resp. jiní členové církve by ze správního hlediska neměli být nazýváni kaplany a měli by být
pověřováni, nikoliv vysíláni.
Synodní rada se domnívá, že stávající právní úprava nezohledňuje duchovenskou službu konanou
mimo rámec sborové služby, zejména ve zdravotnictví a školství: v těchto institucích je totiž obvyklé,
že kaplan je zároveň farářem, příp. jáhnem působícím v církevním sboru. Synodní rada se proto bude
nadále zabývat právním postavením kaplanů a bude usilovat o to, aby zohledňovalo a podporovalo
stávající praxi působení farářů a jáhnů jako kaplanů v jiných institucích, a aby tito faráři a jáhni byli
kaplany i podle Církevního zřízení a Řádu pro kazatele. Zároveň zvažuje možnost, aby kaplany mohli
být i pastorační pracovníci, tedy neordinovaní členové církve. Všichni kaplani by získávali pověření
a byli by vysíláni. Došlo by tak ke zrušení dualizmu pověřování a vysílání – pověření by bylo právním
důvodem působení kaplana v jiné instituci, vyslání by bylo liturgickým obřadem. Funkce kaplana by
se nevylučovala s funkcí faráře, jáhna, výpomocného kazatele, případně pastoračního pracovníka, ale
bylo by možné dle potřeby tyto funkce kombinovat.
Návrh usnesení:
Synod pověřuje synodní radu, aby se dále zabývala postavením kaplanů v ČCE v intenci předložené
zprávy o plnění usnesení 3. zasedání 34. synodu č. 36 a předložila 1. zasedání 35. synodu příslušné
návrhy změn Církevního zřízení a řádů.

Usnesení č. 37 – Rozhovor o postavení presbyterů v ČCE
(Komise C)
Synod pověřuje synodní radu, aby na některé z dalších zasedání synodu připravila podnět
k rozhovoru na téma „Postavení presbyterů v ČCE“.
Synodní rada ve spolupráci s poradním odborem pro práci s laiky připraví a předloží téma „Postavení
presbyterů v ČCE“ 1. zasedání 35. synodu v r. 2019.

Usnesení č. 38 – Celocírkevní diskuse o změně názvu církve
(Komise A)
Synod ukládá synodní radě, aby otevřela celocírkevní diskusi o změně názvu církve na Evangelická
církev (nebo jiný, jednodušší tvar než ČCE).
Změnu názvu církve nedoporučily konventy 10 seniorátů (pražského, poděbradského, ústeckého,
libereckého, královéhradeckého, chrudimského, poličského, horáckého, brněnského,
východomoravského).
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Na konventu západočeského seniorátu proběhla rozprava k tomuto usnesení, o příp. změně názvu
církve se nehlasovalo.
Konvent moravskoslezského seniorátu odhlasoval, že se tímto tématem nebude zabývat.
Konvent ochranovského seniorátu o tomto tématu nejednal.
Konvent jihočeského seniorátu přijal následující usnesení:
Podle platného usnesení synodu z roku 2003 je Evangelická církev platný kratší název církve. Konvent
jihočeského seniorátu doporučuje zdůrazňovat zkrácenou variantu názvu zejména vytvořením loga
s názvem Evangelická církev, případně označením evangelický kostel, evangelický farář a podobně.
Doprovodné usnesení konventu pražského seniorátu:
Konvent vyslovuje synodu ČCE podiv nad tím, že církev vyzval k diskusi o změně názvu církve, aniž by
tak závažný návrh doprovodil argumenty, z jakých důvodů bychom k němu měli přistoupit, a aniž by
zvážil důsledky takové změny, např. pro naši identitu, legislativu a ekumenické vztahy.

