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úVodní sloVo
Uplynulý rok Českobratrskou církev evangelickou (ČCE) postavil vzhledem k jednání se 
státem o vyrovnání některých křivd způsobených komunistickým režimem do situace, 
kdy byla žádána z různých stran, aby vysvětlovala, co dělá a obhajovala svou činnost i pro 
budoucnost. 

Výroční zpráva ukazuje, co všechno se děje v lokálních společenstvích církve, rozesetých 
po celém území ČR, tak jako popisuje, co je organizováno z ústředí církve. Činností a aktivit 
je celá řada, zváni jsou jak členové církve, účastní se také ti, kdo křesťanskou víru nesdílejí, 
avšak kdo právě v křesťanském společenství nacházejí něco, co jinde není. Pro sekulární 
společnost je někdy zcela nepochopitelné, že pro moderního člověka může být důležité, 
aby se na začátku dne ztišil při modlitbě, nebo aby se zastavil ve všedním shonu u čtení 
Bible a promýšlení jejího odkazu. Právě hojná návštěvnost církevních akcí lidmi, kteří 
nevěří, potvrzuje odlišnost atmosféry, která vzchází právě z tohoto způsobu. 

Výroční zpráva, kterou držíte v ruce, podává jen suchý souhrn toho, čím církev žila, skrze 
tištěnou zprávu neproniknou odlišnosti, kterými se v církvi stále žije a na které se klade 
důraz. Navzdory rozklížené společnosti a jejímu solitérnímu individualismu, který nás 
obklopuje a unavuje, je nepochybným faktem, že společenství církve stále vykazuje 
silný vliv vzájemné důvěry stejně jako lpění na vzájemné úctě, lásce a solidárnosti. 
To jsou hodnoty, kterými hodláme i nadále budovat vnitřní soudržnost a vytvářet tak 
alternativní prostor vůči prostředí, v němž jsou takové principy vnímány spíše jako slabost. 
Protože věříme, že čím dál více poroste lačnost po takových kamenech lidského života, 
předpokládáme, že tato činnost, která se děla a která se ukázala jako dobrá a prospěšná, 
bude i v budoucnu rozvíjena a zkvalitňována. Díky mnoha dobrovolným pracovníkům, kteří 
brali své nasazení a službu jako výraz své víry v Krista, jsme schopni takové služby konat. 
A to s nadějí, že i společnost kolem nás pozná přínos způsobů práce a myšlení vlastní 
křesťanům a bude postupně odhalovat poslání, které církev ve společnosti koná a pro které 
jí bude čím dál více třeba. 

Joel Ruml, synodní senior 
Českobratrské církve evangelické

Mgr. Joel Ruml
synodní senior

Daniel Ženatý
1. náměstek synodního seniora

Pavel Stolař
1. náměstek synodní kurátorky

Eva Zadražilová
2. náměstkyně synodní kurátorky

Joel Ruml
synodní senior

Lia Valková
synodní kurátorka

Pavel Kašpar
2. náměstek synodního seniora

Synodní Rada
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ČCE je nejpočetnější protestantskou církví v České 
republice. 

K 31. 12. 2012 měla 87 454 členů, 255 farních sborů 
ve 14 seniorátech, 247 kazatelů (181 mužů a 66 žen, 
z toho 7 na mateřské dovolené), 7 vikářů (5 mužů  
a 2 ženy) a 21 pastoračních pracovníků (20 žen, jedna 
na MD a 1 muž) – převážně pracujících na částečný 
úvazek. 

ČCE je spravována ve třech stupních. Základní částí 
církve je místní sbor. Každá obec v České republice 
patří k některému sboru ČCE. Sbory v jedné oblasti tvoří 
„senioráty“, které dohromady vytvářejí „povšechný 
sbor“, tedy celou ČCE. Sbor, seniorát i celá církev mají 
své představitele, správní orgány i správní shromáždění. 
Struktura církve je tak plně demokratická.

Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění 
(parlament), složené z volených poslanců. Synodní 
rada je nejvyšší, šestičlenný správní orgán ČCE volený 
synodem, se sídlem v Praze. V čele stojí nejvyšší 
představitelé církve: synodní senior (duchovní) 
a synodní kurátorka (laik). Ústřední církevní kancelář 
(ÚCK) pomáhá synodní radě plnit její úkoly, vyřizuje 
záležitosti dané synodem, potřebami sborů, činností 
poradních odborů. Synodní rada zřizuje ÚCK z odborníků 
pro jednotlivé úseky církevní práce. Přímo v ústřední 

kanceláři (se sídlem v zadním traktu Husova domu 
v Jungmannově ul. č. 9) pracovalo v r. 2012  
29 zaměstnanců ve 14 odděleních, která jsou rozčleněna 
do čtyř úseků (kancelář vedoucí tajemnice, úsek 
personalistiky a vzdělávání, úsek vnějších vztahů a úsek 
ekonomicko-provozní). K zaměstnancům ÚCK patří 
ještě další pracovníci, které povolává synodní rada: 
studentský farář (pracuje při Evangelické teologické 
fakultě UK), spirituálové (pracují na školách Evangelické 
akademie), nemocniční kaplani a celocírkevní kantor. 
Dalšími zaměstnanci ÚCK jsou pracovníci tří rekreačních 
středisek ČCE (v Bělči n. O., Herlíkovicích a Chotěboři). 
Celkem má ústřední církevní kancelář téměř  
40 zaměstnanců.

V přední budově Husova domu v Jungmannově 9 je 
penzion (Church pension – viz http://www.churchpension.
cz/) – možnost příjemného ubytování v centru Prahy, 
s kapacitou 22 pokojů, ubytování pro 56 osob. 

ČCE navazuje na tradice české reformace, na hnutí 
husitské, církev podobojí i Jednotu bratrskou, na církve 
evangelické augsburského i helvetského vyznání, 
povolené v našich zemích Tolerančním patentem v roce 
1781 a sloučené svobodným rozhodnutím zástupců 
všech sborů na generálním sněmu roku 1918 v církev 
jedinou, která přijala jméno Českobratrská církev 
evangelická. Vedle čilého bohoslužebného života 
farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství 
je jedním z hlavních těžišť práce ČCE mnohostranná 
služba sociální péče, zaměřená na staré, nemocné, 
postižené, lidi v nouzi, a to především v zařízeních 
Diakonie ČCE, poradenská služba křesťanské pomoci, 
duchovenská činnost v nemocnicích, v armádních 
útvarech, nápravných zařízeních, v uprchlických 
táborech. Významná je rovněž organizace práce s lidmi 
s postižením, s rodinami s postiženými dětmi, příprava 
dalšího vzdělávání dětí a mládeže, pořádání kurzů 
a jiných celocírkevních setkání pro mládež, semináře 
a školení pro pracovníky s mládeží atd.

Důležité jsou také ekumenické kontakty, a to jak 
s ostatními církvemi v České republice, tak s partnerskými 
církvemi v zahraničí a činnost v mezinárodních církevních 
svazech.

