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ÚVodní sloVo
Rok 2016 byl určen sporem evropských států o to, jak pomoci statisícům těch, kdo opustili své domovy, především 
v Asii a Africe. 

Vyrovnávali jsme v církvi se s tím, že mnozí představitelé České Republiky hledali důvody, proč uprchlíkům 
pomoc odmítnout, než aby hledali důvody, proč a jak jim pomoci. V tomto smyslu napsala Synodní rada dopis 
předsedovi vlády České Republiky. 

Žili jsme v tradičně dobrých vztazích s ekumenou domácí i zahraniční. Účastnili jsme se mnoha akcí sester-
ských církví v cizině a přijali mnoho vzácných hostů. 

Pokračovalo hledání vhodné struktury církve v období přechodu k finanční nezávislosti na státu, tedy pro 
období příštích let. Touto prací je pověřena především Strategická komise synodní rady, výsledky své intenzivní 
činnosti chce předložit prostřednictvím synodní rady synodu čce v roce 2018. 

Byli jsme zneklidněni odchodem některých farářů do civilního zaměstnání, a malým zájmem o studium te-
ologie mezi mladými lidmi. Na toto téma budeme hovořit na synodu čce v roce 2017.

Připomněli jsme si 600. výročí úmrtí Jeronýma Pražského, statečného vzdělaného muže, který zemřel pro 
Krista na stejném místě, jako zemřel o rok dříve jeho přítel Mistr Jan Hus. 

Vděčně jsme přijímali činnost účelových zařízení naší církve — Evangelické Akademie, Diakonie a Kalich, 
nakladatelství a knihkupectví. 

Mezi těžká rozhodnutí, která učinilo vedení církve, patří usnesení o pronájmu rekreačního střediska v Her-
líkovicích. Toto středisko zvláště v minulosti kladně ovlivnilo život křesťanských rodin. 

Život církve je především určován řádným a pravidelným zvěstováním evangelia. Radujeme se z toho, že se 
tak děje v mnoha sborech naší církve, že jsou sbory, kde lidé žijí ve vzájemné lásce a důvěře. 

Daniel Ženatý, synodní senior

Mgr. Daniel Ženatý, 
synodní senior.jpg
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čce a její Ústředí
Českobratrská církev evangelická (čce) je nejpočetnější 
protestantskou a druhou největší křesťanskou církví 
v České republice.

K 1. 1. 2016 měla čce 75 318 členů. K 31. 12. 2016 
zahrnovala 253 farních sborů ve 14 seniorátech a půso-
bilo v ní 217 kazatelů (148 mužů a 69 žen), 2 vikáři, 
19 jáhnů (15 mužů a 4 ženy) a 19 pastoračních pracov-
níků (16 žen a 3 muži, pracující převážně na částečný 
úvazek).

čce je spravována ve třech úrovních. Základní částí 
církve je místní farní sbor. Každá obec v České repub-
lice patří k některému z farních sborů čce. Druhá 
úroveň je tvořena společenstvím farních sborů v jedné 
oblasti a je nazývána seniorátem. Všech čtrnáct sen-
iorátů dohromady vytváří tzv. povšechný sbor - tedy 
celou čce. Všechny tři úrovně mají své představitele, 
správní orgány i správní shromáždění. Struktura církve 
je tak plně demokratická.

Synod představuje církevní parlament složený 
z volených poslanců. Synodní rada (fakticky církevní 
„vláda“) je nejvyšší, šestičlenný správní orgán čce vo-

lený synodem, se sídlem v Praze. V čele stojí nejvyšší 
představitelé církve: synodní senior (duchovní) a syn-
odní kurátor (laik). Ústřední církevní kancelář (Úck) 
pomáhá synodní radě plnit její úkoly, vyřizuje záleži-
tosti dané synodem, potřebami sborů, činností porad-
ních odborů. Synodní rada zřizuje Úck z odborníků pro 
jednotlivé úseky církevní práce. V ústřední kanceláři 
pracovalo na základě pracovního poměru k 31. 12. 2016 
40 zaměstnanců, rozdělených do pěti úseků (kancelář 
vedoucího tajemníka, úsek pro personalistiku a provoz, 
úsek vnějších vztahů, ekonomický úsek a úsek pro 
výchovu a vzdělávání). Dalšími 4 zaměstnanci Úck 
v pracovním poměru pracují v rekreačním středisku 
Tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí.

čce navazuje na tradice české reformace, na hnutí 
husitské, církev podobojí i Jednotu bratrskou, na církve 
evangelické augsburského i helvetského vyznání, povo-
lené 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 bohoslužebného života farních sborů, nábožen-
ské výchovy a církevního školství je jedním z hlavních 
těžišť práce čce různorodá sociální práce zaměřená na 
staré, nemocné, postižené, lidi v nouzi, a to především 
v zařízeních Diakonie čce. Dále jde o poradenskou 
službu křesťanské pomoci, duchovenskou činnost 
v nemocnicích, v armádě, věznicích a v uprchlických 
táborech. Významná je rovněž organizace práce s lidmi 
s postižením, s rodinami s postiženými dětmi, příp-
rava 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 partner-
skými církvemi v zahraničí a činnost v mezinárodních 
církevních svazech.
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kontakty
Českobratrská církev evangelická
Ústřední církevní kancelář
Jungmannova 9
110 00 Praha 1

Synodní rada ČCE    +420 224 999 211
      e -cirkev@e -cirkev.cz
      www.e -cirkev.cz
      www.ustredicce.cz

Sekretariát     +420 224 999 211
      +420 224 999 272
      sekretariat@e -cirkev.cz
Vedoucí tajemník ÚCK    +420 224 999 218
Náměstek pro personální práci   +420 224 999 281
Oddělení personální    +420 224 999 224
Náměstek ekonomicko -provozní   +420 224 999 257
Oddělení ekonomické    +420 224 999 227
      ekonomicke@e -cirkev.cz
      mzdy@e -cirkev.cz
Náměstek pro vnější vztahy   +420 224 999 216
Oddělení ekumenických a zahraničních styků +420 224 999 215
      ekumena@e -cirkev.cz
Náměstek pro výchovu a vzdělávání  +420 224 999 223
Oddělení výchovy a vzdělávání   +420 224 999 233
      vychova@e -cirkev.cz
Oddělení mládeže    +420 224 999 232
      mladez@e -cirkev.cz
Ústředí Evangelické akademie   +420 224 999 223
Oddělení právní     +420 224 999 220

Oddělení knihovny a archivu   +420 224 999 231
Oddělení provozní    +420 224 999 221
      provozni@e -cirkev.cz
Fundraiser     +420 224 999 214
      fundraising@e -cirkev.cz
Kancelář Jeronymovy jednoty   +420 224 999 226
Redakce časopisu Český bratr   +420 224 999 236
      ceskybratr@e -cirkev.cz
Redakce časopisu Nota nebe   +420 224 999 273
      notanebe@e -cirkev.cz
Redaktor webových stránek   +420 736 504 283
Pracovník pro vztahy s médii a veřejností  +420 734 170 486
Celocírkevní kantor    +420 573 378 607
Churchpension     +420 224 999 240
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ekuMenické oddělení
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);

• 4 zámořské (usa, Korea, Tchaj -wan);
• 6 českých sborů v zahraničí (Chorvatsko, 

Polsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina);

Hlavní události r. 2016
• Den pro Kubu 18. 3. v Praze. Cílem je 

upozornit na situaci politických vězňů 
na Kubě — kulturní program, přednášky, 
protestní průvod na podporu Žen v bílém.

• 24.–26. 5. Holandsko-maďarsko-český 
reformovaný seminář v Praze. Třetí a poslední 
setkání sjednocené Protestantské církve 
v Holandsku, maďarské Reformované církve 
a čce, tentokrát v Praze. Na všech setkáních se 
diskutovalo o současných podobách misie. To 
obsahovalo návštěvy sborů, které se o tu či onu 
nevšední podobu misie pokoušejí, přednášky 
a diskuse. V Praze se společně navštívily 
sbory čce v Kobylisích a Libni, a v průběhu 
semináře zazněly příspěvky Mikuláše Vymětala, 
Mikiho Erdingera, Pavla Hoška a dalších. 