Usnesení č. 39 – Revitalizace Ústeckého seniorátu
(Komise B)
1. Synod bere s vděčností na vědomí zprávu komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu ČCE.
2. Synod ukládá seniorátnímu výboru Ústeckého seniorátu ČCE, aby ve spolupráci se synodní
radou zvážil ukončení práce komise a předání kompetencí seniorátnímu výboru.
Komise pro revitalizaci ÚS podává synodu zprávu o své činnosti v r. 2017–2018.
Komise pracovala ve složení: Vlasta Erdingerová, Tomáš Matějovský (předseda), Filip Němeček, Joel
Ruml, Zdena Skuhrová, Martina V. Šeráková, Ondřej Titěra, Lia Valková.
Komise sledovala situaci ústeckého seniorátu (dále ÚS) jako celku a sboru v Ústí nad Labem.
Zadání práce: poskytovat synodní radě podrobné informace o aktuální situaci a případně předkládat
návrhy řešení.
Komise se od minulého synodu sešla dvakrát a zabývala se těmito tématy: podporovaná místa
v ústeckém seniorátu (seniorátní farář – obsazeno br. J. Rumlem, Ústí nad Labem – neobsazené
místo), partnerství sborů ÚS, podpora práce laiků v seniorátu (především presbyterů).
V ÚS se konaly tyto akce:
 Seniorátní setkání dětí 3. – 4. 6. 2017 v Třebenicích
 Setkání kurátorů a starších v Děčíně 29. 4. 2017
 Seniorátní setkání mládeže 6. – 8. 5. 2017 v Děčíně
 Instalace bratra faráře Jiřího Šamšuly v Litoměřicích – 14. 5. 2017
 Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty v Žatci 24. 6. 2017
 Celocírkevní shromáždění Jeronýmovy jednoty v Děčíně 8. – 9. 9. 2017
 Presbyterní konference 23. 9. 2017 v Teplicích
 Konvent 4. 11. 2017 v Třebenicích
Seniorátní výbor vedle běžné agendy inicioval setkání předsedů, resp. zástupců seniorátních
poradních odborů se členy ÚS s cílem lepší vzájemné informovanosti. Zprostředkoval účetní pro sbory
v seniorátu, které projevily zájem.
Konvent – konstatujeme obtížnější administrativní přípravu konventů (kvůli menší samostatnosti
předsednictva).
Na posledním konventu nebyla provedena volba náměstka seniorátní kurátorky v řádném termínu.
V seniorátu pracují tyto seniorátní poradní odbory:
 PO pro vzdělávání laiků – příprava výpomocných kazatelů běží nyní druhým rokem za účasti tří
adeptů z Mostu a jednoho z Krabčic. Kurz probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 18.30 hod. na půdě
lounského sboru.
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PO pro práci s dětmi – proběhl „minitábor“ v Českém středohoří pro 22 dětí a letní tábor
v Jizerských horách pro 23 dětí. Byl také připraven program pro děti při presbyterní konferenci.
 SOM (4 řádní členové a 3 náhradníci) – na jaře proběhlo třídenní setkání na téma „Na hraně“,
v létě brigáda v Děčíně, na podzim společně s libereckým seniorátem setkání na téma „Rozhodni“.
 PO hudební – v současné době není aktivní. Poslední aktivitou byl podzimní hudební seminář
před třemi lety v Lounech. Členové odboru však neztratili chuť k práci.
Vyjmenované poradní odbory předložily zprávu pro konvent.
Dále jsou v seniorátu tyto (méně aktivní nebo neaktivní) poradní odbory: ekonomický, stavební,
mediální, teologický.
„Partnerství pro sbory“ je samostatná aktivita mezi pražským a ústeckým seniorátem, která má na
obou stranách pověřené koordinátory. Samostatným projektem je spolupráce mezi sbory v Ústí nad
Labem, Orlové a Českém Těšíně.
Shrnutí:
 Situace v seniorátu je obtížná zvláště z těchto důvodů:
 neustálá potřeba péče o sbor v Ústí nad Labem,
 předpokládané uprázdnění sboru v Teplicích (výhledově od září 2018),
 malý zájem ze strany kazatelů o práci ve sborech seniorátu,
 nízký počet aktivních laiků (to ovšem lze velmi těžko ovlivnit).
 Další vývoj situace seniorátu lze jen těžko odhadnout.
 Situace v ÚS se dnes ovšem příliš neliší od jiných malých seniorátů.
Výhled:
 Odhadnout naopak lze, jak bude probíhat práce nového seniorátního výboru:
 revize požadavků seniorátního výboru na sbory, revize servisu ze strany seniorátního výboru,
 nový SV plánuje vést sbory k posílení kompetencí svých členů a staršovstev tam, kde je to
možné (prostřednictvím „Setkání kurátorů a starších“ organizovaných sestrou seniorátní
kurátorkou, popřípadě užší spoluprací, až i dohledem seniora, respektive SV při řešení
některých složitějších úkolů),
 dohled nad dodržováním Církevního zřízení a řádů.
Řešení mnohých úkolů, které v Ústeckém seniorátu vyvstávají, je v kompetenci seniorátního výboru
(případně předsednictva konventu). Při jejich plnění jsou dobře nápomocny synodní rada a Ústřední
církevní kancelář.
Dvě mimořádné aktivity, které byly iniciovány Komisí pro revitalizaci ústeckého seniorátu, mají již
zavedenou tradici a mohou se konat ve spolupráci s ochotnými spolupracovníky mimo komisi.
Závěr:
Díky Komisi pro revitalizaci Ústeckého seniorátu se podařilo vedle jiných dílčích kroků odstartovat
výše zmíněné aktivity (setkání kurátorů a starších a partnerství pro sbory), které přispěly ke zlepšení
situace a v dlouhodobější perspektivě mohou dále zkvalitňovat život ve sborech i v seniorátu. V tuto
chvíli nevidíme další zřetelné úkoly, které by spočívaly výhradně v kompetencích komise.
Seniorátní výbor na své řádné schůzi dne 9. února 2018 projednal otázku další existence revitalizační
komise a jejího přínosu pro práci seniorátního výboru a seniorátu vůbec s tímto závěrem: „SV má za
to, že revitalizační komisi netřeba držet při další existenci a navrhuje ukončení její činnosti. Na její
práci vidíme navazovat strategickou komisi SR, kde máme svého konzultanta.“
Závěrem této zprávy vyslovuji poděkování všem členům komise za jejich obětavou práci.
V Děčíně 7. března 2018

Tomáš Matějovský, předseda komise

Synodní rada na základě usnesení seniorátního výboru ústeckého seniorátu ukončila k 31. 3. 2018
činnost komise, jíž zřídila v únoru 2015.
Návrh usnesení:
1. Synod bere na vědomí zprávu komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu ČCE.
2. Synod bere na vědomí ukončení činnosti komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu ČCE.
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Usnesení č. 40 – Propagace Jeronýmovy jednoty
(Komise D)
Synod ukládá ústřednímu představenstvu Jeronýmovy jednoty, aby 4. zasedání 34. synodu podalo
zprávu o způsobu splnění usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 53, které zní: Synod žádá představenstvo
Jeronýmovy jednoty, aby ve spolupráci se sbory přemýšlelo nad novými způsoby propagace
Jeronýmovy jednoty, její práce a potřeb.
Jeronýmova jednota pracuje se správcem webových stránek ČCE Tomášem Najbrtem na
samostatných webových stránkách (www.jeronymovajednota.cz), které by měly více přiblížit činnost
Jeronýmovy jednoty. Původní letáky JJ byly pouze v papírové podobě, nyní jsou ke stažení na webu.
Nové webové stránky budou rozšířeny o dokumenty z činnosti a aktivit JJ ve formě fotek, grafů, videí
(vizualizace projektů před zahájením a po ukončení). Jsou již vybrány zajímavé stavební projekty
sborů (hotové i budoucí), na kterých se Jeronýmova jednota finančně podílela nebo podílí. Natáčení
videí připravuje kancelář a ústřední představenstvo JJ ve spolupráci se stavebním oddělením ÚCK,
zástupci vybraných projektů a správcem webových stránek.