čce a její ústředí

PhDr. Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice
tel. 224 999 218
e-cirkev@e-cirkev.cz

kontakty
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9
110 00 Praha 1

Synodní rada ČCE      224 999 211 e-cirkev@e-cirkev.cz
       
Sekretariát      224 999 211 sekretariat@e-cirkev.cz
       224 999 272 

Vedoucí tajemník ÚCK     224 999 218

Oddělení výchovy a vzdělávání    224 999 233 vychova@e-cirkev.cz
       
Ústředí Evangelické akademie    224 999 223

Oddělení mládeže     224 999 232 mladez@e-cirkev.cz

Náměstek pro vnější vztahy    224 999 216
Oddělení ekumenických a zahraničních styků  224 999 215 ekumena@e-cirkev.cz

Oddělení personální     224 999 224
Náměstek ekonomicko-provozní    224 999 257
Oddělení ekonomické     224 999 279 ekonomicke@e-cirkev.cz    
         mzdy@e-cirkev.cz

Redakce webových stránek    734 170 486 web@e-cirkev.cz
Redakce časopisu Český bratr    224 999 236 ceskybratr@e-cirkev.cz
Redakce časopisu Bratrstvo    224 999 273 bratrstvo@e-cirkev.cz
Oddělení knihovny a archivu    224 999 231

Celocírkevní kantor     573 378 607
  
Oddělení právní      224 999 220

Oddělení provozní     224 999 221 provozni@e-cirkev.cz
       
Kancelář Jeronymovy jednoty    224 999 226

Churchpension      224 999 240

Fundraiser      224 999 217 fundraising@e-cirkev.cz
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Oddělení výchovy a vzdělávání se zabývá vzdělávací a publikační činností, podporou 
pracovníků s dětmi a pořádáním akcí pro děti a rodiny. Naše akce jsou přístupné široké 
veřejnosti, není nutné členství v církvi. 

V roce 2012 oddělení zorganizovalo tyto akce: devět rodinných pobytů, čtyři pobyty 
pro rodiny s dětmi s postižením, tři letní tábory pro děti, pobyt pro seniory a čtrnáct 
vzdělávacích akcí.

Vybrané akce pro děti

Tábor pro děti a mládež s postižením 
Tábor je určen dětem s mentálním, tělesným či s kombinovanými postižením. 
Děti jsou na táboře bez doprovodu rodičů, po celou dobu pobytu se o ně starají 
dobrovolní asistenti. Na letošním pobytu byl připraven bohatý  program: ježdění 
na pramicích, noční hra, společenský večer s výukou etikety, lekce břišních tanců, 
canisterapie.
Díky finančnímu daru soukromé osoby bylo možné pozvat na tábor profesionální 
tvůrce animovaných filmů, kteří s dětmi pracovali v animačních dílnách a společně 
vytvořili animovaný film. Film je ke zhlédnutí na http://www.youtube.com/
watch?v=0yaq1WuiQMg.

Pobyty pro rodiny s dětmi s postižením
Pobyty jsou určeny rodinám s dětmi s postižením. Většina účastníků pobytů je 
z necírkevního prostředí. Během pobytů je zajištěn kvalitní odpočinkový a terapeutický 
program. Na rekreacích nechybní klasické letní aktivity jako táborák, olympiáda, karneval, 
výlety a večerní programy pro rodiče. Na těchto akcích pomáhají dobrovolní asistenti 
převážně z řad studentů. Bez nasazení těchto mladých lidí by se pobyty nemohly 
uskutečnit. 

Pobyt pro maminky s předškolními dětmi
V roce 2012 se uskutečnily dva pobyty pro maminky s předškolními dětmi. Na pobytech 
byl připraven program pro všechny účastníky. Během pobytu se děti i maminky věnovaly 
výtvarnému tvoření, hraní doma i venku, procházkám, zpívání, povídání o knížkách, 
promítání filmu, večer byl zajištěn program pro dospělé.

Vybrané vzdělávací aktivity 
Postgraduální kurz v Daňkovicích
Postgraduální kurz je zaměřen na prohloubení znalostí získaných během studia na vysoké 
škole, v případě farářů se jedná o znalosti získané při studiu na Evangelické teologické 
fakultě UK. Na kurzu přednášeli dva pedagogové z této instituce.

Kromě teologických témat bylo na kurzu zařazeno i prakticko–společenské vzdělávání a to na téma podoba a výzdoba 
kostelů a kaplí. Přednášky na toto téma pronesl Mgr. Rostislav Koryčánek sociolog kultury a ředitel Domu umění Brno. Kurz 
byl velmi inspirativní. 

Semináře pro pastorační pracovnice
Pastorační pracovnice jsou zaměstnankyně ČCE, náplň jejich práce je velice různorodá, dle aktuální situace. Činnost 
pastoračních pracovnic je mezilidskou službou, která se zastává lidí, je pomáhající a solidární. Cílovou skupinou jsou osoby 
nemocné, staré, lidé na okraji společnosti. Podpora a vzdělávání těchto pracovnic jsou velmi důležité. Semináře slouží 
nejen k získávání informací, ale jsou i prevencí proti izolovanosti a syndromu vyhoření. Letošním tématem seminářů bylo 
doprovázení umírajících a těžce nemocných osob, včetně návštěvy hospice Citadela. 

Mgr. Eva Benešová
vedoucí oddělení výchovy 
a vzdělávání
tel. 224 999 233
benesova@e-cirkev.cz

Pobyt pro maminky s malými dětmi, Herlíkovice

Pobyt pro rodiny s dětmi s postižením,  Běleč nad Orlicí

oddělení VýchoVy
a VzděláVání
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Ústředí Evangelické akademie
Jungmannova 9, 111 21  Praha 1 
ředitelka Ústředí Evangelické akademie:  Mgr. Martina  Sklenářová  
Úkolem ústředí je zastupovat zřizovatele při jednáních se školami a odpovědnými orgány, 
koordinovat činnost škol a napomáhat jejich rozvoji.  Ve školách studuje cca 
 1200 žáků a studentů a pracuje cca 250 pedagogů (interních i externích). Důležitou součástí 
pedagogického sboru ve školách jsou školní faráři-spirituálové.

Bratrská škola – církevní základní škola
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, 283 870 423
ředitelka: Mgr. Pavlína Radová, bratrska@seznam.cz, www.bratrska.cz
●  ZŠ I. stupeň (rozšířená výtvarná výchova)
●  podpora žáků se specifickými poruchami učení a chování (asistence pedagoga)
●  program individuálního vzdělávání (domácího) dle §41 561/2004 Sb. v platném znění
●  menší počet žáků ve třídách (individuální přístup)
●  výrazná spolupráce s rodinami, rodinná atmosféra školy
●  družina (aktivity na zahradě školy)
Výrazný zájem o školu prokazují i rodiče z jiných městských částí. Škola začátkem roku 2012 
obdržela od MŠMT rozhodnutí o navýšení kapacity míst ve škole i v družině.
V programu domácího vzdělávání v roce 2012 vzdělávala škola 78 žáků.

 
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce 
a střední odborná škola
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4, 272 761 609
ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová, skola@eapraha.cz, www.eapraha.cz
Kvalitu vzdělávání potvrzuje certifikát systému managementu jakosti dle  
ČSN EN ISO 9001:2001. 
V denním studiu SOŠ je nabídnuto studium v oborech:
●  Sociální pečovatelství (sociální služba pro sociální službu seniorům a pro osobní asistenci 
lidem se zdravotním postižením)
●  Sociální vychovatelství (péče a organizace volného času dětí a dospělých s postižením)  
●  Pedagogické lyceum (nově od 1. 9. 2011).
V dálkovém studiu lze absolvovat:
●  Sociální činnost v prostředí etnických minorit (uplatnění v neziskových organizacích, 
na úřadech státní správy a samosprávy). 
Škola se účastní pravidelně projektů v rámci OPPA a projektu z MŠMT – podpora multikulturní 
výchovy na školách. Studenti jezdí na výměnné pobyty do zahraničí zaměřené na praxi (Saská 
diakonie Drážďany, Diakonie v Rakousku).
Absolventi denního i dálkového studia na VOŠ mohou usilovat  na ETF UK o získání titulu 
Bc. Škola uzavřela 1. 12. 2011 smlouvu s Teologickou fakultou JU v Českých Budějovicích 
o uznávání předmětů absolvovaných na EA. 

