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Informace z ekonomického oddělení 
 
 

Vážené sestry, vážení bratři, 

 

přijměte, prosím, naše srdečné pozdravy a přání všeho dobrého v novém roce 2023. Máme 

za sebou další těžký rok a s nadějí a důvěrou vyhlížíme dny, které přicházejí. 
  

S novým kalendářním rokem souvisí i nové účetní období, do kterého jsme pro Vás připravili 

několik informací ekonomického charakteru: 
 

▪ Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem pro rok 2023 – viz zvláštní příloha 

▪ Rozdělení sbírky solidarity na rok 2023 

▪ Setkání sborových účetních 

▪ Informace k daňovým a účetním aspektům pomoci uprchlíkům z Ukrajiny 
 

Rozdělení sbírky solidarity na rok 2023 

Dle návrhu správní rady Personálního fondu a rozhodnutí synodní rady ze dne 13. 12. 2022 

obdržely podporu ze sbírky solidarity následující sbory: 
 

FS v Černošíně 85 326 Kč,  

FS v Chebu 210 738 Kč, 

FS v Křížlicích 190 848 Kč, 

FS v Chrudimi 100 000 Kč. 
 

Připomínáme, že máte možnost kontrolovat stav všech Vámi odvedených celocírkevních 

sbírek a odvodů na www.srpf.evangnet.cz. 
 

Setkání sborových účetních 

I v letošním roce plánujeme setkání sborových účetních. Novinky v účetnictví a daních platné 

pro rok 2024 s námi probere lektorka Miroslava Nebuželská ze společnosti 22HLAV, která se 

dlouhodobě věnuje vzdělávání NNO v oblasti daní a účetnictví. Vzhledem k tomu, že 

připomínkové řízení k avizované novele Zákona o účetnictví stále ještě probíhá, zvolíme tentokrát 

podzimní termín. O konkrétním datu a formě školení Vás budeme informovat.  
 

Daňové a účetní aspekty práce farních sborů s válečnými uprchlíky z Ukrajiny 

Válka na Ukrajině nás všechny hluboce zasáhla. Mnoho z našich farních sborů se postaralo a stará 

o válečné uprchlíky, za což jim patří obdiv a poděkování. Je ale třeba, aby i tato část sborové práce 

odpovídala legislativním požadavkům na správnou účetní a daňovou evidenci. Na stránkách 

https://ukrajina.e-cirkev.cz/ucetni-a-danove-aspekty-pomoci/ jsme pro vás ve spolupráci s naším 

daňovým poradcem připravili návod, jak tuto mimořádnou situaci účetně a daňově zpracovat. 

 

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

2023. 
 

 

Za ekonomické oddělení ÚCK přeje klidné dny      Věra Štulcová 
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