Usnesení č. 41 – Výzva sborům ke zvýšení zájmu o dění v Diakonii
Synod žádá synodní radu, aby do průvodního dopisu pro celocírkevní sbírku na Diakonii zahrnula
výzvu sborům k užší spolupráci a zvýšení zájmu o dění v Diakonii.
Usnesení bylo splněno rozesláním dopisu (sborová zásilka 5/2018 ze dne 4. 5. 2018).

Usnesení č. 45 – Logo ČCE
(Komise B)
1. Synod souhlasí s předloženým návrhem loga a prohlašuje je logem ČCE. Synod pověřuje
synodní radu, aby ve spolupráci s výběrovou komisí upřesnila s autorem jeho barevnost. Toto
logo je od 1. 1. 2018 závazné pro ČCE. Synod vyzývá seniorátní a farní sbory, aby toto logo
užívaly při své prezentaci.
2. Synod pověřuje synodní radu, aby s autory loga dohodla vytvoření základního grafického
manuálu pro aplikaci nového loga na sborové úrovni (web, dopisní papír, leták).
Synodní rada a ÚCK užívá od ledna 2018 synodem schválené logo ČCE, resp. nový vizuální styl, a to
jak na svých písemnostech a tiskovinách, tak došlo v průběhu ledna ke změně designu webových
stránek e-cirkev.cz a ustredicce.cz.
Farní sbory byly 5. ledna v rámci sborové zásilky informovány o tom, že na webu ústředí ČCE mají
k dispozici Design Manuál, šablony hlavičkových papírů a pro každý sbor individuální logo.
Dále byla v průběhu ledna a února sborům nabídnuta možnost centrální přípravy a tisku papírových
vizitek a návrhu matrice sborových razítek. Na web byly umístěny další materiály: podkladové textury
pro tvorbu nejrůznějších plakátků, pozvánek a podobných oficiálních sborových tiskovin, šablona
powerpointové prezentace. Připravuje se také šablona webových stránek pro sbory.
Rovněž pro seniorátní sbory byla vytvořena loga a šablony hlavičkových papírů.
Synodní senior a synodní kurátor dopisem povzbudili sbory, aby: „logo přijali přejně a s radostí“.
Z ohlasů máme za to, že je logo ze strany sborů poměrně kladně přijímáno a užíváno.
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Usnesení č. 48 – Nadační fond Evangelické dílo
(Komise C, D)
1. Synod bere na vědomí návrh zakládací listiny Nadačního fondu Evangelické dílo.
2. Synod souhlasí se založením Nadačního fondu Evangelické dílo.
Synodní rada navrhla založení celocírkevního Nadačního fondu Evangelické dílo (NF ED). Návrh
zakládací listiny, kterou vzal na vědomí 34. synod na svém 3. zasedání v roce 2017, vycházel
z původního znění občanského zákoníku z roku 2012 a počítal tak i se statusem veřejné prospěšnosti
nadačního fondu. Krátce po tomto zasedání však byl přijat očekáváný zákon č. 303/2017 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti (včetně občanského
zákoníku). Byla provedena revize zakládací listiny, aby byla v souladu s platným zněním občanského
zákoníku.
Synodní rada připravuje ustavení NF ED k 100. výročí založení ČCE. Vzhledem k tomu, že členy
dozorčí rady nadačního fondu jmenuje synodní rada z osob navržených synodem, synodní rada
navrhuje synodu, aby zvolil nejméně tři kandidáty, z nichž synodní rada jmenuje první dozorčí radu
nadačního fondu. Synodní rada se obrátila na seniorátní výbory, aby sekretariátu ÚCK zaslaly
do 20. května 2018 návrhy kandidátů do dozorčí rady NF ED.
Členem dozorčí rady může být podle zakládací listiny člen ČCE, který má zkušenosti s hospodařením
neziskové organizace nebo s kontrolní a revizní činností a který současně splňuje podmínky stanovené
občanským zákoníkem pro členy dozorčí rady nadace. Občanský zákoník stanoví, že k členství
v dozorčí radě nadace není způsobilá osoba, která je členem správní rady nebo likvidátorem, je vůči
nadaci v pracovním poměru, nebo není ve vztahu k účelu nadace bezúhonná.
Návrh usnesení:
1. Synod bere na vědomí zprávu o přípravách založení Nadačního fondu Evangelické dílo.
2. Synod navrhuje synodní radě jako kandidáty na členy dozorčí rady Nadačního fondu
Evangelické dílo
[nejméně tři jména].

Usnesení č. 54 – Kompenzace zavedení nájemného pro faráře a jáhny
(Komise C, D)
1. Synod ukládá synodní radě, aby navýšila měsíční základní hrubé mzdy všem duchovenským
pracovníkům ČCE – povšechného sboru k 1. 1. 2018 o částku 3 000 Kč na jeden celý úvazek.
2. Synod schvaluje aktualizovanou mzdovou tabulku obsaženou v Pravidlech pro tvorbu mezd
zaměstnanců povšechného sboru podle přílohy. Tato tabulka je platná k 1. 1. 2018 a nezahrnuje
povinnou valorizaci mezd. Valorizace mezd k 1. 1. 2018 bude probíhat podle výše mezd
k 31. 12. 2017.
3. Synod ukládá synodní radě odečíst částku, která vznikne splněním odst. č. 1 tohoto usnesení,
od fixní položky finanční náhrady dané zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi před jejím
vložením do investiční části Personálního fondu pro roky 2018-2020.
Zpráva o plnění tohoto usnesení je součástí v tisku č. 20 – Mzdy duchovenských zaměstnanců ČCE.