Evangelická akademie, Vyšší odborná 
škola sociálně právní
Opletalova 6, 602 00 Brno 2, 542 221 741
ředitelka: Mgr. Hana Svobodová, vos@eabrno.cz,  
www.eabrno.cz
Škola vzdělává diplomované sociální pracovníky. 
Spolupracuje s Diakonií ČCE, s teologickou fakultou 
v Českých Budějovicích a ETF UK v Praze (uznání 
vzdělávacích předmětů a možnost dosáhnout titulu Bc.).
Studenti se účastní praxí v cizině (Finsko, Německo, 
Rakousko). 

Střední zdravotnická škola  
Evangelické akademie
Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň, 542 213 593 
ředitelka: Mgr. Hana Svobodová, cszs@eabrno.cz, 
www.eabrno.cz
Škola vzdělává žáky v maturitním oboru:
●  Zdravotnický asistent. 
Škola vzdělává žáky v učebním oboru:
●  Ošetřovatel (ukončeném výučním listem).
Reference o absolventech i praktikantech jsou velmi 
pochvalné z několika brněnských zdravotnických zařízení 
i ze zařízení Diakonie. Škola pokračuje v projektech, které 
přinesly i finanční prospěch.

Střední odborná škola sociální – 
Evangelická akademie
Kladská 335, 547 01 Náchod, 491 426 044
ředitel: Mgr. David Hanuš, sekretariat@socea.cz, 
www.socea.cz
Škola je respektovanou institucí ve městě,  regionu a mezi 
církevními školami i SOŠ sociálními v celé ČR. Ředitel 
školy je aktivně zapojen do občanského sdružení Anežka 
pro podporu církevních škol. 
Ve škole lze studovat v denním studiu obory: 
●  Sociální činnost – sociální pečovatelství 
●  Sociální vychovatelství (obdobné jako EA Praha).

Konzervatoř Evangelické akademie
Wurmova 13, 779 00 Olomouc, 585 208 583, 
ředitel: Mgr. Pavel Zatloukal, ckonz@ckonz.cz, www.
konzervatorolomouc-kea.cz (ředitelem od 1. 8. 2012) Jde 
o šestiletou hudební konzervatoř s rozšířenou nabídkou 
předmětů zaměřených na studium církevní hudby. 
Studium lze ukončit po čtvrtém ročníku maturitou či 

po šestém ročníku absolutoriem. 
Škola absolventy úspěšně připravuje pro: 
●  studium na vysokých školách s uměleckým nebo VŠ 
s pedagogickým zaměřením

Další uplatnění absolventů:
●  oblasti umělecké praxe – komorní hráči (pěvci), sólisté 
v koncertním provozu, orchestrální hráči (sboroví zpěváci), 
korepetitoři, hudební redaktoři, církevní hudebníci (pěvci) 
při bohoslužbách, sbormistři církevních sborů a dirigenti 
církevních souborů 
●  v pedagogické praxi jako umělecko-pedagogičtí 
pracovníci, církevní kantoři 
●  v oblasti veřejného hudebního života nebo hudebního 
života v církvi a v kultuře
Během studia se žáci aktivně účastní uměleckého 
a kulturního života města Olomouc, jsou aktivními 
účastníky akcí pořádaných ČCE, např. Den pro Kubu apod., 
při velikonočních a vánočních bohoslužbách.

Setkání zaměstnanců škol Evangelické 
akademie
Na podzim 2012 se uskutečnilo pravidelné dvoudenní 
setkání ředitelů, pedagogů i nepedagogických pracovníků 
v církevním rekreačním středisku Běleč n. Orlicí. Hlavní 
téma setkání „S úctou k životu“ se dotklo problematiky 
prevence rizikového chování u žáků, především prevence 
nemoci AIDS. 

eVangelická akademie

Mgr. Martina Sklenářová
náměstkyně vedoucí tajemnice
pro výchovu a vzdělávání
ředitelka Ústředí Evangelické 
akademie
tel. 224 999 223
sklenarova@e-cirkev.cz

Setkání zaměstnanců škol Evangelické akademie
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práce s mládeží
Práci s mládeží na celocírkevní úrovni zajišťuje oddělení mládeže.

Cílová skupina
Mladí lidé ve věku 14–30 let z celé ČR; z ČCE, z jiných církví, snaha zapojit mládež obecně.

Poslání
Koncipovat výchovu evangelické mládeže na celocírkevní úrovni. Nabízet aktivity 
a vzdělávání, které není možné nabídnout na seniorátní či sborové úrovni.

Jeho cíle jsou
●  šířit evangelium mezi mládeží 
●  rozvíjet mladé duchovně, duševně, intelektuálně, sociálně
●  nabízet alternativu ke komerční kultuře
●  rozvíjet tvořivost, samostatnost, odpovědnost
●  nabízet možnost zahraničních a ekumenických zkušeností.

Zaměstnanci
●  farářka mládeže
●  referentka oddělení mládeže (na 3/4 úvazku)
●  šéfredaktorka časopisu pro mládež Bratrstvo (1/2 úvazku)
●  technická redaktorka časopisu pro mládeže Bratrstvo (1/2 úvazku)

Spolupracovníci
Dalšími spolupracovníky jsou členové celocírkevního odboru mládeže (COM), poradního 
odboru synodní rady. Je složen ze čtyř kazatelů a pěti laiků (do 30 let) volených na dva roky.

Realizované akce za rok 2012

Sjezd (nejen) evangelické mládeže
Je celocírkevní setkání, které se koná jednou za rok, střídavě ve městech Čech a Moravy.  
Cílem je rozšiřovat mládeži obzory, učit ji otevřenosti, odpovědnosti a samostatnosti. Je to 
prostor pro sdílení a duchovní růst. V roce 2012 se setkání uskutečnilo v Šumperku. Téma 
– „MOMENT Čas a jeho naplnění“ provázelo všechny programy. Akce se zúčastnilo 550 lidí. 
http://sjezd-mladeze.evangnet.cz/2012. Finančně akci podpořilo MK ČR – 50 000 Kč, město 
Šumperk 25 000 Kč a Olomoucký kraj 30 000 Kč .
 
Seminář o práci s mládeží – Předávání víry?
Seminář vznikl z potřeby vzdělávat se, vyměňovat si a sdílet zkušenosti.  Výstupem je sborník 
v tištěné podobě a na CD. Projekt byl podpořen z Programu česko-švýcarské spolupráce 
Ministerstva financí ČR, partnerem projektu je Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund.

Mgr. Marie Medková
vedoucí oddělení mládeže a farářka 
pro mládež
tel. 224 999 232, mladez@e-cirkev.cz

Velikonoční duchovní obnova
Ignaciánské exercicie (1. a 3. týden) pořádáme tradičně 
v období před Velikonocemi.

