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Statut Evangelické akademie 
 
 

Čl. 1 Základní ustanovení 

1. Evangelická akademie je zvláštní zařízení církevní služby povšechného sboru pro 

vzdělávání, které zřídila synodní rada s účinností od 18. července 1990. Evangelická 

akademie není právnickou osobou. 

2. Posláním Evangelické akademie je koordinovat a řídit vzdělávání ve svých složkách, popř. 

pořádat vzdělávací, kulturní i benefiční akce. Evangelická akademie spolupracuje se 

vzdělávacími zařízeními v České republice i v zahraničí, obzvláště církevními. 

 

Čl. 2 Složky Evangelické akademie 

1. Složkami Evangelické akademie jsou 

a) koordinátor Evangelické akademie (dále jen „koordinátor“) a 

b) školy Evangelické akademie zapsané ve školském rejstříku (dále jen „školy 

Evangelické akademie“). 

2. Složky Evangelické akademie se při své činnosti řídí církevním zřízením, církevními řády, 

usneseními synodů a synodní rady a obecně závaznými právními předpisy. 

 

Čl. 3 Koordinátor Evangelické akademie 

1. Řídícím orgánem Evangelické akademie je koordinátor. 

2. Koordinátor je zaměstnancem Ústřední církevní kanceláře. 

3. Koordinátora volí a odvolává synodní rada. 

4. Koordinátor odpovídá za dodržování tohoto statutu všemi složkami Evangelické akademie. 

Dbá též na to, aby činnost všech složek Evangelické akademie byla prováděna v souladu 

s učením Českobratrské církve evangelické. 

5. Koordinátor ve své činnosti podle tohoto statutu podléhá církevnímu dohledu synodní rady. 

V pracovněprávních záležitostech je podřízen příslušnému vedoucímu zaměstnanci 

Ústřední církevní kanceláře. 

 

Čl. 4 Poradní sbor ředitelů škol Evangelické akademie 

1. Na návrh koordinátora určí synodní rada počet členů poradního sboru ředitelů škol 

Evangelické akademie a jmenuje jeho členy z řad ředitelů škol Evangelické akademie. 

Z titulu svého úřadu jsou členy sboru člen synodní rady, jemuž přísluší péče o Evangelickou 

akademii, a koordinátor. 

2. Činnost poradního sboru řídí jeho předseda, jímž je pověřený člen synodní rady. 

3. Poradní sbor svolává jeho předseda nejméně dvakrát ročně. Sleduje a hodnotí činnost všech 

složek Evangelické akademie, vyjadřuje se k otázkám vzdělávání v církvi, připravuje 

pravidelné i příležitostné vzdělávací akce a zajišťuje zvyšování úrovně činnosti složek 

Evangelické akademie. 

 

Čl. 5 Školy Evangelické akademie zapsané ve školském rejstříku 

1. Školy Evangelické akademie poskytují vzdělání lidem všech vyznání i lidem bez vyznání. 

Činí tak na křesťanském základě, který se projevuje otevřeností, solidaritou, tolerancí a 

vychází z domácí i světové reformační tradice. Absolventi škol Evangelické akademie jsou 

plnohodnotně připraveni pro uplatnění ve společnosti. 

2. Školy Evangelické akademie zřizuje synodní rada v zastoupení povšechného sboru (dále 

jen „zřizující orgán“) na návrh koordinátora Evangelické akademie. Zřizující orgán 

následně prostřednictvím koordinátora požádá příslušný orgán veřejné moci o zápis školy 

do školského rejstříku. Škola vzniká dnem zápisu do školského rejstříku. 
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3. Školy Evangelické akademie jsou samostatnými právnickými osobami a vystupují 

v právních vztazích vlastním jménem. Podléhají řízení koordinátorem v rozsahu daném 

tímto statutem a statutem školy. 

4. Statut školy a jeho změny schvaluje synodní rada. Návrh statutu školy předkládá ředitel 

školy spolu s vyjádřením rady školské právnické osoby synodní radě prostřednictvím 

koordinátora. Pokud rada školské právnické osoby není dosud zřízena, přiloží se k návrhu 

vyjádření jiného orgánu školy. Statut školy musí být v souladu s tímto statutem. 

5. Ředitele škol Evangelické akademie volí a odvolává synodní rada. 

6. Ředitel odpovídá za řízení školy v souladu s tímto statutem, statutem školy a učením 

Českobratrské církve evangelické. 

7. Plat ředitele školy a jeho odměny stanoví koordinátor. 

8. Rady školských právnických osob jsou zřizovány v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a zřizovacími listinami školských právnických osob. Členy rady školské právnické 

osoby jmenuje synodní rada na návrh koordinátora Evangelické akademie. Koordinátor 

Evangelické akademie má právo být členem rady školské právnické osoby, pokud o to 

projeví zájem. Rada školské právnické osoby se řídí vlastním statutem, který po projednání 

se synodní radou schvaluje koordinátor Evangelické akademie. 

9. Školské rady jsou zřizovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Třetinu 

školské rady jmenuje koordinátor na návrh ředitele školy. Dbá při tom, aby alespoň jeden 

člen školské rady byl zároveň členem farního sboru příslušného podle sídla školy. 

10. Kazatel je ke své službě ve škole, příp. školách Evangelické akademie vysílán v souladu se 

zásadami pověřování k duchovenské službě v jiných institucích, není-li kazatelem 

povolaným ke službě v církevním sboru s určením pro školu, příp. školy Evangelické 

akademie. Podmínkou pro vyslání kazatele k této službě je též kladné vyjádření ředitele 

školy, kladné vyjádření staršovstva farního sboru příslušného podle sídla školy, kladné 

vyjádření seniorátního výboru seniorátu příslušného podle sídla školy a doporučení 

koordinátora. 

11. Školy Evangelické akademie ruší zřizující orgán prostřednictvím koordinátora v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy. Práva a povinnosti zrušené školské právnické osoby 

přecházejí na zřizující sbor. 

 

Čl. 6 Hospodaření 

1. Hospodaření koordinátora Evangelické akademie je součástí hospodaření Ústřední církevní 

kanceláře. 

2. Hospodaření škol Evangelické akademie se řídí podle rozpočtů jednotlivých škol, v nichž 

je rozlišeno hospodaření s prostředky z dotace z veřejných rozpočtů od hospodaření 

s ostatními prostředky. Hospodaření školy metodicky řídí rada školské právnické osoby. 

Za hospodaření školy, účelnost vynakládání prostředků a evidenci majetku odpovídá ředitel 

školy. Hospodaření s prostředky z veřejných rozpočtů kontrolují příslušné orgány veřejné 

moci. Hospodaření s ostatními prostředky kontroluje Ústřední církevní kancelář. 

3. Majetkoprávní jednání a jejich schvalování a stavební činnost škol Evangelické akademie 

se řídí církevním zřízením, církevními řády, usneseními synodů a synodní rady. 

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení 

1. Statut Evangelické akademie a jeho změny schvaluje synodní rada. 

2. Tento statut byl projednán a schválen v zasedání synodní rady dne 11. června 2019 

a v účinnost vstupuje dnem 9. července 2019. Tento statut nahrazuje statut Evangelické 

akademie schválený synodní radou dne 30. října 2002 ve znění dodatku č. 1 schváleném 

synodní radou dne 12. března 2003. 