Usnesení č. 55 – Návrh výše odvodů do Personálního fondu od r. 2021
(Komise D)
Synod ukládá synodní radě předložit příštímu zasedání synodu tabulku plánovaných
odvodů do Personálního fondu od roku 2021.
Synodní rada předkládá návrh odvodů do Personálního fondu pro střednědobý horizont. Návrh byl
projednán se správní radou Personálního fondu i s předsedou Investičního výboru SR. Reaguje na
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opatření spojená se zavedením nájemného pro kazatele a jeho kompenzací ve mzdách, která nebyla
kryta dlouhodobě udržitelným způsobem a vychází z předpokladu navyšování mezd duchovenských
pracovníků v letech 2019 a 2020 v průměru vždy o tisíc korun měsíční hrubé mzdy. Negativní dopad
navýšení osobních nákladů duchovenských pracovníků na bilanci Personálního fondu je tedy
eliminován navýšením odvodů v letech 2019 a 2020, které tak musí být na základě nových okolností
oproti původnímu usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 77 změněno.
Další vývoj navyšování odvodů v následujících letech je navržen následovně: od roku 2021 do roku
2023 odvod roste oproti předchozímu roku vždy o 20 tisíc Kč, od roku 2024 do roku 2028 je tento
nárůst 25 tisíc Kč. Předložený návrh odvodů může být v budoucnosti změněn usnesením synodu na
základě doporučení správní rady Personálního fondu plynoucího z Pravidel hospodaření s Personálním
fondem, a to zejména při dalších požadavcích na zvyšování mezd v důsledku aktuální vysoké mzdové
inflace.

Návrh usnesení:
Synod stanovuje odvod do Personálního fondu za každé plně obsazené kazatelské místo pro roky
2019 až 2025 takto:
- pro rok 2019 ve výši 129 000,- Kč
- pro rok 2020 ve výši 150 000,- Kč
- pro rok 2021 ve výši 170 000,- Kč
- pro rok 2022 ve výši 190 000,- Kč
- pro rok 2023 ve výši 210 000,- Kč
- pro rok 2024 ve výši 235 000,- Kč
- pro rok 2025 ve výši 260 000,- Kč

Usnesení č. 56 – Analýza a průběžné sledování stavu nemovitostí v majetku
sborů ČCE
(Komise D)
Synod ukládá Jeronýmově jednotě, aby analyzovala a průběžně monitorovala stav nemovitostí
ve sborech prostřednictvím seniorátních JJ, a to na základě systému zavedeného v Brněnském
seniorátu.
Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty zaslalo sborům v rámci sborové zásilky 20. 12. 2017
ke zpracování materiál „Posouzení stavu nemovitého majetku sboru ČCE“. Sbory byly vyzvány, aby
zasílaly vyplněné materiály do 30. 6. 2018 seniorátním představenstvům JJ.

Usnesení č. 58 – Středisko Sola gratia – doplacení prostředků Diakonii
(Komise D)
Synod ukládá synodní radě proplatit Diakonii ČCE částku 529.897 Kč, tedy částku zbývající do
původně alokované částky 3 mil. Kč (dle rozhodnutí 1. zasedání 34. synodu) ve prospěch střediska
Sola gratia jako dar a dále aby synodní rada informovala 4. zasedání 34. synodu o způsobu využití
tohoto daru.
Úhrada nákladů spojených s převodem vlastnictví areálu Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem byla
realizována následovně:
- částka ve výši 500 000 Kč byla převedena na bankovní účet Diakonie ČCE dne 30. 9. 2015,
- částka ve výši 1 970 103 Kč byla převedena na bankovní účet Diakonie ČCE dne 22. 12. 2016,
- částka ve výši 529 897 Kč byla převedena na bankovní účet Diakonie ČCE dne 9. 3. 2018.
Celkové náklady spojené s plněním usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 40 a 3. zasedání 34. synodu
č. 58 představují částku 3 000 000 Kč.

15

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

TISK 18

Částka ve výši 529 897 Kč byla zpětně investována na opravu nemovitého majetku střediska Sola
gratia v níže uvedeném rozsahu:
- výměna střechy na kuželně (náklady 259 000 Kč),
- oprava topného systému v hlavní budově (náklady 107 000 Kč),
- odkoupení inventáře z konkursní podstaty a realizace drobných oprav (náklady 302 000 Kč).