Zimní kurz pro mladší mládež 
(ve věku 14–18 let)
Vzdělávací kurz s jedním biblickým a jedním 
společenským tématem. Během kurzu si mládež osvojuje 
schopnost vést diskusi a prezentovat svůj názor. Název: 
„Před Husem za Husem“, mládeži byla přiblížena doba 
Mistra Jana Husa.

Kemp mládeže (ve věku 13–28 let)
Nabídl dílnu biblicko-tematickou, fotografickou, taneční 
a kurz sebeobrany a přežití.
Je určen pro ty, kdo se rádi učí něco nového. Věkové 
rozpětí účastníků je příležitostí k sdílení mezi různými 
„generacemi“ mládeže.

Bigbítový kurz
Pobyt pro ty, kdo se chtějí zdokonalit ve hře na rockový 
hudební nástroj. Kurz je v hojné míře navštěvován 
i mládeží, která se nehlásí k žádné církvi. Je cenným 
prostředím, kde padají předsudky o křesťanech a víře.

Brigády na horách 
Jarní a letní pobyt v Herlíkovicích. Pracovní terapie 
na čerstvém vzduchu, krásná příroda, příležitost 
ke společnému dílu a sdílení.

Turné po evangelických akademiích 
Oddělení mládeže navštívilo školy Evangelické akademie. 
Představili jsme práci s mládeží v ČCE, vedli program 
na téma:  Odpuštění.

Více informací o akcích pro mládež najdete na http://
mladez.evangnet.cz/ nebo na Facebooku Evangelická 
mládež.
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Ekumenické oddělení se zabývá ekumenickými vztahy, tedy vztahy a spoluprací 
ve společenství křesťanských církví. 

Ekumenické organizace
V České republice spolupracujeme s těmito organizacemi:
●  ERC + její členské církve včetně přidružené římskokatolické církve
●  Leuenberské společenství (členy je pět protestantských církví v ČR)
●  Spolupráce probíhá i s dalšími církvemi mimo tato společenství.

V zahraničí: 
●  Světová rada církví
●  Světové společenství reformovaných církví
●  Světový luterský svaz
●  Konference evropských církví
●  Společenství evangelických církví v Evropě.

Spolupráce s církvemi v zahraničí
●  26 evropských církví (Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, 
Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Velká Británie)
●  tři zámořské (USA, Korea, Tchaj-wan)
●  šest českých sborů v zahraničí (Chorvatsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina).

Hlavní události roku 2012
●  Den pro Kubu 15. 3. v Hradci Králové – cílem bylo upozornit na situaci politických 
vězňů na Kubě – kulturní program, přednášky, protestní průvod na podporu Žen v bílém
●  Evropské setkání 10.–14. 5. v Ostravě – setkání 50 biskupů a církevních 
představitelů členských církví Luterského světového svazu
●  Noc kostelů 1. 6. – v r. 2012 se zúčastnilo asi 150 sborů a kostelů naší církve
●  Valné shromáždění ve Florencii 19.–26.9. – shromáždění zástupců Společenství 
evangelických církví v Evropě (GEKE) – ČCE vyslala kromě jednoho svého zástupce 
na valné shromáždění také stewardku, která se zúčastnila mládežnického doprovodného 
programu
●  Leuenberský synod 23.–24. 11. v Praze – společný synod pěti českých členských 
církví, který se koná jednou za dva roky, tentokrát byla organizátorkou Československá 
církev husitská

Další aktivity
●  cca 50 delegací zástupců ČCE při nejrůznějších ekumenických příležitostech 
v zahraničí (semináře, konference, synody a další shromáždění)
●  oficiální návštěvy představitelů a dalších zástupců partnerských církví v ČR (mj. 
delegace z Evangelické církve středního Německa, delegace Falcké církve, delegace 
z Francouzské protestantské církve
●  návštěvy skupin farářů a členů sborů převážně z Německa (cca 20 ročně)

Gerhard Frey-Reininghaus
tajemník pro ekumenu
náměstek pro úsek vnějších vztahů
tel. 224 999 216
reninghaus@e-cirkev.cz

ekumenické Vztahy ●  ekumenický Bulletin o aktuálním dění v církvi, na Evangelické teologické fakultě a v Diakonii ČCE – čtyřikrát ročně 
v elektronické podobě na webových stránkách http://www.e-cirkev.cz/en/rubrika/380-Our-ecumenical-Bulletin/index.htm

Den pro Kubu, Hradec Králové

Den pro Kubu, Hradec Králové



výroční zpráva 2012 českobratrská církev evangelická18 19

Činnost Českobratrské církve evangelické je financována 
především z dobrovolných příspěvků jejích členů.
Jde o příspěvky členů farních sborů, dary, sbírky při 
shromážděních, celocírkevní sbírky vyhlašované 
synodem, mimořádné dary tuzemské i zahraniční, 
a částečně také o výnosy z pronájmu nemovitostí. Kromě 
finanční obětavosti členů jsou dalším velmi významným 
zdrojem příjmů rozpočtu ústředí Českobratrské církve 
evangelické peněžní prostředky ze státního rozpočtu 
České republiky přímo určené na platy duchovních včetně 
odvodů sociálního a zdravotního pojištění, dále pak 
na provozní náklady administrativy a příspěvek na opravu 
a údržbu církevních budov.

V roce 2012 činily náklady ústředí Českobratrské církve 
evangelické celkem 142 624 961 Kč a výnosy 
138 782 746 Kč. V těchto částkách jsou zahrnuty jak 
náklady a výnosy aktivit, které ústředí zastřešuje (tj.
vydávání časopisů a knih, akce pro děti, mládež, 
postižené, kurzy pro kazatele i laiky a veškerá práce 
poradních odborů), tak náklady a výnosy samotné 
ústřední církevní kanceláře.

Největší podíl na výnosech i nákladech mají prostředky 
určené na platy duchovních včetně zákonného
pojistného. Tyto mzdové náklady byly i v roce 2012 
z 80 % pokryty dotací ze státního rozpočtu, která je 
kanceláři poskytována prostřednictvím Ministerstva 
kultury ČR.
Českobratrská církev evangelická hospodařila v roce 
2012 se ztrátou 3 842 215 Kč. Tato účetní ztráta vznikla 
zejména uplatněním odpisů nemovitého i movitého 
majetku ve výši 8 517 952 Kč

Náklady a výnosy Českobratrské církve 
evangelické v roce 2012

Náklady    142 624 961 Kč
Výnosy    138 782 746 Kč
Výsledek hospodaření  -3 842 215 Kč

Druh nákladů
Drobný spotřební materiál  980 953,07
Drobný hmotný materiál  308 379,51
Potraviny  1 782 843,72
Pohonné hmoty  288 096,01
Knihy, noviny, časopisy  26 612,25
Propagační materiál  38 275,40
Ostatní  515,00
Elektřina  1 471 890,66
Plyn  1 216 523,42
Vodné, stočné  480 437,14
Prodané zboží  447 583,42
Opravy a údržba strojů a zařízení  245 068,30
Opravy a údržba aut  88 179,02
Opravy a údržba budov a staveb  1 217 369,51
Opravy a údržba ostatní  260 014,66
Cestovné  1 121 295,89
Náklady na reprezentaci  272 696,95
Služby, práce výrobní povahy  6 252 578,92
Ost. služby, ubytování, stravování  63 885,00
Služby – spirituálové  0,00
Poštovné  271 508,06
Leasing  61 094.30
Telekomunikační služby  368 522,95
Nájemné  221 132,00
Poradenství  225 852,49
Náklady na propagaci  64 443,33
Ostatní služby – pronájem  564 394,00
Ostatní služby – příspěvek  220 399,00
Hrubé mzdy  72 705 105,00
Dohody  2 568 728,00
Mzdy odchodné  296 665,00 
Zdravotní pojištění 6 627 158,00  
Sociální pojištění  18 390 524,00     
Náhrady za nemoc 112 372,00
Důchodové připojištění hrazené 734 154,00

