Všem sborům Českobratrské církve evangelické
Praha, 25. ledna 2018
Č.j.: ÚCK/72-1/2018

Informace z ekonomického oddělení

Vážené sestry, vážení bratři,
přijměte, prosím, naše srdečné pozdravy a přání všeho dobrého v novém roce 2018. I letos
pro Vás máme připraveny informace ekonomického charakteru, které by Vás mohly
zajímat:






Výkaz hospodaření za rok 2017 spolu s rozpočtem na rok 2018
Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2018
Rozdělení sbírky solidarity na rok 2018
Novinky v oblasti EET
Setkání sborových účetních

Výkaz hospodaření sborů a rozpočet
Výkaz hospodaření vyplňujte stejně jako v minulých letech pouze elektronicky.
Informace k on-line vyplňování výkazů hospodaření sborů ČCE na stránkách
Evangnet.cz:
Výkaz je přístupný na http://www.evangnet.cz/cce/hospodot (menu ČCE > statistika >
Výkaz hospodaření).
Vyplňovat příslušný výkaz můžete automaticky pod uživatelským jménem sboru nebo
kazatele/ky. Uživatelská práva lze přiřadit i jiné osobě (např. sborová účetní, kurátor/ka
sboru).
Pro získání oprávnění je třeba:
1) aby se daná osoba registrovala jako uživatel Evangnetu (Registrace > klub Evangnetu),
2) aby zástupce sboru / kazatel/ka odeslal/a z registrovaného sborového nebo kazatelského
emailu zprávu na spravci@evangnet.cz s žádostí o přiřazení daného uživatele
(identifikovaného registrovanou emailovou adresou). Po přiřazení ke sboru bude moci
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oprávněný uživatel přistupovat k vyplňování výkazu hospodaření i/nebo evidenčního
dotazníku.
Navíc lze obdobně přiřadit práva seniorátnímu pracovníkovi, který může následně
uzavřený výkaz/dotazník odemknout k požadovaným úpravám.
Výkaz, prosíme, vyplňte do 31. března t.r.
Seniorátní výbory žádáme, aby do 20. dubna podaly ÚCK zprávu (e-mailem na
adresu sekretariat@e-cirkev.cz), že výkazy za daný seniorát jsou řádně vyplněny a je
možno přistoupit k jejich sumarizaci.

Rozdělení sbírky solidarity na rok 2018
Dle návrhu správní rady Personálního fondu a rozhodnutí synodní rady ze dne 12. prosince
2017 obdržely podporu ze sbírky solidarity následující sbory:
Částka

Sbor
0708

Jičín

43 400 Kč

1607

Libštát

43 400 Kč

0608

Nové Město pod Smrkem

43 000 Kč

1317

Ostravice

65 000 Kč

0823

Trnávka

34 700 Kč

Celkem

229 900 Kč

Připomínáme, že máte možnost kontrolovat stav Vámi odvedených celocírkevních
sbírek na www.srpf.evangnet.cz. Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti ve Vaší a naší
evidenci, kontaktujte, prosím, paní Michaelu Bartoškovou na telefonu:224 999 274 nebo
adrese bartoskova@e-cirkev.cz.

Nová metodika k EET
Od května 2017 došlo k úpravě pravidel pro neziskové organizace. Nově platí, že veřejně
prospěšný poplatník eviduje příjmy/výnosy z vedlejší podnikatelské činnosti, kterou vyvíjí
za účelem podpory své hlavní nepodnikatelské činnosti jen tehdy, přesáhnou-li
v předcházejícím roce 300 tisíc korun ročně nebo 5 % celkových příjmů/výnosů.

Upozorňujeme, že Ústavní soud rozhodl odložit třetí a čtvrtou fázi elektronické evidence
tržeb, která měla začít platit v březnu 2018 (resp. červenci 2018), do doby, než bude
provedena novela zákona. Dále také zrušil povinnost evidovat platby kartou z toho důvodu,
že takové platby jsou dohledatelné i jinak, na rozdíl od hotovostních plateb. Zákon jako
takový soud nezrušil.

Setkání sborových účetních
Na základě projeveného zájmu bychom Vás rády pozvaly na pravidelné setkání sborových
účetních s naším daňovým poradcem Ing. Vičarem. Místem konání bude opět Husův dům,
Jungmannova 9, Praha 1, zasedací místnost v 1. patře přední budovy. V úvahu přichází dvě
data: 17. 2. a 24. 2. 2018.
Prosíme Vás o písemné potvrzení účasti na adrese stulcova@e-cirkev.cz a vyjádření
preferencí ohledně termínu.
Vaše případné dotazy nebo témata zasílejte předem, aby se Ing. Vičar mohl připravit.

Věříme, že Vám uvedené informace budou k užitku, a těšíme se na společnou práci v roce
2018.

Za ekonomické oddělení ÚCK
Věra Štulcová