Usnesení č. 59 – Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení
(Komise C, D)
1. Synod bere na vědomí rámcové zásady udělování finančních příspěvků pro zajištění vlastního
bydlení po ukončení činné služby faráře nebo jáhna uvedené v tisku 18 na str. 16–17 s tím, že
žadatel bude povinen prokázat potřebu poskytnutí příspěvku (např. formou čestného prohlášení).
2. Synod bere na vědomí výsledky konzultací synodní rady s Nadačním fondem Věry TřebickéŘivnáčové a pověřuje synodní radu, aby s tímto fondem jednala o možnosti vytvoření systému
umožňujícího systematické shromažďování potřebných prostředků a poskytování příspěvků
podle výše uvedených rámcových zásad.
3. Synod podporuje záměr synodní rady zvýšit mzdy farářů a jáhnů tak, aby ti, kterým vznikne
nárok na starobní důchod v roce 2029 a později, měli pro zajištění vlastního bydlení na dobu
po ukončení činné služby lepší podmínky.
4. Synod dále ukládá synodní radě, aby otevřela širší diskusi s duchovenskými pracovníky a na
jejím základě zvážila také ostatní možné způsoby podpory jejich bydlení. Závěry nechť předloží
4. zasedání 34. synodu.
V rámci plnění usnesení č. 59 se synodní rada detailně zabývala technickým a legislativním řešením
finanční pomoci kazatelům při pořízení vlastního bydlení zejména v návaznosti na bod 2 přijatého
usnesení č. 59. V této souvislosti je nutné konstatovat, že Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové
zůstává i nadále jedním z možných řešení naplnění usnesení synodu, nicméně nelze toto řešení
považovat za optimální. S ohledem na možné komplikace spojené s výplatou uvažované podpory
kazatelům při pořízení vlastního bydlení hledala synodní rada i jiné legislativně vhodnější řešení.
Možnou a výhodnější variantou je výplata finančních prostředků formou příspěvku na životní
pojištění. Tento systém je v rámci čerpání prostředků Personálního fondu již smluvně nastaven.
V současné době poskytuje zaměstnavatel dle interních pravidel z prostředků Personálního fondu
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění (dle výběru) částku ve výši 350 Kč/měsíc.
Dále zaměstnavatel přispívá měsíčně kazatelům na kapitálové životní pojištění (původně zřízeno pro
výplatu mimořádného pojistného) částkou ve výši 300 Kč. Platba zaměstnavatele zaměstnanci na
smlouvy penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění je od roku 2017
osvobozena od daně z příjmu fyzických osob, plateb sociálního a zdravotního pojištění na straně
zaměstnance i zaměstnavatele, a to v součtu do výše 50 000 Kč za rok pro jednoho zaměstnance
(v roce 2016 to bylo pouze do výše 30 000 Kč za rok). Nutno podotknout, že příspěvek na penzijní
připojištění a životní pojištění se sčítá. V případě, že má kazatel obě smlouvy, činí roční výše
příspěvku 7 800 Kč (4 200 Kč + 3 600 Kč). Doplatek do povoleného ročního limitu formou pojistného
při kombinaci obou smluv představuje částku 42 200 Kč. Z tohoto důvodu je nutné zvolit pro výplatu
příspěvku pětileté období. Je nezbytné zmínit způsob zhodnocení u sjednaných smluv (původně
zřízených pro výplatu mimořádného pojistného). U těchto smluv je sjednána garance zhodnocení
ve výši 2,4 % a tato garance je platná po celou dobu smlouvy. Nyní je na trhu u tohoto produktu
poskytována garance zhodnocení maximálně do 0,7 %. Tato garance se však týká prostředků, které
jsou vkládány měsíčně jako příspěvek a nikoliv jako forma mimořádného pojistného. V současné době
je mimořádné pojistné zhodnoceno ve výši 0,5 % (to platí i pro stávající smlouvy). Je tedy výhodnější
s ohledem na garantované zhodnocení nastavit pro uvažovanou skupinu kazatelů individuální navýšení
měsíčního příspěvku tak, aby byl dodržen roční limit a naplněna požadovaná částka 200 000 Kč.
U skupiny kazatelů, která je před odchodem do penze méně než pět let, je možné formu příspěvku
kombinovat. Část do povoleného limitu vyplatit formou příspěvku na ŽP a zbytek formou půjčky.
Pro zabezpečení tohoto přechodného období bylo synodní radou iniciováno jednání s výborem Spolku
evangelických kazatelů, který k předloženému záměru přijal na svém jednání dne 10. 4. 2018 níže
uvedené stanovisko:
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1. Výbor SpEK souhlasí s návrhem SR na zřízení fondu pro kazatele na zabezpečení bydlení při
odchodu od důchodu. SR bude fond zabezpečovat finančně a administrativně, SpEK se stane
zřizovatelem a správcem fondu, který by na přechodnou dobu (očekává se pět let) vyplácel půjčky,
které se při odchodu do důchodu stanou darem. Podmínky vyplácení a fungování fondu stanoví SR
po domluvě se SpEK.
2. SpEK tím nepovažuje za naplněné usnesení synodu č. 59, bod 4. o finanční pomoci kazatelům při
pořízení vlastního bydlení při odchodu do důchodu.
Výbor SpEK prosí SR, aby se tímto tématem dále zabývala, a nabízí svou pomoc.
Návrhem synodní rady na změnu formy výplaty finanční pomoci kazatelům při pořízení vlastního
bydlení nejsou dotčeny rámcové „Zásady udělování finančních příspěvků pro zajištění vlastního
bydlení po ukončení činné služby faráře nebo jáhna“, které vzal loňský synod na vědomí:
1. O finanční příspěvek pro zajištění vlastního bydlení po ukončení činné služby (dále jen
„příspěvek“) může požádat farář nebo jáhen v činné službě, který vykonával nejméně 30 let
kazatelskou službu na základě uzavřeného pracovního nebo zaměstnaneckého poměru
v Českobratrské církvi evangelické nebo z jejího pověření v jiné instituci a jemuž vznikl nebo
nejpozději do 31. 12. 2028 vznikne nárok na starobní důchod.
2. Zajištěním vlastního bydlení se rozumí zejména koupě domu či bytu, jejich rekonstrukce či
bydlení v nájemním bytě.
3. Do doby konání služby kazatele podle bodu 1) lze započíst i dílčí úseky služby konané v různých
časových obdobích (nemusí se jednat o nepřetržitou službu).
4. Do doby konání služby kazatele podle bodu 1) lze pro daný účel zahrnout i dobu čerpání mateřské
nebo rodičovské dovolené.
5. Do doby konání služby kazatele podle bodu 1) lze započíst i dobu, během níž vykonával kazatel
kazatelskou službu v jiné evangelické církvi.
6. O poskytnutí příspěvku může kazatel požádat kdykoli od vytvoření systému umožňujícího
poskytování příspěvků podle těchto rámcových zásad do 31. 12. 2028.
7. Maximální výše příspěvku, o nějž lze požádat, činí 200 000 Kč.
8. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
Synodní rada předkládá synodu následující návrh usnesení:
1. Synod bere na vědomí předloženou zprávu o plnění usnesení č. 59.
2. Synod souhlasí s výplatou příspěvku pro zajištění vlastního bydlení formou navýšení měsíčního
příspěvku na kapitálové životní pojištění z prostředků Personálního fondu.
3. Synod bere na vědomí informaci o plánovaném zabezpečení přechodného období
prostřednictvím Spolku evangelických kazatelů.