Životní pojištění  2 520 110,00
Zákonné úrazové pojištění  308 963,00
Stravenky hrazené zaměstnavatelem  3 643 219,00
Ostatní sociální náklady, příbytečné  219 300,00 
Daň z nemovitosti  110 169,00
Daň silniční  12 300,00
Ostatní daně a doměrky daní  75 924,00
Poplatky správní  200 423,34
Poplatky ostatní – notářské a jiné  11 140,00
Neuplatněná DPH při přeúčtování  52 450,97
Pokuty  2 500,00
Penále  7 220,89
Odpis nedobytné pohledávky  12 134,00
Kurzové ztráty   57 797,53
Dary poskytnuté  2 433 079,80
Manka a škody  5 000,00
Ostatní provozní náklady  2 925,83
Pojištění budov  152 527,62
Pojištění aut  28 957,46
Pojištění – ostatní, jednorázové  85 399,00
Ostatní finanční náklady  19 970,63
Bankovní výlohy  103 697,95
Převod do fondů  70 110,77
Nedaňové náklady  85 569,00
Odpisy DNHM  76 452,00 
Odpisy HM – budovy  8 243 610,00
Odpisy HM – věci movité  123 817,00
Odpisy vozidlo  74 073,00
Tvorba opravných položek  0,00
Poskytnuté příspěvky  954 319,80
Daň z příjmů 1 000 000,00
Přeúčtování nákladů mezi středisky  1 785 452,99
Celkové náklady  142 624 960,68

Druh výnosů
Tržba za stravování  2 207 197,23
Tržby z pronájmu – nebyt. prostory  12 974 423,26
Tržby z pronájmu – byty  2 980 762,00
Tržby z pronájmu – služby  294 091,56
Tržby z ubytování  7 491 593,91
Tržba balíčky  100 696,91
Tržby z prodeje služeb – předplatné  1 129 053,61
Tržby z prodeje služeb – kurzy  1 017 039,00
Tržby - tábory, pobyty  1 266 942,66
Tržby z prodeje služeb – ostatní  138 082,26
Tržby za prodané zboží  553 089,27
Úroky z vkladů na BÚ  445 567,27
Úroky z půjček  21 065,51

Kurzové zisky  18 804,12
Zúčtování fondů  6 332 664,77
Čerpání fondu repartic  4 146 842,00
Čerpání personálního fondu  12 499 721,00
Zúčtování ostatních dotací  433 660,64
Ostatní provozní výnosy  215 299,51
Ostatní finanční výnosy  5 773,83
Mimořádné výnosy  0,00
Bonus plyn  98,00
Zúčtování zákonných opravných položek  19 892,00
Tržby z prodeje DHM  0,00
Přijaté příspěvky (dary)  283 959,64
Dary  19 617,00
Sbírky  260,00
Dotace  78 597 000,00
Provozní dotace MK ČR  3 432 000,00
Dotace a granty  221 000,00
Přeúčtování výnosů mezi středisky  1 785 452,99
Celkové výnosy  138 782 746,07

hospodaření čce
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Českobratrská církev evangelická je z pohledu samostatných právních subjektů dělena na ústředí 
církve, dále pak 14 seniorátů a 255 farních sborů. Ve vlastnictví těchto právních subjektů je 
v souhrnu evidováno celkem cca 450 objektů, které církev využívá v rámci své činnosti. Finanční 
prostředky jednotlivých farních sborů na opravu výše uvedených objektů jsou ve většině případů 
velmi omezené a postačují pouze na provedení nezbytných oprav. Z hlediska stavebně technického 
se ve většině případů jedná o opravy a udržovací práce, které svým rozsahem pouze zabraňují 
dalšímu zhoršení technického stavu objektu. Na opravu a údržbu objektů obdrží ročně církev 
prostřednictvím MK ČR příspěvek od státu, jehož výše je stanovena dle počtu kazatelů. V roce 2012 
byla výše příspěvku z důvodu úsporných opatření rozpočtu MK ČR snížena a činila 897 000 Kč. 
V přepočtu na jeden objekt to představuje částku cca 1 993 Kč.

Pro obnovu a výstavbu církevních budov je v rámci Českobratrské církve evangelické ustanoveno 
zařízení pod názvem Jeronýmova jednota. Tento název označuje zvláštní zařízení ČCE, které pomáhá 
řešit naléhavé otázky dneška. Jeho posláním je totiž podporovat finančně obnovu a výstavbu 
církevních budov nebo i nákladného vybavení jako jsou např. varhany. Z tohoto důvodu shromažďuje 
finanční prostředky od členů naší církve, ale i od zahraničních dárců a podpůrných organizací, 
případně dotace od Ministerstva kultury ČR. Každý rok přiděluje dary a půjčky na naléhavé stavební 
projekty církevních sborů, které by samy náklady na stavební práce nemohly unést. Jde tedy 
v podstatě o dílo obětavosti, štědrosti a solidarity. Podpory projektů vyžadují, aby Jeronýmova 
jednota měla také evidenci církevních budov, odborně posuzovala projekty z hlediska účelnosti, 
výtvarného pojetí, hospodárnosti a kvality. Poradenskou činností pomáhá církevním sborům 
v hospodaření s nemovitým majetkem. Jeronýmova jednota spolupracuje s Pracovním společenstvím 
podpůrných zařízení evropských církví s ekumenickým odborem ústřední církevní kanceláře. 
Postavení, činnost a struktura je upravena statutem Jeronýmovy jednoty a pracovním řádem díla 
Jeronýmovy jednoty.

Ing. František Straka
ekonomicko-provozní náměstek
tel. 224 999 257
straka@e-cirkev.cz

1.Srovnání sbírek Jeronýmovy jednoty v letech 2011 a 2012

seniorát r. 2011 r. 2012 meziroční 
srovnání 

(r. 12-11)
sD (2/3) HDl JtD sbírky 

celkem
sD (2/3) HDl JtD sbírky 

celkem

Pražský 297 091 114 906 72 127 484 124 254 494 131 881 85 499 471 874 -12 250

PoDěbraDský 112 272 51 333 24 290 187 895 108 795 51 101 24 611 184 507 -3 388

JiHočeský 38 001 12 187 3 695 53 883 33 885 18 104 15 014 67 003 13 120

záPaDočeský 84 000 52 813 23 808 160 621 90 000 44 963 28 803 163 766 3 145

Ústecký 39 733 23 576 8 860 72 169 39 667 20 806 9 950 70 423 -1 746

liberecký 59 000 24 303 9 226 92 529 56 400 24 081 12 755 93 236 707

královéHraDecký 73 160 37 367 18 481 129 008 88 100 40 785 18 168 147 053 18 045

cHruDimský 137 001 75 736 27 368 240 105 136 619 70 595 37 918 245 132 5 027

Poličský 210 000 27 657 18 028 255 685 146 720 31 827 17 754 196 301 -59 384

Horácký 303 450 57 091 26 962 387 503 292 600 67 425 26 077 386 102 -1 401

brněnský 352 000 101 075 63 125 516 200 337 000 106 416 51 326 494 742 -21 458

výcHoDomoravský 533 000 135 975 73 858 742 833 547 000 129 136 61 727 737 863 -4 970

moravskoslezský 152 273 84 400 56 312 292 985 168 744 89 178 48 706 306 628 13 643

ocHranovský 13 260 8 775 9 132 31 167 8 000 8 330 6 920 23 250 -7 917

ostatní Dárci 8 500 8 176 707 17 383 3 000 8 000 2 000 10 000 -7 383

celkem 2 412 741 815 370 435 979 3 664 090 2 311 024 842 628 447 228 3 597 880 -66 210