• 19.–25. 4. v Praze — Partnerská konference 
naší církve s Presbyterní církví v USA. 
Více než 40 účastníků z celkem 15 sborů 
v usa a čr (prezentace partnerství 
a projektů, panelové diskuze, networking, 
víkendová návštěva ve sborech)

• Aktivní účast členů ekumenického oddělení 
na dvou partnerských konferencích v Míšni 
se saskou luterskou církví (9.–14. 6. ) a ve 
Stuttgartu s württemberskou církví (22.–28. 9. ).

Gerhard Frey-Reininghaus
náměstek vedoucího tajemníka
tel: +420 224 999 216
reninghaus@e-cirkev.cz
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• 21.–22. 11. v Praze — Evropská reformační 
zastavení. Zastávka reformačního kamiónu, 
který křižuje od listopadu do konce května celou 
Evropu a navštěvuje města s reformační tradicí 
při příležitosti 500. výročí reformace v r. 2017. 
Při této příležitosti rozmanitý doprovodný 
program ve stanu u kamiónu a slavnostní večer 
s mezinárodní účastí na velvyslanectví srn.

Další aktivity:
• vyslali jsme delegáty na 25 studijních seminářů 

a tematických konferencí v čr i v zahraničí
• měli jsme zastoupení na 20 oficiálních akcích 

v zahraničí (synody, církevní slavnosti, oficiální 
návštěvy, setkání církevních představitelů atd.);

• spoluorganizovali jsme návštěvy celé řady 
skupin farářů a členů sborů převážně 

z Německa, podíleli jsme se na organizaci 
některých seminářů a společných zasedání;

• vydávali jsme ekumenický Bulletin o aktuálním 
dění v církvi, na Evangelické teologické fakultě 
a v Diakonii čce — třikrát ročně v elektronické 
podobě v angličtině a němčině (k dispozici 
na webových stránkách www.e -cirkev.cz/en/
rubrika/380-Our-ecumenical-Bulletin/index.htm).
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oddělení VýchoVy a VzděláVání
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 2015 oddělení zorganizovalo tyto akce: osm letních rodinných pobytů, pět pobytů pro rodiny 
s dětmi s postižením, dva letní tábory pro děti, pobyt pro penzisty, dva pobyty pro maminky 
s předškolními dětmi, tři semináře pro učitele nedělních škol a dalších třináct vzdělávacích akcí.

vybrané akce pro děti a rodiny

Tábor pro děti s účastí krajanských dětí z Ukrajiny
Dvoutýdenní tábor navštěvují děti věku 7–14 let. 
Díky dostatečnému počtu zkušených vedoucích 
a praktikantů je možné, aby se tábora účastnili 
i děti s lehčí diagnózou. V roce 2016 se tábora 
zúčastnili i krajanské děti z české vesnice 
Veselynivka na Ukrajině. Pobyt ukrajinských dětí 

byl plně hrazen z církevních prostředků. České 
děti si setkáním s krajinskými dětmi rozrušují 
obzory, získávají zážitky ze setkání s dětmi, 
které pocházejí z různého a zároveň podobného 
kulturního prostředí. Krajanské děti si na táboře 
přirozeně zlepšily češtinu, v rámci pobytu v čr 
navštívily i Prahu a její pamětihodnosti.

Mgr. Eva Marková
vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání
tel: +420 224 999 233
markova@e-cirkev.cz
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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, 
kteří se převážně rekrutují z řad studentů. 
Bez nasazení těchto mladých lidí by se pobyty 
nemohly uskutečnit. Většina účastníků tohoto 
tábora je z necírkevního prostředí.

vybrané vzdělávací aktivity

Tříletý kurz pro pracovníky s dětmi
Jedná se o studijní kurz, který je určen především 
učitelům nedělní školy a dalším, kteří se věnují 
práci s dětmi. Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní 
výuku a studium na webovém portále Moodle. 
Kurz má napomoci lépe porozumět potřebám 
dětí, užívat různé metody při práci s dětmi.

publikace

Výtvarná dílna s Mistrem Jeronýmem Pražským
Pro připomenutí 600 let od upálení Jeronýma 
Pražského vznikl materiál pro práci s dětmi. 
Dílko nenásilně provádí děti životem Jeronýma 
Pražského pomocí výtvarných úloh.
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práce s Mládeží
Práci s mládeží na celocírkevní úrovni zajišťuje odd-
ělení mládeže, realizuje akce, které jsou nad rámec 
činností jednotlivých sborů a seniorátů.

Cílová skupina
Mladí lidé ve věku 14–30 let z celé čr; z čce, z jiných 
církví, ale i z řad necírkevní mládeže.

Poslání
Koncipovat výchovu evangelické mládeže na ce-
locírkevní úrovni. Nabízet aktivity a vzdělávání, které 
lze těžko nabídnout na seniorátní či sborové úrovni. 
Rozvíjet mezinárodní spolupráci.

Jeho cíle jsou:
• rozvíjet mladé duchovně, intelektuálně, sociálně;
• nabízet alternativu ke komerční kultuře, 

vést aktivity v duchu evangelia;
• rozvíjet tvořivost, samostatnost, odpovědnost;
• nabízet možnost zahraničních zkušeností;
• zasáhnout mládež obecně, nabízet aktivity 

i mimocírkevní mládeži, nízkoprahové aktivity.

Spolupráce
Oddělení mládeže spolupracuje s mnoha dobrovolníky, 
s COMem (Celocírkevní odbor mládeže — poradní od-
bor synodní rady), se SEMem (Sdružení evangelické 
mládeže), se zahraničními partnery.

Oddělení mládeže má nyní tři zaměstnance: vedoucí, 
referentku a faráře mládeže. Hlavní náplní faráře 
pro mládež je terénní práce, pomoc při přípravě ce-
locírkevních akcí pro mládež. Také se účastní setkávání 
mládeže v jednotlivých seniorátech čce.

Více informací o akcích pro mládež najdete na 
http://mladez.evangnet.cz nebo na Facebooku „Evan-
gelická mládež“.

Realizované akce za rok 2016

Již tradiční Velikonoční duchovní obnova se uskutečnila 
nově v Kolíně a zúčastnilo se jí celkem 15 lidí a 3 ve-
doucí. Vyzkoušeli jsme nový formát, který se setkal 
s úspěchem: akce je ekumenická v koprodukci odd-
ělení mládeže a kolínského kláštera. V této spolupráci 
chceme pokračovat i nadále. Akce je určena hlavně 
pro mládežníky (nad 18 let), i když je jistě veřejným 
tajemstvím, že věkový průměr každý rok narůstá. Po-
mozte nám to změnit vy, co rádi trávíte čas meditací, 
modlitbou či procházkami!

Jarní brigáda byla i letos v Herlíkovicích mezigen-
erační. K práci a aktivnímu odpočinku se sešlo 28 lidí.

V květnu proběhly v Praze oslavy výročí Jeronýma 
Pražského. Pro mládež jsme připravili larp 
s Jeronýmem Pražským. (larp  — z anglického Live 
Action Role Play, je druh rolové hry, ve které živí lidé 
hereckým způsobem ztvárňují činy svých postav.) 
Tříhodinové večerní hry se zúčastnilo celkem 15 

Bc. Jana Škubalová
vedoucí oddělení mládeže
tel: +420 224 999 232
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mládežníků pod taktovkou dvou velice zkušených or-
ganizátorů.

Letní kurz starší mládeže v Křížlicích byl nakonec 
spojen s mladší mládeží. Zúčastnil se ho téměř rekordní 
počet mladých (27), z toho jen pár bylo z řad mladší 
mládeže. Kurz měli na starosti tři vedoucí.