Usnesení č. 65 – Příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu
(Komise D)
Synod stanovuje příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu na rok 2018 ve výši
165 000 Kč.
Příspěvek z celocírkevních repartic do supervizního fondu na rok 2018 ve výši 165 000 Kč byl zahrnut
do návrhu rozpočtu povšechného sboru na rok 2018 (středisko 707 – supervize).

Usnesení č. 68 – Dlužné celocírkevní sbírky z roku 2015
(Komise C)
1. Synod bere na vědomí, že usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 34 o povinnosti sborů odvést dlužné
celocírkevní sbírky za rok 2015 bylo splněno pouze zčásti.
2. Synod ukládá synodní radě, aby u sborů, které ani po výzvě 2. zasedání 34. synodu neodvedly
dlužné celocírkevní sbírky za rok 2015, postupovala podle Pravidel hospodářské pomoci.
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Usnesení č. 68/2 se týká dvou sborů, a to FS ČCE v Podbořanech a FS ČCE v Dolní Bělé.
 FS ČCE v Podbořanech
Sbor odvedl dlužnou sbírku na křesťanskou službu dne 24. 8. 2017, čímž pominul důvod
postupovat vůči sboru podle Pravidel hospodářské pomoci.
SR písemně vyzvala sbor (dopis ze dne 2. 11. 2017, na vědomí SV západočeského seniorátu), aby
do budoucna pamatoval na povinné odvody celocírkevních sbírek.
Sbor řádně odvedl všechny celocírkevní sbírky předepsané pro rok 2017.
 FS ČCE v Dolní Bělé
Sbor odvedl dlužné sbírky (sbírku HDL, sbírku solidarity) dne 8. 9. 2017.
Sbor však v roce 2017 neodvedl, kromě sbírky solidarity a sbírky na HDL, do listopadu 2017
žádnou z celocírkevních sbírek. Synodní rada proto v souladu s Pravidly hospodářské pomoci čl. 2
odst. 1 vyzvala sbor (dopis ze dne 2. 11. 2017, na vědomí SV západočeského seniorátu), aby do
31. 12. 2017 provedl odvody dosud neuhrazených celocírkevních sbírek roku 2017, a to: sbírky na
tisk a jinou publikační činnost, sbírky pro Diakonii, sbírky pro křesťanskou službu, sbírky sociální
a charitativní pomoci, sbírky na JTD a sbírky na bohoslovce a vikariát.) Sbor odvedl všechny
uvedené sbírky 28. 12. 2017.

Usnesení č. 71 – Informace o platech a benefitech kazatelů
(Komise D)
Synod pověřuje synodní radu, aby v rámci církve každoročně zveřejňovala formou modelu aktuální
úroveň mezd kazatelů (včetně benefitů) pro různé kategorie duchovních.

ÚCK na základě pověření synodní rady zpracovala následující modely ilustrující aktuální
úroveň mezd (včetně benefitů) pro různé kategorie duchovních. Informace byly zveřejněny
na internetových stránkách https://www.ustredicce.cz/ v sekci „Ústřední církevní
kancelář/Dokumenty/Pro farní sbory + Pro kazatele“ a budou každoročně aktualizovány.
Model mezd duchovenských zaměstnanců Českobratrské církve evangelické k 1. 1. 2018
V modelu jsou uvedeny pro ilustraci informace o mzdách typických kategorií duchovenských
zaměstnanců Českobratrské církve evangelické.
V tabulkách se uvádí hrubá mzda a benefity.
Z hrubé mzdy se odvádí daň, sociální a zdravotní pojištění.
Z benefitů (stravenky a příspěvky na pojištění) se neodvádí daň, sociální ani zdravotní pojištění;
požaduje-li však zaměstnanec místo stravenek náhradu, zahrnuje se tato do hrubé mzdy jako částka
oproti hodnotě stravenek o 34 % nižší (odvod zdravotního a sociální pojištění zaměstnavatele).
Výše osobních příplatků je individuální. V přehledu je uvedena orientační částka.
Odměny jsou vypláceny 2x ročně a jejich výši stanovují senioři. V tabulce uvedena orientační částka
připadající na jeden měsíc.

farář po ukončení studia - statutární zástupce sboru
hrubá mzda:
základní mzda
příplatek za samostatnou správu sboru
osobní příplatek
odměny
celkem hrubá mzda
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benefity:
stravenky (21 odpracovaných dnů)
příspěvek na životní pojištění Kooperativa
příspěvek na libovolné penzijní nebo životní pojištění
celkem benefity
celkem hrubá mzda + benefity
farář po 12 letech praxe - statutární zástupce sboru
hrubá mzda:
základní mzda
příplatek za samostatnou správu sboru
osobní příplatek
odměny
celkem hrubá mzda
benefity:
stravenky (21 odpracovaných dnů)
příspěvek na životní pojištění Kooperativa
příspěvek na libovolné penzijní nebo životní pojištění
benefity ve výši
celkem hrubá mzda + benefity