Vývoj sbírek ve prospěch JJ za období let 2004–2012

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

sbírka na Diakonii 2 316 055 2 294 480 2 264 562 2 349 499 2 430 447 2 418 883 2 343 587 2 412 741 2 311 024

Hlavní Dar lásky 770 462 766 666 851 830 831 759 862 360 842 656 825 749 815 370 842 628

Jubil. toleranční Dar 411 071 422 524 401 783 454 975 451 425 454 612 465 585 435 979 447 228

staVeBní a inVestiční 
činnost čce V roce 2012
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2. Státní příspěvek Ministerstva kultury ČR na opravu a údržbu církevního majetku 
 v roce 2012

Chodov u Karlových Varů  200 000 Kč           výmalba kostela a oprava varhan
Klobouky u Brna   250 000 Kč           statické zajištění stropní konstrukce
Prostějov        200 000 Kč            výměna oken ve sborovém domě
Jilemnice   100 000 Kč  rekonstrukce stropů mezi modlitebnou a farním bytem
Církevní středisko Luhačovice   147 000 Kč  výměna střešní krytiny
Celkem přiděleno   897 000 Kč 

3. Rekonstrukce stodoly na multifunkční sborovou místnost ve farním sboru v Sázavě 

Jeronýmova jednota se značnou mírou podílela na financování rekonstrukce stodoly na multifunkční sborovou místnost 
ve farním sboru v Sázavě. Stodola původně sloužila jako sklad a garáž, k ní přilehlá fara byla nedostačující jak velikostí, tak 
technickým stavem pro centrum sborové práce. Objekt stodoly byl navíc kulturní památkou a rekonstrukce přispěla k jejímu 
zachování a zhodnocení. Zdivo stodoly bylo z kamene a cihel, podlaha hliněná a štěrková, stará střecha. Technický stav byl 
silně neuspokojivý (vlhkost, zvenku nanesená zemina do vysoké úrovně, špatné trámoví, polorozpadlé omítky, dřevěná vrata 
na hranici použitelnosti). Poslední rekonstrukce v r. 1958. Stodola byla rekonstruována zevnitř i zvenčí, provedena izolace zdiva, 
nová střecha, nové trámy, vrata, nové prosklení, aby dovnitř mohlo světlo. Dále byla zavedena elektřina a instalována krbová 
kamna a elektrické přímotopy.  Stavba kromě dodělávek schodiště, podhledů, podlahy v podkroví a venkovní omítky je hotová. 
Plánovaný rozpočet ve výši 1 237 724 Kč i přes komplikvaný rozsah prací se podaří dodržet a to hlavně důsledkem levnějších 
subdodavatelů a především častých a intenzivních  dobrovolných brigád. Farní sbor na tuto stavební akci obdržel dar z HDL 2012 
ve výši 842 647 Kč. 

weB
Českobratrská církev evangelická provozuje vlastní webové stránky www.e-cirkev.cz. Zde 
přináší aktuální zprávy o událostech, akcích a postojích k nejrůznějším tématům. Web je 
přehledně členěn do tří hlavních oblastí: Kdo jsme, Čemu věříme a Co děláme. První oblast 
představuje strukturu církve od sborů až po synod, ekumenické vztahy a vedení církve. Druhá 
oblast předkládá základní teologické pojmy a projevy církevního života a jeho smyslu. Třetí 
oblast je naplněna přehledem konkrétních akcí pořádaných církví, včetně vzdělávání, misie, 
možností konkrétní pomoci potřebným, příležitostí k rekreaci a dalších aktivit, které církev 
nabízí.  Součástí webu je rovněž elektronický obchod, v němž je možné objednat a koupit řadu 
zajímavých publikací, předmětů nebo objednat předplatné církevních periodik.

Šéfredaktorem webu je Mgr. Tomáš Najbrt. Webové stránky mají pětičlennou redakční radu, 
v níž jsou zástupci synodní rady, Ústřední církevní kanceláře, farářů a laických členů církve. 

Návštěvnost webových stránek se pohybuje kolem šesti tisíc unikátních přístupů za měsíc. 
E-církev.cz rovněž nabízí anglickou a německou verzi. V rámci webu vychází Ekumenický 
bulletin v elektronické podobě.

Českobratrská církev evangelická také provozuje web pro synod ČCE, kostel Martin ve zdi, 
církevní výročí 2013 –2018 a web o církevních památkách Dědictví reformace. Samostatné 
webové stránky mají i časopisy Český bratr a Bratrstvo.

Mgr. Tomáš Najbrt
šéfredaktor webu
tel: 734 170 486
web@e-cirkev.cz
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český Bratr
Časopis začal vycházet v roce 1924 jako měsíčník, později vycházel osmnáctkrát do roka. 
V roce 2009 se z něj stal opět klasický měsíčník, již s barevnou obálkou. „Jeho úkolem bude 
sloužiti celé Českobratrské církvi evangelické, podávati obraz její práce a jejího života, 
přinášeti stručné zprávy o jednání ústředních orgánů církevních, všímati si náboženského 
života a práce jiných církví…“ stálo v úvodním prohlášení prvního čísla Českého bratra 
1. ledna 1924, a platí to i dnes. Vydavatel předává čtenářům, převážně z evangelické 
veřejnosti, aktuální zprávy o dění v církvi jak z jejího ústředí, tak z farních sborů. Redakce 
s redakční radou tvoří každý rok koncepci následujícího ročníku, v roce 2012 to bylo Co 
my jako křesťané můžeme nabídnout k tématu: církev a majetek, neděle, Romové mezi 
námi, je církev pro silné, nebo pro slabochy?, vzdělávání, ekologie, chudoba, kultura atd.  
V ekumenicky otevřeném časopise se kromě stálých rubrik pěstuje otevřený dialog k různým 
společenským otázkám, komentáře k aktuálním událostem, oblíbené jsou rozhovory se 
zajímavými osobnostmi, nejen z církevního světa, ale i z oblasti kultury a vědy. Do měsíčníku 
přispívají renomovaní publicisté, teologové i laici. Redakce má zpětnou vazbu od čtenářů 
všech generací; a to nejen z Čech, ale i z Evropy a USA.

Stalo se dobrou tradicí přidávat k vánočnímu číslu časopisu jako dárek hudební CD. Oblíbený 
je rovněž barevný komiks k událostem a osobnostem z křesťanského světa. 