Bigbítový kurz se znovu probudil k životu. Čtrnáct 
mladých lidí se učilo od čtyř profesionálních vedoucích 
hrát na různé hudební nástroje (kytara, baskytara, bicí, 

klávesy a saxofon). Na konci kurzu se opět uskutečnily 
bigbítové bohoslužby.

International Camp proběhl opět v režii oddělení 
mládeže. Do Herlíkovic se vydalo 9 mládežníků z čr, 
Ukrajiny, Koreji a Indie. O program se postaralo 6 ve-
doucích. Celý pobyt probíhal v angličtině pod ve-
dením Alistera Murray z Church of Scotland (Skot-
sko) a Marka Bárty z čce. Další rok je v plánu větší 
propagace a více účastníků z dalších zemí Evropy, akci 
povede opět Alister Murray.

Obnovili jsme tradici společné cesty do francouzské 
komunity Taizé. Ve spolupráci s erc (ekumenická rada 

církví) a čbk (Česká biskupská konference) jsme zor-
ganizovali Ekumenický autobus do Taizé. Na to, že to 
byl první autobus, byla akce velice úspěšná: jel v pl-
ném obsazení 51 osob cestou tam a cestou zpět jelo 
50 účastníků většinou ve věku mládeže. Celkem se akce 
zúčastnilo 54 lidí. Všichni si hodně pochvalovali eku-
menický charakter akce a možnost sdílení nejen v au-
tobuse ale po celou dobu setkání. Pro velký úspěch jsme 
se rozhodli autobus opět zorganizovat i v roce 2017.

Letní sezónu akcí jsme uzavřeli Letní brigádou 
v Herlíkovicích, která byla tradičně ryze mládežnická. 
Spoustu práce a společné zábavy nejen při ní ale také 
při výletě a hrách si užilo 20 mládežníků z celé re-
publiky. Před ní ale proběhla brigáda mezigenerační. 
Další rok je tato brigáda plánovaná coby mezigener-
ační a z důvodů změn v Horském domově bude v jiném 
termínu.

Sjezd mládeže pozval mladé lidi z celé republiky 
do historické Třebíče. Jeho téma bylo „Dál tou vodou“. 
Přijelo 430 mládežníků včetně organizátorů, což je 
dost podstatný vzestup oproti loňskému roku o 60 lidí 
(loni bylo 370).

Poslední akcí roku byl dobrovolnický večírek Pobýt 
spolu. Poděkovat za jejich zásluhy jsme mohli 15 dobro-
volníkům, což je jen malý zlomek těch, bez kterých by 
realizace našich akcí byla buď nemožná, nebo velice 

složitá. Bylo to milé a povzbudivé, bude moc fajn, když 
v této tradici budeme pokračovat. Děkujeme!

Vzdělávání
Po celý rok 2016 se scházela přípravná skupinka, která 
vznikla z členů COMu a dalších mládežníků a farářů, 
kteří mají zájem o vzdělávání mládeže v čce. Je-
jím cílem bylo bavit se o vzdělávání mládeže v čce 
a připravit základy pro budoucí projekt, který byl 
podán na Luterský světový svaz.

Pro rok 2017 si vzal projekt pod svá křídla COM 
a aktivity začnou běžet od konce dubna. Jsou určeny 
především pro členy SOMů po celé republice a jejich 
cílem je pomoct jim v jejich práci s mládeží a v jejich 
duchovním růstu.
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eVangelická akadeMie
Ústředí Evangelické akademie
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1

Úkolem ústředí je zastupovat zřizovatele při jednáních se školami a odpovědnými orgány, zvláště MŠMT, koordinovat činnost škol a napomáhat jejich rozvoji. Spolu-
pracuji se školami zastřešenými Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí.

Ve školách EA ve šk. roce 2015/16 studovalo 756 žáků/žákyň a studentek/studentů a pracovalo 161 interních a extérních pedagogů (+9 nepedagogogických pracovníků). 
Každá škola EA spolupracuje se školním spirituálem nebo spirituálkou.

Bratrská škola — církevní základní škola
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, 283 870 423
ředitelka: Mgr. Pavlína Radová, Bc. 
bratrska@seznam.cz, www.bratrska.cz

• ZŠ I. stupeň (rozšířená výtvarná výchova)
• Podpora žáků se specifickými poruchami 

učení a chování (s asistenty pedagoga)
• 100 žáků v programu 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 a nabídka volnočasových aktivit
• Bratrský hrnek, školní divadlo, mikulášská 

nadílka a další meziročníkové aktivity
Bratrská škola je škola rodinného charakteru a úzce 
spolupracuje s rodiči v rámci volnočasových aktivit 
a kulturních akcí školy. Výrazný zájem o denní vzdě-
lávání svých dětí ve škole mají i rodiče z jiných měst-
ských částí.

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

Nabízí denní i dálkovou formu studia, celkem ve 
šk. roce studovalo na soŠ v denní formě studia 110 
a v dálkové formě studia 45 studentek/studentů, na 
voŠ v denní formě 37 a v kombinované formě 29 stu-
dentek/studentů.

V denním studiu soŠ je nabídnuto studium v obo-
rech Sociální činnost (přímá péče seniorům a klientům 
s různými typy hendikepů a v terénních službách, např. 
při osobní asistenci) a Pedagogické lyceum (budoucí asi-
stent pedagoga či pedagog volného času nebo pokračo-
vání na VŠ humanitního či pedagogického zaměření)

V dálkovém studiu lze absolvovat Sociální činnost 
v prostředí etnických minorit (uplatnění v neziskových 
organizacích, na úřadech státní správy a samosprávy), 
za dlouhodobě kvalitní výuku tohoto ojedinělého oboru 
obdržela škola prestižní cenu Roma Spirit.

Škola se účastní pravidelně projektů v rámci OPPA 
a projektu z MŠMT - podpora multikulturní výchovy 
na školách. Studenti jezdí na výměnné pobyty do za-
hraničí zaměřené na praxi (Saská diakonie Drážďany, 
Diakonie v Rakousku).

Studenti/studentky denního studia SOŠ se zapo-
jili do projektu Světová škola, Běh pro Afriku i Den 
pro Kubu.

Studentky/studenti oboru VOŠ sociální práce se 
účastnili mnoha odborných seminářů a konferencí, 
také ve spolupráci s ETF UK, Diakonií ČCE a Vězeň-
skou duchovenskou službou, v rámci výuky praxí 
(30% st. programu) poznali mnoho neziskových organi-
zací poskytujících sociální služby. Škola má dlouhodobě 
uzavřené smlouvy s vybranými výukovými pracovišti, 
např. pražskými středisky Diakonie ČCE, je od roku 
2000 řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální 
práci, její učitelé působí jako konzultanti pro další 
školy poskytující vzdělání v oboru sociální práce v ČR.

Absolventi denního i dálkového studia na VOŠ EA 
mohou při navazujícím studiu ETF UK nebo na Teolo-
gické fakultě JU v Českých Budějovicích získat titul Bc.



Výroční zpráVa 201616

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. Spo-
lupracuje s Diakonií ČCE, dále s Teologickou fakultou 
v Českých Budějovicích a ETF UK v Praze (možnost 
dosáhnout titulu Bc.), ve šk. roce 2015/6 zde studovalo 
72 studentek/studentů.

Účastnili se adaptačního kurzu ve středisku Blaž-
kov, vzdělávacího pobytu v Daňkovicích, charitního 
projektu Brněnská cihla, někteří i praxí v zahraničí 
(Finsko, Německo, Rakousko). Součástí školy je i Do-
mov mládeže EA, kde v tomto šk. roce bylo ubytováno 
27 studentek obou stupňů škol.

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 a v učebním oboru ošetřovatel (ukončeném 
výučním listem).

Ve šk. roce 2015/6 zde studovalo 173 studentek/stu-
dentů. Škola úzce spolupracuje v rámci praxí s Diakonií 
ČCE a místními zdravotnickými zařízeními, kde jsou 
aktivity studentů na pracovištích velmi dobře hod-
noceny. Při svém studiu využívají možností pomoci 
výchovné poradkyně i rozhovoru se spirituálkou či 
vedoucí vychovatelkou.