2 100
300
350
2 750
23 563

20 395
1 300
2 083
600
24 378
2 100
300
350
2 750
27 128

farář po 12 letech praxe - statutární zástupce sboru (s náhradou za stravenky)
hrubá mzda:
základní mzda
20 395
příplatek za samostatnou správu sboru
1 300
osobní příplatek
2 083
náhrada za stravenky (21 odpracovaných dnů)
1 567
odměny
600
celkem hrubá mzda
25 945
benefity:
příspěvek na životní pojištění Kooperativa
300
příspěvek na libovolné penzijní nebo životní pojištění
350
benefity ve výši
650
celkem hrubá mzda + benefity
26 595
jáhen, seniorátní farář, druhý farář na sboru (po 12 letech praxe)
hrubá mzda:
základní mzda
osobní příplatek
odměny
celkem hrubá mzda
benefity:
stravenky (21 odpracovaných dnů)
příspěvek na životní pojištění Kooperativa
příspěvek na libovolné penzijní nebo životní pojištění
benefity ve výši
celkem hrubá mzda + benefity
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farář před důchodem - statutární zástupce sboru
hrubá mzda:
základní mzda
příplatek za samostatnou správu sboru
osobní příplatek
odměny
celkem hrubá mzda
benefity:
stravenky (21 odpracovaných dnů)
příspěvek na životní pojištění Kooperativa
příspěvek na libovolné penzijní nebo životní pojištění
benefity ve výši
celkem hrubá mzda + benefity

22 164
1 300
2 083
600
26 147
2 100
300
350
2 750
28 897

náměstek seniora - statutární zástupce sboru
hrubá mzda:
základní mzda
příplatek za samostatnou správu sboru
osobní příplatek
příplatek za práci náměstka seniora
příplatek za administraci neobsazeného sboru
příplatek za členství v komisi
odměny
celkem hrubá mzda
benefity:
stravenky (21 odpracovaných dnů)
příspěvek na životní pojištění Kooperativa
příspěvek na libovolné penzijní nebo životní pojištění
benefity ve výši
celkem hrubá mzda + benefity

21 428
1 300
1 811
4 000
1 100
400
600
30 639
2 100
300
350
2 750
33 389

senior - statutární zástupce sboru (déle sloužící farář)
hrubá mzda:
základní mzda
příplatek za samostatnou správu sboru
osobní příplatek
příplatek za práci seniora
příplatek za administraci neobsazeného sboru
příplatek za členství v komisi
odměny
celkem hrubá mzda
benefity:
stravenky (21 odpracovaných dnů)
příspěvek na životní pojištění Kooperativa
příspěvek na libovolné penzijní nebo životní pojištění
benefity ve výši
celkem hrubá mzda + benefity

21 428
1 300
1 811
8 000
1 100
400
600
34 639
2 100
300
350
2 750
37 389
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Usnesení č. 72 – Využití restitucí pro diakonické a rozvojové prostředky
(Komise D)
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické
a rozvojové projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 23–24.
Synodní rada v souladu s usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 77/7 podává synodu následující zprávu
o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty.
Grantový systém od vyhlášení prvních výzev funguje již druhý rok. V roce 2017 bylo řešeno 44
projektů s podporou z grantového systému ve výši 4 670 000 Kč. Pro rok 2018 je schváleno řešení
61 projektů s podporou ve výši 6 420 000 Kč. Uvidíme, jak se projeví tato podpora na životě sborů.
Rovněž druhým rokem jsou v seniorátech realizovány tzv. mikroprojekty. V některých seniorátech je
převis poptávky po těchto rozvojových prostředcích, jinde prostředky pro nezájem převádí do
následujícího roku. Nakládání s těmito prostředky je ale plně v kompetenci seniorátních výborů.
Přibližně 300 000 Kč ročně je využíváno k podpoře pobytů pro lidi s postižením v Táboře JAK v Bělči n/O.
Důležité dokumenty grantového systému včetně přehledů schválených projektů i rozdělení prostředků
na mikroprojekty mezi jednotlivé senioráty jsou uvedeny na webu:
https://www.ustredicce.cz/rubrika/814-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Grantovysystem/index.htm.
Synodní rada ve spolupráci s grantovou komisí vyhodnocuje zaslané připomínky ke grantovému
systému a připravuje výzvy pro řešení projektů v roce 2019. Zabýváme se například vyhlášením
zvláštní výzvy pro školy EA, víceletými projekty nebo třeba využitím volných prostředků k podpoře
malých projektů, které by mohly být podávány průběžně během roku. Nové výzvy na podávání žádostí
o podporu rozvojových projektů v roce 2019 budou vypsány do poloviny června letošního roku.
Návrh usnesení:
Synod bere na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické
a rozvojové projekty předloženou v tisku č. 18 na str. 21.

Usnesení č. 76 – Odpuštění dluhu FS ČCE v Chodově vůči PF
(Komise D)
Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu
31. 12. 2013 Farnímu sboru ČCE v Chodově u Karlových Varů, a to ve výši 160 500 Kč. Dlužná
částka bude uhrazena ze solidárních prostředků.
Zprávu o splnění tohoto usnesení podává správní rada Personálního fondu v tisku č. 13C.