Náklad periodika je 3300 ks, roční předplatné činí 290 Kč, rozsah cca 44 stran.
Více informací na www.ceskybratr.cz

Ing. Daniela Ženatá
šéfredaktorka
tel. 224 999 236
zenata@e-cirkev.cz

BratrstVo
Bratrstvo je křesťanský časopis pro mládež zaměřený na témata, která zajímají mladého člověka. 
Smyslem časopisu je předávání křesťanských hodnot mladé generaci, diskuse o problémech 
dnešní doby i informování o dění v ČCE. Snažíme se podněcovat mládež k přemýšlení 
o podstatných věcech, diskutovat o nich a psát. V časopise dáváme prostor pro reakce čtenářů.

Část čísla tradičně věnujeme jednomu hlavnímu tématu. Tím v roce 2012 byly životní momenty 
a dilemata, které jsme probírali z různých úhlů a každé to téma provázela nějaká biblická 
postava. V lednu to byl Abraham a rozhodnutí se pro něco, v březnu Josef a sourozenecké vztahy, 
Jeremiáš nám zaštiťoval téma kritiky a v závěru jsme s Janem hleděli do budoucna. Oslovili jsme 
autory z různých oborů a prostředí (faráře, sociology, psychology nebo lidi, kterých se téma 
osobně týkalo). Součástí byla již tradičně anketa osobností.

V loňském roce začal časopis vycházet v nové grafické podobě, autorkou je Martina Calajová. 
Podařilo se nám vytvořit internetovou verzi a tak oslovit čtenáře i v tomto prostoru.
V čísle sedm vyšla barevná příloha „Pro bráchu a ségru“, tedy čtenáře ve věku od dvanácti let.
Vytvořili jsme několik nových pravidelných rubrik. Především budu jmenovat Tahák do kostela, 
Zvenku, Desatero a Piedestal, které jsou dělané tak, aby zaujaly i mladého člověka seznamujícího 
se s církevním prostředím. 

Dále pravidelně vycházely hudební, literární a filmové recenze, rozhovory se zajímavými lidmi.  
Zábavná příloha se přejmenovala na „Relax“ a naši čtenáři tam našli směs křížovek, humoru, 
biblických zajímavostí. 

Zjistili jsme, že v řadách našich redaktorů se v minulosti, ale i nyní objevilo několik básníků, 
a začali jsme se tak více věnovat poezii. Vznikl fotoromán s básnickou licencí Magdaleny 
Šipkové, na zadní straně vycházely básně s ilustracemi Daniely Toulové  a uspořádali jsme dvě 
básnická čtení mladých evangelických básníků.

Naší celoroční snahou bylo přiblížit se mladším čtenářům a otevřít se lidem i mimo evangelickou 
církev. 

Časopis Bratrstvo vydává Ústřední církevní kancelář ČCE. Připravuje jej redakční rada, kterou 
tvoří faráři a laici, většinou studenti vysokých škol. Práce redakční rady není honorována. 
Bratrstvo vyšlo v roce 2012 desetkrát. 

Cena jednoho výtisku byla 25 Kč, Počet stran 28–34.
Náklad jednoho čísla činil 1 000 výtisků, z toho cca 850 výtisků šlo trvalým předplatitelům. 
Více informací o časopise najdete na http://bratrstvo.evangnet.cz

Redakční kruh v roce 2012 vedla nově šéfredaktorka Šárka Schmarczová, technickou redakci 
a sazbu zajišťovala Jitka Čechová

Šárka Schmarczová
šéfredaktorka bratrstva
tel. 224 999 273
schmarczova@e-cirkev.cz
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diakonie čce
Diakonie Českobratrské církve evangelické (z řeckého diakonein – sloužit) je druhou největší neziskovou organizací poskytující 
sociální služby v České republice (obnovená činnost v roce 1989). Celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní, vzdělávací 
a pastorační služby – v přímé péči denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci 
rodinám s dětmi s postižením, přes provoz klubů pro mládež, azylových domů až po seniorská zařízení či hospic pro umírající. 

Diakonie ČCE nabízí služby ve  více než 110 zařízeních po  celé republice. Poskytuje 127 registrovaných sociálních služeb. 
Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. 

Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie ČCE směřuje k tomu, aby klienti mohli žít v co největší míře svým běžným 
a důstojným způsobem života. 

Služba Diakonie ČCE vychází z evangelia o Boží lásce a z příkladu služby Ježíše Krista. 

Sídlo Diakonie ČCE
Ředitelství Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická 22, 120 00
Praha 2 - Vinohrady

Kontakty
tel.: 242 487 811 
fax: 242 487 834 
e-mail: info@diakonie.cz
www.diakonie.cz

Ústřední archiv ČCE spravuje archivní fondy o celkovém 
aktuálním rozsahu 542,17 bm. Jedná se o archiválie vzešlé 
z působnosti ústředních orgánů ČCE a jejích předchůdkyň, 
tedy evangelických církví a. v. a h. v. v Čechách a na Moravě 
před rokem 1918. Z rozsáhlejších fondů církevně-správních 
jsou zde deponovány též některé fondy seniorátní. 
Dále archiv uchovává písemnosti některých církevních 
ústavů a školních institucí, fondy spolkové a pozůstalosti 
některých osobností činných na poli církve. Součástí ÚA 
ČCE je knihovna nabízející k prezenčnímu studiu především 
tituly z oblasti církevních dějin a katalogizovaná sbírka 
inkunábulí a starých tisků, jejíž součástí je několik unikátů. 
V archivu jsou také uloženy a evidovány trojrozměrné 
předměty z bývalého muzea Husova domu. 

Náplň činností Ústředního archivu ČCE:
řízení archivu – strukturování a koncepce činnosti 
oddělení, sledování legislativy archivnictví v ČR, 
spolupráce s ostatními archivy 
péče o archivní fondy
●  pořádání, vnitřní skartace a inventarizace fondů
● kontrola fyzického stavu archiválií, návrhy 
na restaurování, lokace fondů
● evidence archivních fondů na kartách NAD, evidence 
přírůstků a delimitace
badatelská agenda – chod badatelny, vyhledávání 
a předkládání archiválií ke studiu badatelům, evidence 
návštěv a předložených archiválií na badatelských 
listech; externí kontakt s badateli – telefonické a písemné 
vyřizování dotazů, rešerše
prezentace archivu navenek – výstavy, rozhlasové pořady, 
publikační činnost
správa knihovny archivu – evidence, katalogizace a lokace 
titulů knihovny a sbírky starých tisků, údržba knihovního 
fondu
práce pro ústřední církevní kancelář, synodní radu, 
poradní odbory – vyřizování dotazů, rešerše, vyhledávání 
podkladů v archivních materiálech.