Na obou školách byl výrazně zlepšen informační 
systém, konaly se semináře k využití IT zdrojů.

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, 
ve šk. roce 2015/6 zde studovalo 155 studentek/studentů. 
Spolupracují na projektech s městskou ZŠ a MŠ, např. 
akce Pohádkové putování. Během šk. roku se konalo 
mnoho zajímavých exkurzí (např. památník Osvětim) 
i mimoškolních aktivit, některé v rámci prevence so-
ciálně patologických jevů.

Škola vzdělává žáky denního studia v oborech So-
ciální činnost   —sociální pečovatelství a Sociální vycho-
vatelství (obdobné studium jako při EA Praha).

Škola je zapojena aktivně do programu Fair Trade.

Konzervatoř Evangelické akademie
Wurmova 13, 779 00 Olomouc, 585 208 583
ředitel: Mgr. Pavel Zatloukal
ckonz@ckonz.cz, www.konzervatorolomouc -kea.cz

Hudební konzervatoř s možností zaměření na církevní 
hudbu, ve šk. roce 2015/6 zde studovalo 117 studentek/
studentů různých hudebních oborů, zájem o studium na 
KEA v Olomouckém kraji se zvyšuje. Škola absolventy 
úspěšně připravuje pro studium na vysokých školách 
s uměleckým nebo 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 kulturního a hudebního 
života nebo hudebního života v církvi.

Během studia se žáci aktivně účastní uměleckého 
a kulturního života města Olomouc, dále jsou aktiv-
ními účastníky výročí pořádaných čce. Škola pořádá 
koncerty pro veřejnost. Oblíbené jsou absolventské 
koncerty a letní soutěž mladých konzervatoristů Olmik.

Konzervatoř nabízí zázemí studentům, varhaníkům 
a budoucím církevním kantorům v rámci tříletého ex-
terního studia při scHea.

Setkání zaměstnanců škol Evangelické akademie
Pedagogové jednotlivých škol sdružených v EA se se-
šli na tradičním místě (v Bělči nad Orlicí), program 
připravily především spirituálky z EA VOŠ Brno a EA 
SZŠ Brno, také učitelé dramatické výchovy z Bratrské 
školy. Přítomní sdíleli společně radosti i strasti spo-
jené s uplynulým rokem a vedli také přátelský rozho-
vor s Jiřím Schneiderem, členem SR ČCE, pověřeným 
agendou škol EA, kde mluvili také o svých potřebách 
vůči zřizovateli.
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hospodaření čce
V roce 2016 činily náklady ústředí Českobratrské církve 
evangelické 407 654 711,66 Kč a výnosy 408 338 509,79 Kč. 
Výsledkem hospodaření ústředí Českobratrské církve 
evangelické za rok 2016 je zisk ve výši 683 798,13 Kč.

Struktura nákladů
Nejvyšší náklad (39,3%) představuje položka prodané 
cenné papíry vklady a směnky ve výši 160 355 368 Kč, 
převod do fondů včetně převodu úroků do fondů (20,8%) 
ve výši 84 956 658 Kč. Dalším významným nákladem 
jsou hrubé mzdy kazatelů a ostatních zaměstnanců 
ústředí Českobratrské církve evangelické včetně 
povšechného sboru včetně zaměstnanců na dohody 
o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti 
(18,7%) v souhrnné výši 76 339 505 Kč a odvody na so-
ciálním a zdravotním pojištění (6,2%) v souhrnné výši 
25 300 148 Kč.

S pracovním poměrem dále souvisí náklady na 
stravenky ve výši 4 582 720 Kč, důchodové připojištění 
716 023 Kč, životní pojištění 736 000 Kč, zákonné úra-
zové pojištění 312 537 Kč, ostatní sociální náklady 

311 640 Kč, příspěvek zaměstnanci 547 196 Kč, náhrady 
za nemoc 89 167 Kč a mzdy odchodné 162 679 Kč vše 
v souhrnné výši 7 457 962 Kč.

Celkově představují náklady spojené s pracovním 
poměrem částku 109 097 615 Kč a činí 26,8% celkových 
nákladů ústředí Českobratrské církve evangelické.

Struktura výnosů
Nejvýznamnější podíl (42,6%) na celkových výnosech 
činí položka tržby z prodeje cenných papírů v celkové 
výši 173 840 909 Kč, příspěvek na činnost MK ČR (19,3%) 
na platy kazatelů včetně sociálního a zdravotního po-
jištění a provoz ústředí Českobratrské církve evan-
gelické v celkové výši 78 809 150 Kč. Dalším významným 
podílem na výnosech je finanční náhrada poskytovaná 
v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi (19,5%) ve výši 79 455 564 Kč.

Dále je zdrojem výnosů čerpání fondů včetně fondu 
personálního a fondu celocírkevních repartic. V roce 
2016 představovalo toto čerpání 9,1% z celkových 

výnosů, což představuje částku v celkové výši 
37 297 419 Kč (z toho personální fond: 14 278 087 Kč, 
fond repartic: 4 862 800 Kč, ostatní fondy a zahraniční 
dary čerpané přes tyto fondy: 18 156 532 Kč.

Výnos z pronájmu nebytových prostor v objektech 
ve vlastnictví povšechného sboru činil v roce 2016 
částku 13 500 636 Kč a tento výnos představuje 3,3% 
z celkových výnosů.

Ostatní výnosy 25 434 832 Kč souvisí s činností 
středisek (tržby z ubytování, tržba balíčky) dále pak 
z pronájmu bytů, pořádání kurzů, předplatné tisk, 
tržby z prodeje, úroky z termínovaných vkladů, úroky 
z vkladů na běžných účtech, výnosy z krátkodobého 
a dlouhodobého finančního majetku, přijaté příspěvky 
a dary. Tyto výnosy představují podíl 6,2% z celkových 
výnosů.

Podrobná struktura nákladů a výnosů je patrná 
z výsledovky za rok 2016.
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Druh nákladů Částka
Drobný spotřební materiál 1 775 460,78
Drobný hmotný materiál 507 943,82
Potraviny 1 499 120,31
Potraviny, nápoje – bar 69 442,39
Pohonné hmoty 255 967,74
Knihy, noviny, časopisy 22 933,40
Elektřina 2 748 960,50
Plyn 906 357,21
Vodné, stočné 1 354 681,57
Prodané zboží 1 529 130,82
Opravy a údržba strojů a zařízení 365 449,97
Opravy a údržba aut 101 776,28
Opravy a údržba budov a staveb 2 494 172,51
Opravy a údržba ostatní 209 561,68
Cestovné 988 991,02
Náklady na reprezentaci 369 619,69
Služby, práce výrobní povahy 7 614 056,35
Ostatní služby – ubytování, stravování 265 888,00
Poštovné 379 164,86
Leasing 1 611,00
Telekomunikační služby 349 471,37
Nájemné 149 772,00
Poradenství 26 602,00
Náklady na propagaci 197 944,07
Ostatní služby – ubytování 319 918,16
Ostatní služby – příspěvek 661 288,05
Hrubé mzdy 73 256 678,00
Dohody 3 082 827,00
Mzdy–odchodné 162 679,00
Zdravotní pojištění 6 696 880,00
Sociální pojištění 18 603 268,00
Náhrady za nemoc 89 167,00

