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Všem staršovstvům a kazatelům ČCE
Praha, 9. ledna 2013
Č.j.: ÚCK/35/2013
Milé sestry a milí bratři,
publikováním ve sbírce zákonů vstoupil v platnost zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, viz např. www.e-cirkev.cz kapitola
Ústřední církevní kancelář/Praktické informace pro sbory/Majetkové vyrovnání. Zákon
poskytuje církvím možnost zažádat o některý majetek zabavený v době nesvobody. Dále
poskytuje církvím dohodnutou kompenzaci za majetek, který nebude vydáván. Zároveň
zahajuje období, ve kterém bude postupně ukončována státní dotace na provoz církví. Protože
se přijetí tohoto zákona zásadně dotýká života církve, bude třeba, aby se již letošní zasedání
33. synodu zabývalo budoucí podobou církve v podmínkách samofinancování a cestou,
kterou církev k tomuto cíli půjde. Pro tyto úvahy budou sloužit i výsledky dotazníků, které
jste v uplynulých měsících vyplňovali.
V tomto dopise naleznete základní informace o některých praktických dopadech tohoto
zákona na ČCE a o postupech, které synodní rada na základě usnesení 2. zasedání 33. synodu
zvolila.
Ze zákona vyplývají pro naše sbory dva základní úkoly:
1. Dlouhodobým a nejdůležitějším cílem je směřování k úplné finanční soběstačnosti
sborů a celé církve. Tato potřeba je vyvolána postupným snižováním státní dotace na
platy kazatelů.
2. Krátkodobým úkolem pro rok 2013 je restituce zestátněného historického majetku
církve, o který je možné se podle zákona č. 428/2012 Sb. přihlásit.
Směřování k finanční soběstačnosti ČCE
V letech 2013 a 2014 se nemusí nic měnit na stávajícím způsobu financování platů kazatelů.
Umožňuje to ustanovení zákona, které ponechává stávající státní dotaci pro první tři roky od
počátku platnosti zákona v nezměněné výši. Tuto dobu je však nutné co nejlépe využít pro
přípravu dalšího postupu. Zákonem č. 428/2012 Sb. se ruší zákon č. 218/1949. To znamená,
že záleží na církvi, jak bude své kazatele platit. SR rozhodla, že nejméně pro rok 2013
zůstávají v platnosti platové třídy podle vládního nařízení č. 132/2009 Sb. V průběhu roku
bude platová komise a poradní odbor ekonomický pracovat na novém stanovení platů tak, aby
synod v té věci mohl přijmout příslušná usnesení. Během nejbližších tří let musí ČCE
realizovat nový způsob financování platů kazatelů, který bude funkční a stabilní v době
klesající dotace i v době úplného samofinancování. K tomu byly dosud učiněny následující
kroky:
 Synodní rada na základě usnesení 2. zasedání 33. synodu číslo 41 rozeslala do sborů
konkrétní otázky týkající se hospodářské soběstačnosti a obětavosti každého farního
sboru v dlouhodobé perspektivě a průzkumu struktury obětavosti členů sboru. Synod
uložil seniorátním výborům vyplněné dotazníky zpracovat a navrhnout seniorátní
strategii zajištění kazatelské služby v podmínkách samofinancování.
 Synodní rada na základě usnesení synodu pracuje na vytvoření modelu, který by
umožnil odhad dlouhodobého vývoje církevních financí v závislosti na parametrech
majetkového narovnání, obětavosti církve, personálním vývoji v ČCE a dalších
důležitých parametrech.

Výsledky této analýzy budou zpracovány a předloženy spolu s návrhy na další postup
3. zasedání 33. synodu. Synod analýzu a návrhy projedná a stanoví další postup na cestě ČCE
k samofinancování.
Restituce zestátněného majetku ČCE
Naturální restituci zestátněného majetku budou žádat farní sbory, které mají podle zákona
č. 428/2012 Sb. na vydání majetku nárok, tedy sbory, jejichž původní majetek je ve správě
Lesů České republiky a Pozemkového fondu České republiky. Vydány mohou být i některé
pozemky, které jsou v držení některé jiné organizační složky státu (např. ministerstva, Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových apod.), státní příspěvkové organizace, státního
fondu, státního podniku nebo jiné státní organizace. Jedná se však o pozemky přesně zákonem
určeného charakteru.
Synodní rada svým usnesením ze dne 27.11.2012 k podání žádostí sbory vyzvala. Synodní
rada a ÚCK poskytnou sborům následující podporu:
 Byl připraven manuál obsahující návod k podání žádosti o vydání pozemků. Návod
obsahuje výčet povinných příloh a informaci o tom, komu, jak a kdy žádost podávat.
Návod je v současnosti zasílán všem sborům a je umístěn na adrese www.e-cirkev.cz,
kapitola Ústřední církevní kancelář/Praktické informace pro sbory/Majetkové vyrovnání.