Několik údajů z roku 2012:
V roce 2012 studovalo v archivu 38 badatelů při 106 
návštěvách (19 osob studovalo pro účely ČCE; 16 pro účely 
vědecké). Po uzavření archivní badatelny v roce 2011, 
které se ukázalo jako neúnosné, došlo k jejímu opětovné-
mu zprovoznění od ledna roce 2012. Počet návštěv v roce 

2012 byl sice nižší než v roce 2010, ale přesto přesáhl sta-
tistický údaj z roku 2009, a to i za změněných provozních 
podmínek. Jako jeden z kroků, řešících kapacitní možnosti 
ÚA ČCE v budoucnosti, byla v roce 2012 na základě depo-
zitní smlouvy provedena odborně, časově i fyzicky náročná 
delimitace cca 50 bm archiválií bývalé Německé evange-
lické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do Národ-
ního archivu v Praze. Organizačně a časově náročný proces 
deponování další části archivních fondů ÚA ČCE ve státní 
archivní síti bude podle personálních a časových možností 
probíhat i nadále a jeho výsledkem by mělo být přesunutí 
části badatelské agendy do Národního archivu a uvolnění 
prostoru depozitáře ÚA ČCE pro nově vznikající písemnosti. 
Badatelna ÚA ČCE bude v roce 2013 poskytovat služby 
badatelům v rozsahu jednoho a půl dne. Kromě každodenní 
úřední agendy a pořádání písemností, se pracovníci archivu 
zaměřili na katalogizaci sbírky církevních časopisů obsahu-
jících údaje k historii ČCE i evangelických církví a. v. a h. v.

PhDr. Eva Fialová
vedoucí Ústředního archivu čce

tel. 224 999 231
fialova@e-cirkev.cz

ústřední archiV čce

studenti evangelického lycea v revúci (foto ze 60. let 19. stol.)
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CHURCH PENSION PRAHA
Husův dům
Jungmannova 9, 110 00 Praha 1
tel.: 603 554 785, 296 245 432
fax: 224 999 238
churchpension@e-cirkev.cz
http://www.churchpension.cz

CHOTĚBOŘ
Evangelické středisko
583 01 Chotěboř
tel.: 569 624 941, 732 512 331
petr.cerny@tiscali.cz, karel.anderle@tiscali.cz
es-chotebor@evangnet.cz
http://es-chotebor.evangnet.cz

BĚLEČ NAD ORLICÍ
Tábor Jana Amose Komenského
503 46 p. Třebechovice pod Orebem
tel.: 495 593 069
tjak@post.cz
http://www.taborbelec.cz

HERLÍKOVICE-STRÁŽNÉ
HORSKÝ DOMOV
543 52 Strážné 157
tel.: 499 434 300, 604 434 300
fax: 499 434 303
horskydomov@quick.cz, hdrecepce@quick.cz
http://www.horskydomov.cz

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Středisko Sola gratia
Lázně – Vinohrádek 550
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: 602 777 262, 573 381 971
fax, záznamník: 573 378 935
info@sola.cz
www.sola.cz

církeVní střediska PRAHA 8-KOBYLISY
Kostel U Jákobova žebříku
U školské zahrady 1
182 00 Praha 8 – Kobylisy
tel., fax, záznamník: 284 680 145
kosteljakob@vol.cz
http://www.kosteljakob.cz

JANSKÉ LÁZNĚ
Dům Sola fide
542 25 Janské Lázně 14
tel., fax: 499 875 425
solafide@mbox.vol.cz

LUHAČOVICE
Dům ČCE Doubravka
Masarykova 273
763 26 Luhačovice
tel.: 577 132 028 (od 8.00 – 16.00 hod)
msevcikova@volny.cz

Husův dům

Běleč nad Orlicí

Janské Lázně

Luhačovice,  penzion Doubravka

Herlíkovice, Strážné

Chotěboř
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V  roce 2012 získala Českobratrská církev evangelická podporu od  subjektů státní správy, 
samosprávy, nadací, dalších subjektů či dárců. I  díky této podpoře jsme mohli realizovat 
všechny projekty.

Státní správa a orgány samosprávy
●  Ministerstvo kultury ČR finančně podpořilo realizaci projektu Sjezd (nejen) evangelické 
mládeže, který každoročně organizuje oddělení mládeže společně s celocírkevním odborem 
mládeže
●  Město Šumperk přispělo na realizaci „Sjezdu“ 
●  Krajský úřad Olomouckého kraje přispěl na realizaci „Sjezdu“

Program švýcarsko-české spolupráce 
●  Fond partnerství programu švýcarsko-české spolupráce – z tohoto programu je financován 
projekt ČCE s názvem „Spoluprací ke kvalitnější práci“ realizovaný ve spolupráci s několika 
partnery ve Švýcarsku. První fáze je věnována sociální práci a hymnologii, zatímco v druhé 
fázi se řada setkání, seminářů a školení zabývá sociální prací a vzděláváním pro práci s dětmi 
a mládeží.

Nadace a nadační fondy
●  Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové podpořil několik projektů ČCE:
 – Cesta církve v letech 1945 –1989“, který se věnuje především bádání v archívech 
a hledání historických souvislostí. Jeho cílem je vydání několika publikací, mapujících život 
církve v uvedené době. 
 – „Vzdělávání církevních pracovníků a dobrovolníků v oblasti práce s dětmi a mládeží“
 – „ČCE pro Kubu“ – happening a  putovní výstava s  cílem upozornit širší veřejnost 
na lidskoprávní situaci na Kubě.

Zahraniční dárci
V roce 2012 jsme také obdrželi dary od těchto zahraničních církví a církevních organizací:
●  Evangelická církev v Bádensku, Německo
●  Evangelická církev v Hesensku-Nasavsku, Německo
●  Evangelická církev v Porýní, Německo
●  Evangelická luterská církev v Bavorsku, Německo
●  Evangelická luterská zemská církev Saska, Německo
●  Evangelická reformovaná církev v Německu
●  Gustav-Adolfské dílo německých církví
●  Hales Corners Lutheran Church, USA
●  Německý národní komitét Luterského světového svazu
●  Pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku HEKS
●  Schröterova nadace
●  Svaz evangelických církevních hudebníků v Německu
●  Svaz evangelických pěveckých sborů, Německo

Oliver Engelhardt PhD.
správce fundraisingu
tel. 224 999 217
engelhardt@e-cirkev.cz

Všechny tyto dary a dotace byly určeny na konkrétní projekty ČCE, a sice: Cesta církve, práce s dětmi a mládeží, časopis Bratrstvo, 
vybavení telefonní ústřednou a softwarem pro Ústřední církevní kancelář, církevní hudba, vydávání příručky pro konfirmandy, 
rekonstrukce v  budovách povšechného sboru, stavební projekty v  Chrástu, Kořenově, Ostravici, Rokycanech, Rumburku, 
Vanovicích, Vrchlabí, Vyškově a ve středisku Sola fide v Jánských Lázních, vybavení v Evangelické akademii Náchod, aktivity 
Bratrské školy Praha a Církevní mateřské školy Tábor, příprava velkých církevních výročí, supervizi pro duchovní, koordinaci 
ubytovacích středisek, zahraniční aktivity Evangelické akademie Brno a Praha.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.
podpořila vzdělávací a rekreační aktivity pro děti a mládež.

Individuální dárci
Po celý rok podpořili jednotliví dárci různé aktivity ústředí církve.  

Všem, kteří naší práci podporují, patří naše úcta a upřímný dík.

poděkoVání dárcům
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9
110 00 Praha 1

tel: 00 420 224 999 211
e-cirkev@e-cirkev.cz
www.e-cirkev.cz

Bankovní spojení ČSOB
Fond pro práci s postiženými  214898370/0300 v. s. 913100
Sjezd mládeže    190807357/0300 v. s. 913300
Fond pro práci s dětmi   214898370/0300 v. s. 913500
Fond pro práci s mládeží   190807357/0300 v. s. 913610
Sbírky a dary bez určení   478496703/0300 v. s. 928

kontakty
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