Druh nákladů Částka
Důchodové připojištění 716 023,00
Životní pojištění 736 000,00
Zákonné úrazové pojištění osob 312 537,00
Stravenky hrazené zaměstnavatelem 4 582 720,00
Příspěvek – zaměstnanci 547 196,00
Ostatní sociální náklady 311 640,00
Daň silniční 9 000,00
Daň z nemovitostí 97 251,00
Poplatky správní 216 152,02
Poplatky ostatní – notářské a jiné 32 370,46
Neuplatněné DPH při přeúčtování 70 636,72
Pokuty 1 659,00
Odpis nedobytné pohledávky 2 702,50
Kurzové ztráty 65 233,89
Dary poskytnuté 915 238,48
Dary poskytnuté Diakonie 13 362 318,00
Manka a škody 10 939,00
Ostatní provozní náklady 416,36
Pojištění budov 179 132,28
Pojištění aut 18 041,00
Pojištění – ostatní, jednorázové 12 385,91
Ostatní finanční náklady 11 513,68
Bankovní výlohy 110 778,70
Bankovní výlohy – srážková 
daň z úroku

9 830,44

Převod do fondů 81 654 348,37
Převod úroků do fondů 1 507 434,12
Převod úroků do fondu 911.901 1 794 875,58
Poplatky terminál 57 924,95
Vypočtený nevyplacený výnos z kauce 981,12
Nedaňové náklady 142 791,00
Odpisy HM – budovy 5 470 957,00

Druh nákladů Částka
Odpisy HM – věci movité 137 575,42
Odpisy vozidlo 186 145,00
Prodané cenné papíry a vklady 58 855 200,13
Prodané cenné papíry – směnky 101 500 168,27
Tvorba opravných položek 628 615,36
Poskytnuté příspěvky 477 164,81
Daň z příjmů 3 653 616,00
Přeúčtování nákladů mezi středisky 2 198 414,54

Součet nákladů 407 654 711,66
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Druh výnosů Částka
Tržba za stravování 2 133 168,20
Tržba bar recepce 128 408,51
Tržby z pronájmu – nebytové prostory 13 500 635,67
Tržby z pronájmu – byty 2 678 939,00
Tržby z prodeje služeb – nájemné -473 567,26
Tržby z ubytování 6 094 201,48
Tržby z ubytování – terminál 2 272 543,78
Tržba balíčky 0,08
Tržby z prodeje služeb – předplatné 809 557,94
Tržby z prodeje služeb – kurzy 949 190,00
Tržby tábory, pobyty 1 433 812,24
Tržby z prodeje služeb – 
poštovné, ostatní

2 427 428,98

Tržby za prodané zboží 931 171,00
Úroky z vkladů na bankovních účtech 89 651,51
Úroky z půjček na fond úroky 911.901 15 937,07
Kurzové zisky 8 368,64
Zúčtování fondů 18 066 673,68
Zúčtování fondů na bankovní poplatky 0,00
Zúčtování fondu 911.901 89 858,27
Čerpání fondu repartic 4 862 800,00
Čerpání personálního fondu 14 278 087,00
Ostatní provozní výnosy 32 127,90
Ostatní finanční výnosy (zaokrouhlení) 2 344,45
Mimořádné výnosy 6 741,00
Tržby z prodeje cenných 
papírů a vkladů

86 079 520,37

Tržby z prodeje cenných 
papírů – směnky

87 761 387,88

Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku

598 306,01

Druh výnosů Částka
Výnosy z dlouhodobého 
finančního majetku

1 545 246,96

Přijaté příspěvky (dary) 300 825,60
Dary 340 771,17
Dary na investiční majetek čerpání 114 187,00
Dotace na investiční majetek čerpání 110 796,00
Sbírky 36 370,00
Členské příspěvky 6 859,12
Dotace 72 151 510,00
Provozní dotace MK 6 677 640,00
Dotace a granty (oddělení) 623 032,00
Finanční náhrada MK 79 455 564,00
Přeúčtování výnosů mezi středisky 2 198 414,54

Součet výnosů 408 338 509,79

Náklady 407 654 711,66
Výnosy 408 338 509,79

Hospodářský výsledek 683 798,13
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Srovnání sbírek Jeronýmovy jednoty v letech 2015 a 2016

Seniorát

r.2015 r.2016 meziroční 
srovnání 
(r. 16–15)SD (2/3) HDL JTD sbírky celkem SD (2/3) HDL JTD sbírky celkem

Pražský 295 901 135 212 86 481 517 594 270 341 120 176 85 670 476 187 -41 407

Poděbradský 94 541 50 383 26 093 171 017 111 853 48 521 29 434 189 808 18 791

Jihočeský 27 371 16 706 8 619 52 696 27 017 16 689 13 609 57 315 4 619

Západočeský 99 000 47 072 32 519 178 591 102 000 42 865 35 724 180 589 1 998

Ústecký 31 516 20 910 14 709 67 135 29 166 23 561 10 405 63 132 -4 003

Liberecký 57 853 25 899 12 675 96 427 55 725 22 474 10 417 88 616 -7 811

Královéhradecký 105 000 45 325 18 939 169 264 95 000 39 942 19 960 154 902 -14 362

staVební a inVestiční činnost čce
Českobratrská církev evangelická je z pohledu samo-
statných právních subjektů dělena na ústředí církve, 
dále pak 14 seniorátů a 251 farních sborů. Ve vlastnic-
tví těchto právních subjektů je v souhrnu evidováno 
celkem cca 440 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 zhor-
šení technického stavu objektu. ČCE ročně obdrží pro-
střednictvím MK ČR příspěvek na činnost, ze kterého 
je možno částečně hradit opravu a údržbu církevního 
majetku. Pro rok 2016 byla z tohoto příspěvku na čin-

nost vyčleněna na opravu a údržbu církevního majetku 
částka ve výši 1 500 000 Kč. V přepočtu na jeden objekt 
to představuje pro rok 2016 částku 3 409 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 to-
hoto důvodu shromažďuje finanční prostředky od 
členů naší církve, ale i od zahraničních dárců a pod-
půrných organizací, případně příspěvek na opravu 
a údržbu církevního majetku prostřednictvím MK 
ČR. Každý rok přiděluje Jeronymova jednota (JJ) 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 
JJ měla také evidenci církevních budov, odborně po-
suzovala projekty z hlediska účelnosti, výtvarného 
pojetí, hospodárnosti a kvality. Poradenskou činností 
pomáhá církevním sborům v hospodaření s nemo-
vitým majetkem. Jeronýmova jednota spolupracuje 
s Pracovním společenstvím podpůrných zařízení ev-
ropských církví a s ekumenickým oddělením ústřední 
církevní kanceláře. Postavení, činnost a struktura je 
upravena Statutem Jeronýmovy jednoty a Pracovním 
řádem díla JJ.
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Chrudimský 127 003 85 873 46 739 259 615 134 563 80 729 38 871 254 163 -5 452

Poličský 150 500 31 450 19 440 201 390 161 000 33 343 16 742 211 085 9 695

Horácký 273 586 59 380 39 468 372 434 238 446 59 862 31 951 330 259 -42 175

Brněnský 340 000 108 127 50 518 498 645 348 000 110 289 61 884 520 173 21 528

Východomoravský 540 000 130 846 67 036 737 882 540 000 121 315 72 745 734 060 -3 822

Moravskoslezský 167 024 98 951 55 317 321 292 156 870 92 445 55 853 305 168 -16 124

Ochranovský 10 200 48 290 9 046 67 536 11 310 12 845 8 645 32 800 -34 736

ostatní dárci 55 136 1 727 2 915 59 778 29 600 21 210 1 120 51 930 -7 848

∑ 2 374 631 906 151 490 514 3 771 296 2 310 891 846 266 493 030 3 650 187 -121 109

Vývoj sbírek ve prospěch JJ za období let 2008–2016

Název sbírky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SD 2 430 447 2 418 883 2 343 587 2 412 741 2 311 024 2 254 447 2 257 575 2 374 631 2 310 891

HDL 862 360 842 656 825 749 815 370 839 628 860 684 889 805 906 151 846 266

JTD 451 425 454 612 465 585 435 979 447 228 507 056 487 318 490 514 493 030
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Státní příspěvek Ministerstva kultury ČR na opravu a údržbu církevního majetku v roce 2016