Usnesení č. 77 – Odpuštění dluhu FS ČCE v Ústí nad Labem vůči PF
(Komise D)
Synod odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu sboru v Ústí nad Labem, který
k 31. 12. 2016 činí 126 200 Kč. Dlužná částka bude uhrazena ze solidárních prostředků.
Zprávu o splnění tohoto usnesení podává správní rada Personálního fondu v tisku č. 13C.
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Usnesení č. 78 – Použití dočasně volných prostředků Personálního fondu
(Komise D)
Synod bere na vědomí zprávu o průběžném plnění usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 78/3.
Použití dočasně volných prostředků Personálního fondu bylo schváleno v roce 2015 na 1. zasedání
34. synodu usnesením č. 81 v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Personálního fondu: „Dočasně volné
finanční prostředky Personálního fondu je možno použít na předfinancování a spolufinancování dotací
či grantů nebo na koupě, stavbu, opravy či modernizace nemovitostí, které jsou ve vlastnictví
církevních sborů ČCE nebo Diakonie ČCE a jejích středisek, a to jedině způsobem, o němž rozhodne
synod svým usnesením“. Důvodem tehdy předloženého návrhu byla potřeba financování investičních
záměrů, které nebylo možné pokrýt z provozního rozpočtu.
Použití dočasně volných prostředků Personálního fondu v roce 2015 a 2016:
Datum
21. 12. 2015
22. 12. 2015
06. 01. 2016
07. 01. 2016
08. 01. 2016
18. 01. 2016
29. 01. 2016
Celkem

Částka
Účel použití
934 005,20 úhrada faktury – stavební práce Náchod (spoluúčast k dotaci SFŽP)
969 500,00 úhrada faktury – stavební práce Jircháře
296 916,00 úhrada faktury – stavební práce Jircháře
541 325,00 úhrada faktury – stavební práce Wintrova
182 579,00 úhrada faktury – stavební práce Jircháře
343 554,00 úhrada faktury – stavební práce Jircháře
3 458 675,00 nákup bytu Hostivař
6 726 554,20

Další použití dočasně volných prostředků není plánováno a zpětné zapojení těchto prostředků probíhá
následovně:
k datu 31. 12. 2017 částka 900 000,00 Kč – splněno
k datu 31. 12. 2018 částka 2 388 593,00 Kč – částka je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2018
k datu 31. 12. 2019 částka 1 718 980,60 Kč
k datu 31. 12. 2020 částka 1 718 980,60 Kč + zhodnocení

Usnesení č. 79 – Rámcová smlouva pro financování nemovitostí
(Komise D)
1. Synod souhlasí s uzavřením rámcové úvěrové smlouvy mezi povšechným sborem a bankou
vybranou synodní radou, na základě které budou bankou poskytovány úvěry povšechnému sboru
a se souhlasem synodní rady jednotlivým farním a seniorátním sborům, obchodní společnosti
ČCE Reality a.s. nebo školským právnickým osobám, jejichž zřizovatelem je povšechný sbor.
2. Úvěry poskytnuté dle bodu 1 tohoto usnesení jednotlivým farním a seniorátním sborům,
obchodní společnosti ČCE Reality a.s. nebo školským právnickým osobám, jejichž zřizovatelem
je povšechný sbor, mohou být zajištěny ručením poskytnutým povšechným sborem.
3. Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že úvěry poskytnuté dle bodu 1 tohoto usnesení
jednotlivým církevním sborům nebo dalším právnickým osobám uvedeným v bodu 1 tohoto
usnesení budou čerpány pouze k těmto účelům:
a. dofinancování investičních záměrů, uložení a zhodnocení finančních prostředků,
b. profinancování investičního rozvoje sociálních a vzdělávacích aktivit církve anebo
c. předfinancování projektů, na které obdrží církevní sbor anebo další právnická osoba
uvedená v bodu 1 tohoto usnesení investiční dotace nebo granty z fondů EU nebo z jiných
veřejných zdrojů.
4. Celková výše nesplacených jistin úvěrů čerpaných dle bodů 1 až 3 tohoto usnesení nesmí
v žádném okamžiku v součtu přesáhnout částku 100 000 000,- Kč.
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V souladu s usnesením č. 79 využila možnost čerpání úvěru pouze společnost ČCE Reality a.s. ve výši
12 mil. Kč na refinancování nákladů na investici (nákup bytového domu v Brně). Dále je jednáno
o poskytnutí úvěru na profinancování projektu Farního sboru v Přešticích (denní stacionář). Výše
poskytnutého úvěru bude známa až po ukončení výběrového řízení na dodavatele této stavby.

Usnesení č. 81 – Převod nemovitostí v Krabčicích do vlastnictví střediska
Diakonie ČCE v Krabčicích
(Komise C)
Synod souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí vedených na listu vlastnictví č. 309, katastrální
území Krabčice u Roudnice nad Labem, obec Krabčice z vlastnictví Českobratrské církve
evangelické, IČ: 00445223 do vlastnictví Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích, IČ: 41328523.
Podmínkou bezúplatného převodu je zřízení předkupního práva pro Českobratrskou církev
evangelickou, IČ: 00445223.
Právní oddělení ÚCK vypracovalo v souladu s usnesením 3. zasedání 34. synodu č. 81 návrh darovací
smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem obsahující ustanovení o zřízení předkupního
práva ve prospěch Českobratrské církve evangelické. Darovací smlouva byla mezi Českobratrskou
církví evangelickou a Diakonií ČCE – středisko Krabčice podepsána dne 14. 8. 2017. Návrh na vklad
do katastru nemovitostí byl doručen Katastrálnímu úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice dne 29. 11. 2017. Doručením návrhu na vklad bylo zahájeno řízení o povolení vkladu
do katastru nemovitostí vedené katastrálním úřadem pod spisovou zn. V-11603/2017-506. Na základě
rozhodnutí o povolení vkladu byl vklad proveden dne 21. 12. 2017 s právními účinky zápisu k datu
29. 11. 2017. Zápisem vkladu do katastru nemovitostí bylo naplněno usnesení 3. zasedání 34. synodu
č. 81.
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