Sborům, které mají podle evidence vedené v ÚCK restituovatelný majetek, zašle ÚCK
do 15.1. upozornění, že takovýto majetek je veden v naší evidenci s výzvou k podání
žádosti o vydání příslušným povinným osobám.
 Synodní rada uložila svým usnesením ze dne 27.11.2012 všem farním sborům, avšak
zejména těm, které v minulosti nenahlásily do centrální evidence ÚCK žádný zestátněný
majetek, aby provedly opětovnou kontrolu, zda v jejich vlastnictví nebyl majetek
zabavený v době nesvobody a podaly o tom do 28.2.2013 ÚCK zprávu, a to i v případě,
že sbor žádný zestátněný majetek neměl. Tento úkol slouží jako poslední kontrola, zda
bude zažádáno o veškerý majetek, který stát podle zákona může vydat. Pokud žádost
o navrácení majetku nebude podána do 31.12.2013, možnost navrácení majetku
definitivně zaniká.
 Sbory, jichž se restituce týká, sdělí do 28.2.2013 ÚCK, zda budou o majetek žádat
vlastními silami, či zda potřebují právní pomoc. Pokud o to sbor požádá, doporučí ÚCK
advokáta, který poskytne sboru právní pomoc při podávání žádosti.
 Všechny žádosti by sbory měly podat povinným osobám nejlépe do 30.6.2013, aby
vznikla časová rezerva pro opravu případných chybných či neúplných žádostí. Sbory
ohlásí ústřední církevní kanceláři, že žádost o svůj původní majetek povinné osobě
podaly. Evidenci podání bude na základě hlášení ze sborů provádět ÚCK.
Počínaje rokem 2013 bude naše církev po dobu třiceti let dostávat jako kompenzaci za škody
způsobené komunistickým režimem částku 75 553 100,- Kč/rok s inflačním navýšením. Podle
Řádu o hospodaření církve (čl. 22) jsou všechny platby podle zákona součástí Personálního
fondu. O způsobu nakládání s touto kompenzací bude rozhodovat synod ČCE. Základní
představou je, že tyto prostředky a výnosy z jejich uložení budou sloužit jako doplňkový zdroj
financování v době, kdy bude církev hospodařit zcela bez státních dotací.
Synodní rada dále uložila svému poradnímu odboru organizačnímu a právnímu připravit
návrh pro 3. zasedání 33. synodu, který by řešil otázku kompenzace za majetek těm sborům,
jejichž majetek není možné podle zákona vydat.
Výzva a úkoly pro nejbližší budoucnost
Při zvládání nových podmínek bude záležet především na tom, jak se každý člen církve a
každý sbor k nové situaci postaví. Nelze očekávat, že vše se bude odvíjet pouze od
rozhodování správních orgánů. Nicméně si uvědomujeme, že jsou kroky, kterými je třeba celý
proces začít. SR předloží pro nejbližšímu zasedání synodu:

1. Zprávu o plnění usnesení 2. zasedání 33. synodu, o výsledcích rozhovorů ve sborech
církve a důsledcích z toho vyplývajících.
2. Návrh správní rady Personálního fondu stanovující příspěvek do Personálního fondu a
jeho vývoj v nejbližších letech. Personální fond se počínaje rokem 2013 stává jediným
mzdovým fondem ČCE.
3. Variantní návrh platového řádu pro nejbližších tři až pět let, který vezme v úvahu
perspektivu snižování státní dotace a vývoj obětavosti.
4. Návrhy vzešlé z investiční komise o spravování finanční náhrady v nejbližších letech.
5. Návrh způsobu rozhovoru církve o potřebné obětavosti a jejím zvyšování.
6. Návrh způsobu rozhovoru církve o stanovení možného počtu pracovních míst v církvi a
struktuře sborů, ke které je třeba směřovat.
Synod bude stát před následujícími rozhodnutími:
1. Rozhodne o kompenzacích pro sbory, které nebudou moci získat zpět zabavený majetek
naturální formou.
2. Rozhodne o odvodech do Personálního fondu v nejbližších letech a o platovém řádu pro
nejbližší dobu.
3. Rozhodne o postupu, který bude směřovat k restrukturalizaci počtu sborů a následně i
počtu duchovenských míst.
4. Zváží možnost podpory díla Diakonie v souvislosti s usnesením synodu z roku 2008.
5. Učiní rozhodnutí o způsobu práce v církvi tak, aby vedla k většímu vědomí o smyslu a
poslání křesťanů a církve jako společenství Kristova lidu, což má své důsledky i do
nesení odpovědnosti důstojnou podobou obětavosti.
6. Učiní doporučení směřující ke změně odpovídajících řádů, které si vyžádá nová podoba
existence církve ve společnosti
Shrnutí
ČCE je postavena zákonem o narovnání č. 428/2012 Sb. do nové situace. Zvládnutí této
situace bude vyžadovat aktivní přístup všech zúčastněných: členů církve, sborů i správních
orgánů. Předpokladem dobrého provedení změn v nejbližším desetiletí bude přijetí nových
podmínek každým, kdo se považuje za člena a členku církve.
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