Strmilov       350 000 oprava strmilovského kostela (krytina, krovy, okapy)
Jihlava       300 000 rekonstrukce sborového domu
Rovečné       350 000 obnova střešní krytiny fary
Olešnice       200 000 celková rekonstrukce farní budovy          
Ratiboř       250 000 rekonstrukce vnitřních prostor kostela 
Šumperk      250 000 stavební úpravy v podkroví fary
Celkem přiděleno    1 700 000         

Oprava nově zakoupené fary v Krnově

Sbor ČCE v Krnově vznikl po druhé světové válce — po 
r. 1945, užíval dobrou faru nedaleko kostela, jednalo 
se ale o konfiskát po německé luterské církvi. V r. 1961 
však stát zrušil sboru užívací právo a budova byla pře-
vedena Sboru národní bezpečnosti nyní Policie ČR. 
V r. 1971 sbor s pomocí Jeronýmovy jednoty zakou-
pil řadový domek na Albrechtické ulici, který sloužil 
jako byt pro kazatele a jeho rodinu. V přízemí byla 
nevelká místnost, kde se scházelo staršovstvo a ko-
naly se zde menší aktivity (dorost, pastorační rozho-
vory apod.). Sbor však dosud neměl vhodné prostory 
pro aktivity, jako jsou schůzky mládeže nebo setkání 
střední generace.

V r. 2014 se naskytla možnost získat chybějící pro-
story koupí patrového domu nedaleko kostela, právě 
naproti bývalé fary, který nabízelo k prodeji město. Na 
uhrazení kupní ceny 1 550 000 Kč (odpovídající odhadu 
vypracovanému soudním znalcem) půjčila sboru Jero-
nýmova jednota 1 500 000 Kč. Bývalou faru se sboru 
podařilo úspěšně prodat a utržené peníze použít na 
umoření dluhu celé půjčky u JJ.

Na opravu nově zakoupené fary použil sbor kromě 
vlastních prostředků ve výši 300 000 Kč další prostředky 
z JJ: půjčku ve výši 2 000 000 Kč a dar ve výši 846 266 Kč. 
Ze švýcarské podpůrné organizace HEKS jim byl dále 
zaslán dar ve výši 600 000 Kč.

S opravami si farní sbor velmi rychle poradil vý-
běrem vhodných firem v kombinaci s vlastní prací 

svépomocí. Byla pořízena nová omítka, uvnitř vznikly 
v přízemí dvě místnosti — menší pro scházení mládeže, 
staršovstva a jiná setkání, větší pro nedělní školu — 
malé děti, dále tam vznikly dva sály — větší a menší 
pro bohoslužby a setkání střední generace aj., k tomu 
také patří dvoje sociální zařízení včetně koupelen 
a kuchyňka. Ve druhém patře je pracovna pro faráře 
a farářský byt. Celkem náklady na opravu fary činily 
3 850 000 Kč.

Fara začala úspěšně sloužit už od r. 2016, kdy se tam 
přestěhoval i kazatel farního sboru – jáhen br. Radovan 
Rosický s rodinou a již v září toho roku se tam konalo 
zasedání Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty.
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koMunikace s Médii a Veřejností
Snaha o vytváření pozitivního obrazu církve 
ve společnosti se nesla celým rokem 2016. 
Prezentaci církevních aktivit, důležitých 
rozhodnutí nebo komentářů k aktuálnímu 
dění šíříme více kanály, což zajišťuje, aby se 
informace dostaly do širokého povědomí.

Zintenzivnili jsme redakční práce na webových 
stránkách církve (www.e-cirkev.cz), v roce 
2016 navíc začaly vznikat nové přehlednější 
stránky, které budou spuštěné začátkem roku 
2017. Nové stránky nabídnou na stejné adrese 
přehlednější web se základními informacemi 
o církvi a to nejdůležitější z aktuálního dění.

Hojně komunikujeme s médii a využíváme 
profily naší církve na sociálních sítích Facebook 
(facebook.com/ceskobratrskacirkev) a Twitter 
(twitter.com/Ecirkev) a kanál na YouTube. Ve 
druhé polovině roku jsme začali také rozesílat 
jednou měsíčně e-mailový newsletter zájemcům 
o aktuální informace o dění v církvi.

V souladu s mediálním plánem docházelo 
v roce 2016 k propagaci akcí pořádaných Ústřední 
církevní kanceláří ČCE, poradními odbory 
synodní rady, komisemi atd. Spolupráce na 
propagaci se týkala i jednotlivých sborů, pokud 
o to projevily zájem. K médiím a veřejnosti byla 
šířena také vyjádření synodní rady či synodu 
k aktuálním celospolečenským událostem. Silnou 
odezvu mělo například prohlášení synodní 
rady týkající se zneužívání pojmu „křesťanské 

hodnoty“ nebo dopis synodu papeži Františkovi 
s poděkováním za jeho iniciativní krok ke smíření.

Výraznými událostmi byly akce spojené s 600. 
výročím smrti Jeronýma Pražského na kostnické 
hranici. Celý projekt byl představen novinářům na 
setkání v únoru 2016, na jaře následovaly například 
filmové projekce s diskuzí a 28. května se odehrál 
festival na Střeleckém ostrově v Praze, z něhož 
Česká televize odvysílala několik vstupů, nemalý 
zájem byl ze strany rozhlasu i tištěných médií.

Velký ohlas jsme zaznamenali u akcí s přesahem 
z církve, zejména u těch spojených s ochranou 
životního prostředí (Autopůst, Do kostela na kole) 
nebo s problematikou lidských práv (Den pro 
Kubu, Den romského holocaustu). Dlouhodobě 
malý zájem sekulárního světa je o akce s malým 
přesahem mimo církev. Oproti předchozím 
zkušenostem se však lépe dařilo mediálně 
prezentovat Sjezd (nejen) evangelické mládeže 
i letní akce pro mládež (například International 
Camp) nebo Setkání křesťanů v Budapešti.

Mediální oddělení vydává také časopisy 
Český bratr a Nota nebe, Sbírku kázání nebo 
Ekumenický bulletin pro zahraniční zájemce.

Časopis Český bratr je měsíčník určený zejména 
členům církve. Vychází od roku 1924. Čtenářům 
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předává aktuality z dění v církvi, pozvánky, 
reportáže z akcí, rozhovory se zajímavými 
lidmi či komentáře k současnému dění. V roce 
2016 jsme se věnovali lidským pocitům. Témata 
jednotlivých čísel se tak zaměřovala např. na 
radost, touhu, bolest, hněv, strach nebo pokoj. 
Náklad časopisu je 2900 kusů, roční předplatné 
je 290 korun a rozsah se pohybuje mezi 
44 a 48 stranami. Časopis má i webové stránky 
www.ceskybratr.cz a profil na sociální síti Facebook.

Nota nebe je časopis nejen pro mladé evangelíky, 
který navazuje na časopis Bratrstvo. Název vznikl 
jako přesmyčka ze slov Nota bene. Nebe i proto, 
že v sekulárním světě, je nebe srozumitelný 
a nenásilný pojem související s Bohem, vírou. 
Časopis je moderní, aktuální a nevyhýbá se ani 
kontroverzním tématům. Problémy dnešního 
světa reflektuje křesťanskou optikou. Vychází 
deset čísel ročně, náklad je 750 kusů. Roční 

předplatné činí 250 Kč. Časopis má i webové stránky 
www.notanebe.cz a profil na sociální síti Facebook.

publikace vydané v roce 
2016 k příležitosti výročí 
Jeronýma pražskéHo

Jeroným Pražský — Evropan, vzdělanec, buřič
Kniha se skládá z řady dílčích příspěvků, 
popisujících uměleckou formou Jeronýmův život 
v kontextu doby (Jeroným z prahy), překladů 
dochovaných Jeronýmových textů do moderní 
češtiny (Chvála svobodných umění a Štít víry) 
i s nezbytnými úvody k dobovým textům o 
Jeronýmovi (Dopis Poggia Florentského, části 
textů Petra z Mladoňovic a Vavřince z Březové), 
popis Jeronýmova „druhého života“ a jeho 
odkazu. Text je doplněn fotografiemi gotických 
částí Prahy a dobovými ilustracemi. Autoři: 
Jan Čapek, Jiří Tengler, Mikuláš Vymětal.

Historický komiks Jeroným Pražský
Každá doba má svého hrdinu, stejně tak i 
komiks. Hrdinou komiksu je Jeroným Pražský, 
mistr čtyř evropských univerzit a zároveň i 
enfant terrible těchto škol a nejen tam. Muž 
neobvyklého intelektu a řečnického nadání. 
Výrazná osoba, která místo závratné kariéry 
skončila v plamenech. Ilustrace Katarina Makarová, 
text Eva Marková, editor Ivana Benešová.

Obě publikace lze zakoupit na e-shopu Českobratrské 
církve evangelické.
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Ústřední archiV čce
Ústřední archiv čce spravuje archivní fondy o celko-
vém aktuálním rozsahu 542,17 bm. Jedná se o archivá-
lie vzešlé z působnosti ústředních orgánů čce a jejích 
předchůdkyň, tedy evangelických církví a.v. a h.v. v Če-
chách a na Moravě před rokem 1918. Z rozsáhlejších 
fondů církevně -správních jsou zde deponovány též 
některé fondy seniorátní. Dále archiv uchovává písem-
nosti 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 ob-
lasti církevních dějin a katalogizovaná sbírka inkuná-
bulí 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 – 
telef. 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 ÚCK, SR, PO – vyřizování 
dotazů, rešerše, vyhledávání podkladů 
v archivních materiálech

Několik údajů z roku 2016
Badatelna ÚA ČCE poskytovala v roce 2016 služby 
badatelům v rozsahu jednoho a půl dne týdně. Byla 
v provozu po celý rok s výjimkou července a srpna. 
Studovalo zde 27 badatelů při 101 návštěvách, z nichž 
část tvořili VŠ studenti a pedagogové, využívající ar-
chivní materiál jako podklad k odborným publikacím 
či závěrečným diplomovým pracím.

Probíhalo pořádání fondů Moravská superinten-
dence h. v., Kostnická jednota, katalogizace sbírky cír-
kevních časopisů, obsahujících údaje k historii ČCE 
i evang. církví a.v. a h.v. a inventarizace fondu Ně-
mecká evang. církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
v programu Janus, deponovaném od roku 2012 v NA.

Bylo započato jednání ohledně budoucí delimi-
tace fondu Pražský seniorát ČCE 1919–1991 z ÚA ČCE 
(rozsah 10,90 bm) do Archivu hl. m. Prahy, kde bude 
fond následně spojen s částí, která je doposud uložena 
v sídle seniorátu.
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spisoVna 
Nová spisová služba byla zavedena r. 2012. Podrobnosti 
vztahující se k jejímu chodu a provozu spisovny přináší 
interní Směrnice č. SR/1/2011, tj. Spisový a skartač-
ního řád SR a ÚCK (SSŘ). Agendy jednotlivých oddě-
lení ÚCK mapuje spisový plán (SP), který je přílohou 
SSŘ. Tento plán obsahuje vedle typologie dokumentů 
spisové a skartační znaky a lhůty, podle nichž jsou do-
kumenty ukládány ve spisovně a následně vyřazovány 
ve skartačním řízení.

Náplň činnosti:
• vedení spisové služby včetně zpracovávání 

návrhů změn SSŘ a změn v SP;
• přejímky uzavřených agend SR 

a jednotlivých oddělení ÚCK;
• příprava skartačních řízení - po uplynutí 

skartačních lhůt předaných písemností 
připravuje v součinnosti s Ústředním 
archivem ČCE (ÚA) skartační řízení, ve 
kterém dochází k rozdělení dokumentů na ty 
určené k trvalému uložení v ÚA a na skart;

• vedení agendy zápůjček — dokumenty 
jsou půjčovány pouze členům 
SR a zaměstnancům ÚCK;

• vedení podacího deníku;
• vedení samostatné evidence smluv a dohod.

Do r. 2016 došlo k předání písemností starších r. 2008 
z oddělení ÚCK do spisovny. V r. 2016 se uskutečnilo 
17 předávek, při nichž byly přijaty neživé části agend 

např. z oddělení ekonomického, personálního, právního 
(smlouvy s ukončenou platností) nebo Ústředí evange-
lické akademie (po odchodu ředitelky ÚEA v závěru 
r. 2016 byla již neživá část dokumentů přijata do spi-
sovny, celkem 2 bm, zbývající písemnosti byly předány 
na začátku r. 2017 nově nastupující ředitelce). Záro-
veň proběhlo skartační řízení u dokumentů s prošlou 
skartační lhůtou a vytříděné archiválie byly předány 
k trvalému uložení do ÚA.

Agenda ISBN
Zaměstnanec spisovny přiděluje mezinárodní stan-
dardní čísla knih, která slouží k jedinečné identifikaci 
knih. Zastřešující organizací systému je Agentura ISBN 
Národní knihovny v ČR. Přidělené číslo má tvar

978-80-87098-XX-X
z toho poslední tři číslice jsou jedinečné pro každou 

vydávanou knihovní jednotku.
Z členství plyne povinnost označovat všechny vyda-

vatelské projekty ČCE (brožury, CD-ROM, monografie, 
sborníky, zpěvníky aj.) číslem ISBN a dále odevzdávat 
celkově 5 povinných výtisků do sítě státních knihoven. 
Údaje o nových knihách vydávaných ČCE jsou posílány 
do Národní knihovny, která je zveřejňuje v měsíčníku 
O.K. — ohlášené knihy.

Od roku 2007 do roku 2016 vyšlo pod hlavičkou ČCE 
62 titulů, z toho v r. 2016 to bylo 10 knih.
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diakonie čce
Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhým největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb 
v České republice. Denně pomáhá tisícům klientů v různých nepříznivých životních situacích – rodinám s dětmi, 
lidem s postižením, lidem v nouzi, seniorům i umírajícím. Věnuje se také humanitární pomoci a rozvojové spo-
lupráci v zahraničí.

Své služby Diakonie nabízí ve více než 130 zařízeních po celé republice. Poskytuje 140 registrovaných soci-
álních služeb, 7 zdravotních služeb, 3 služby sociálně právní ochrany dětí a další. Vytváří rovněž chráněná pra-
covní místa pro lidi s postižením. Pracuje zde více než 1700 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků.

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

Služba Diakonie vychází z evangelia o Boží lásce a z příkladu služby Ježíše Krista. Její čtyři hodnoty vyjadřuje 
věta: „Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.“

Svou činnost obnovila Diakonie v roce 1989 a navazuje tak na předválečnou Českou Diakonii.

Kontakty
Belgická 22, 120 00 Praha 2–Vinohrady
tel.: 242 487 811-2
e-mail: info@diakonie.cz
www.diakonie.cz
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církeVní střediska

Church Pension Praha
Husův dům
110 00 Praha 1, Jungmannova 9
tel.: +420 603 554 785, +420 296 245 432 
churchpension@e-cirkev.cz
www.churchpension.cz

Praha 8–Kobylisy
Kostel U Jákobova žebříku
U školské zahrady 1
182 00 Praha 8–Kobylisy
tel., fax, záznamník: +420 284 680 145 
kosteljakob@vol.cz
www.kosteljakob.cz

Chotěboř
Evangelické středisko
583 01 Chotěboř
tel: +420 569 624 941, +420 732 512 331
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: +420 495 593 069
tjak@post.cz
www.taborbelec.cz
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Horský domov Herlíkovice–Strážné
543 52 Strážné 157
tel: +420 499 434 300, +420 604 434 300
fax: +420 499 434 303
horskydomov@quick.cz, hdrecepce@quick.cz
www.horskydomov.cz

Janské Lázně
Dům Sola Fide
542 25 Janské Lázně 14
tel., fax: +420499875425
solafide@mbox.vol.cz

Luhačovice
Dům Doubravka
Masarykova 273
763 26 Luhačovice
tel.: 739 544 368
doubravka.luhacovice@seznam.cz
http://doubravka.wordpress.com
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poděkoVání dárcůM
V roce 2016 získala Českobratrská církev evangelická 
podporu od subjektů státní správy, samosprávy, 
nadací a dalších dárců. I díky této velkorysé 
podpoře jsme mohli realizovat naše projekty.

Státní správa:
• Ministerstvo kultury ČR finančně podpořilo 

realizaci Sjezdu (nejen) evangelické mládeže 
v Třebíči, organizovaného Oddělením 
mládeže a Celocírkevním odborem

• Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR poskytlo finanční podporu na 
projekt „O letních prázdninách do 
Čech“, připravovaný na léto 2017

Samospráva:
• Městská část Praha 1 finančně podpořila 

festival, konaný k 600. výročí upálení 
Jeronýma Pražského. Spolupořádala také 
pražské zastavení „reformačního kamionu“ 

• Město Telč podpořilo Sjezd (nejen) 
evangelické mládeže příspěvkem 
na pronájem prostor

Nadace a nadační fondy
Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové 
podpořil pět projektů ČCE:

• Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Třebíči
• Česko-francouzský seminář biblické animace

• Den pro Kubu
• Vydání publikace o Jeronýmovi pražském
• Účast českých účinkujících na programu 

Setkání křesťanů v Budapešti
• Česko-německý fond budoucnosti podpořil 

program, který ČCE připravila pro pražské 
zastavení „reformačního kamionu“.

Zahraniční dárci:
• Evangelická luterská církev Saska
• Evangelická církev v Badensku
• Evangelická církev v Hesensku-Nasavsku
• Evangelická církev ve Falci
• Evangelická církev v Německu
• Evangelická církev v Porýní
• Evangelická církev ve Württembersku 
• Pomocné dílo evangelické 

církve v Německu (KhK)
• Pomocné dílo evangelických 

církví ve Švýcarsku (HEKS)
• Pomocné dílo Gustava Adolfa (GAW)
• Presbyterní církev v USA
• Skotská církev
• Společenství evangelických 

církví v Evropě (GEKE)
• Valdenská církev

Soukromí sponzoři:
• Investiční skupina Conseq poskytla dar 

na vybudování multifunkční školící 
místnosti v prostorách ústředí ČCE

• Linet s.r.o. darovala prostřednictvím Nadace 
Charty 77 — Konto Bariéry polohovací postel 
pro Tábor Jana Amose Komenského v Bělči

• Německá společnost VEM podpořila 
finančním darem církevní hudbu

• T-Mobile poskytl dar na vybudování 
multifunkční školící místnosti 
v prostorách ústředí ČCE

Individuální dárci
Po celý rok podporovali mnozí jednotlivci finančně, 
materiálně i svým časem a ochotou různé aktivity 
Ústřední církevní kanceláře i celé církve.

Všem, kteří naši práci podpořili a podporují, 
patří naše úcta a upřímný dík.
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zpráVa nezáVislého auditora o auditu Účetní záVěrky 
Účetní jednotky českobratrská církeV eVangelická

Identifikace účetní jednotky:
Název: Českobratrská církev evangelická
Sídlo: Jungmannova 22/9, 111 21 Praha
IČ: 004 45 223
statutární orgán: synodní rada
za ÚJ jedná: statutární zástupce, jímž je 
synodní senior(ka) a synodní kurátor(ka), 
kteří jednají a podepisují společně

Adresát zprávy
nejvyšší orgán účetní jednotky, jímž je Synod

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní 
jednotky Českobratrské církve evangelické (dále 
také „ÚJ“) sestavené na základě českých účetních 
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, 
výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního 
kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok 
končící 31. 12. 2016, a přílohy této účetní závěrky, 
která obsahuje popis použitých podstatných 
účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky 
Českobratrské církve evangelické k 31. 12. 2016, 
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 

a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 
v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem 
o auditorech a standardy Komory auditorů České 
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní 
standardy pro audit (ISA) případně doplněné 
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. 
Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy 
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost 
auditora za audit účetní závěrky. V souladu 
se zákonem o auditorech a Etickým kodexem 
přijatým Komorou auditorů České republiky 
jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme 
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených 
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, 
které jsme shromáždili, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 
písm. b) zákona o auditorech informace 
uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku 
a naši zprávu auditora. Za ostatní informace 
odpovídá statutární orgán účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním 
informacím nevztahuje. Přesto je však součástí 
našich povinností souvisejících s ověřením 
účetní závěrky seznámení se s ostatními 
informacemi a posouzení, zda ostatní informace 
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu 
s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní 
jednotce získanými během ověřování účetní 
závěrky nebo zda se jinak tyto informace 
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. 
Také posuzujeme, zda ostatní informace byly 
ve všech významných (materiálních) ohledech 
vypracovány v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 
informace splňují požadavky právních předpisů 
na formální náležitosti a postup vypracování 
ostatních informací v kontextu významnosti 
(materiality), tj. zda případné nedodržení 
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit 
úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do 
míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, 
jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 
závěrce, jsou ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu s účetní 
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závěrkou a ostatní informace byly 
vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě 
poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž 
jsme dospěli při provádění auditu, ostatní 
informace neobsahují významné (materiální) 
věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů 
jsme v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčího 
orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky odpovídá 
za sestavení účetní závěrky podávající věrný 
a poctivý obraz v souladu s českými účetními 
předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky 
tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární 
orgán účetní jednotky povinen posoudit, zda je ÚJ 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, 
popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající 
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, 
s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje 
zrušení ÚJ nebo ukončení její činnosti, resp. kdy 
nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že 
účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem 
nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující 

náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká 
míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit 
provedený v souladu s výše uvedenými předpisy 
ve všech případech v účetní závěrce odhalí 
případnou existující významnou (materiální) 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat 
v důsledku podvodů nebo chyb a považují se 
za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu 
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která 
uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými 
předpisy je naší povinností uplatňovat během 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat 
profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné 
(materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, 
navrhnout a provést auditorské postupy 
reagující na tato rizika a získat dostatečné 
a vhodné důkazní informace, abychom na 
jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, 
že neodhalíme významnou (materiální) 
nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, 
je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené 
chybou, protože součástí podvodu mohou 
být tajné dohody (koluze), falšování, 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení 
nebo obcházení vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem 
ÚJ relevantním pro audit v takovém rozsahu, 
abychom mohli navrhnout auditorské postupy 

vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli 
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost 
jejího vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních 
pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a informace, které 
v této souvislosti statutární orgán účetní 
jednotky uvedl v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky statutárním orgánem, a to, zda 
s ohledem na shromážděné důkazní 
informace existuje významná (materiální) 
nejistota vyplývající z událostí nebo 
podmínek, které mohou významně 
zpochybnit schopnost ÚJ nepřetržitě 
trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková 
významná (materiální) nejistota existuje, je 
naší povinností upozornit v naší zprávě na 
informace uvedené v této souvislosti v příloze 
účetní závěrky, a pokud tyto informace 
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný 
výrok. Naše závěry týkající se schopnosti 
Účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí 
z důkazních informací, které jsme získali 
do data naší zprávy. Nicméně budoucí 
události nebo podmínky mohou vést k tomu, 
že ÚJ ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění 
a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, 
a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje 
podkladové transakce a události způsobem, 
který vede k věrnému zobrazení.
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Naší povinností je informovat statutární 
orgán a dozorčí orgán mimo jiné o plánovaném 
rozsahu a načasování auditu a o významných 
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, 
včetně zjištěných významných nedostatků 
ve vnitřním kontrolním systému.

ing. David Vičar
Pod Dubovkou 198/9, 301 00 Plzeň
evidenční číslo: 2390

Datum zprávy auditora : 18. 4. 2017




