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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Rok 2018 byl naplněn stoletými výročími. Vzniku Československa, 

konce první světové války a také naší Českobratrské církve evangelické, 

která vznikla na území Čech, Moravy a Slezska sloučením církve 

augšpurské a církve helvetské tehdejšího Rakouska. 

Bylo to mnoho bohoslužeb, shromáždění, přednášek, publikací, článků, 

diskusí, koncertů.  

Kromě jiného jsme si uvědomili, kolik zůstává nezodpovězených otázek 

minulosti – například pokud jde o náš vztah k sesterské Německé 

evangelické církvi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která na našem 

území vznikla po sjednocení v roce 1918.  

Hlavní shromáždění k výročí vzniku Českobratrské církve evangelické 

byla v Pardubicích 28. – 30. září 2018 a v pražském Obecním domě 

16. prosince 2018.   

S pokorou jsme přemýšleli o přítomnosti, o budoucnosti. Většinou 

převažoval pohled na církev Kristovu, která tu za sto let jistě bude, pokud 

ovšem Kristus mezitím podruhé nepřijde. Ale zda to bude Českobratrská 

církev evangelická, nebo jiná, opět s někým sloučená církev, zda bude 

spíše méně početná, nebo naopak kostely nebudou stačit, nevíme. 

Řečeno bez frází a nadbytečného patosu, myslím, že jsme si uvědomili, 

jak svou církev máme rádi. Nakonec, při vší kritičnosti, kousek navrch 

měla spíše hrdost a posilnění než skepse. 

 

 

 

A také – obnovila se nezbytnost a krása svobody. Mít starosti, ale být 

svobodní, především vůči státu nebo nějaké ideologii, je úplně to nejlepší. 

Z vnitrocírkevního pohledu byl rok 2018 rokem závěrečných prací na 

Strategickém plánu ČCE, který bude předložen synodu v květnu 2019. 

Jeho tvorbou a přijetím reagujeme na proměny, kterými prochází naše 

společnost, změny v početnosti evangelického venkova, změny, které 

přináší digitalizace, malý zájem o studium teologie a další.  

Pomocí jsou nám ekumenické vztahy s církvemi u nás i v zahraničí. I ty 

na podobné změny reagují.   

 

Daniel Ženatý, synodní senior 
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ČCE A JEJÍ ÚSTŘEDÍ 

 

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je v České republice 

nejpočetnější protestantská a druhá největší křesťanská církev.  

K 31. 12. 2018 měla 69 715 členů. K témuž datu zahrnovala 251 farních 

sborů ve 14 seniorátech a působilo v ní 215 farářů (154 mužů a 61 žen), 3 

vikáři (2 muži a 1 žena), 13 jáhnů (11 mužů a 2 ženy) a 20 pastoračních 

pracovníků (18 žen a 2 muži).  

ČCE je spravována na třech úrovních. Jako základní jednotka slouží 

místní farní sbor a každá obec v České republice k některému z farních 

sborů ČCE patří. Na druhé úrovni je sbor seniorátní (seniorát), tvořený 

farními sbory v určité oblasti. Seniorátů je čtrnáct a dohromady vytvářejí 

tzv. povšechný sbor, tedy celou ČCE. Všechny tři úrovně mají své 

představitele, správní orgány a širší shromáždění k rozhodování 

zásadnějších otázek.  

Nejvyšším shromážděním církve na úrovni povšechného sboru je synod, 

sestávající z poslanců, volených na úrovni seniorátu (synod lze volně 

přirovnat k „církevnímu parlamentu“). Nejvyšším správním orgánem 

církve je synodní rada („vláda“), jejíchž šest členů synod volí. V čele 

synodní rady stojí nejvyšší představitelé (statutární zástupci) církve: 

synodní senior (duchovní) a synodní kurátor (laik). Obdobná struktura 

existuje i na úrovni seniorátu (konvent + seniorátní výbor) a na úrovni 

farního sboru (sborové shromáždění + staršovstvo). Statutární zástupci 

seniorátu se nazývají senior a seniorátní kurátor, na úrovni farního sboru je 

to pak farář a kurátor.  

 

 

 

Struktura ČCE je velmi demokratická a na všech úrovních dbá na 

vyvážené postavení duchovních a laiků.  

Jako administrativní a organizační zázemí slouží synodní radě a synodu 

ústřední církevní kancelář (ÚCK), která zajišťuje přípravu podkladů 

jednání, realizaci přijatých rozhodnutí, komunikaci se sbory i navenek 

církve apod. ÚCK se stará také o ekonomiku a správu majetku církve. 

K 31. 12. 2018 v ÚCK pracovalo 53 zaměstnanců, rozdělených do šesti 

úseků (úsek vedoucího tajemníka, úsek celocírkevních aktivit, úsek 

vnějších vztahů, úsek mediální a publikační, úsek ekonomický a investiční, 

úsek provozní a správy majetku). Do provozního úseku spadá ještě dalších 

osm zaměstnanců ÚCK, kteří pracují v rekreačních střediscích mimo 

Prahu.  

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 bohoslužebného života farních 

sborů, náboženské výchovy a církevního školství představuje jedno z 

hlavních těžišť práce ČCE různorodá sociální práce, zaměřená na lidi staré, 

nemocné, postižené, na 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. 
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Významné je rovněž vzdělávání dětí a mládeže, kurzy a další celocírkevní 

setkání mládeže, semináře a školení pro pracovníky s mládeží atd. 

Českobratrská církev evangelická udržuje četné ekumenické kontakty, 

a to jak s ostatními církvemi v České republice, tak s partnerskými 

církvemi v zahraničí i v rámci mezinárodních církevních svazů. Mezi 

tradiční důrazy ČCE patří také odpovědný přístup k dění ve společnosti 

a ve státě. 

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník 
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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     UCK +420 224 999 218 

Odděleni personální     +420 224 999 224 

personalni@e -cirkev.cz 

Úsek provozní a správy majetku   +420 224 999 281 

provozni@e-cirkev.cz 

Úsek ekonomický     +420 224 999 227 

ekonomicke@e-cirkev.cz 

mzdy@e-cirkev.cz 

 

 

 

 

 

Úsek vnějších vztahů     +420 224 999 216 

ekumena@e-cirkev.cz 

Úsek celocírkevních aktivit    +420 224 999 233 

Oddělení výchovy a vzdělávaní   +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 fundraisingu    +420 224 999 214 

fundrasing@e-cirkev.cz 

 

Kancelář Jeronýmovy jednoty   +420 224 999 226 

Redakce časopisu Český bratr   +420 224 999 236 

ceskybratr@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 

 

mailto:fundrasing@e-cirkev.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@volny.cz 

www.kosteljakob.cz 

 

Chotěboř 

evangelické středisko 

Běleč nad Orlicí 

583 01 Chotěboř 

tel: +420 569 624 941, +420 732 512 331 

chotebor@e-cirkev.cz 

es-chotebor@evangnet.cz 

http://es-chotebor.evangnet.cz 

 

 

 

 

 

Tábor Jana Amose Komenského  

503 46 p. Třebechovice pod Orebem 

tel: +420 495 593 069 

info@taborbelec.cz 

www.taborbelec.cz 

 

Horský domov Herlíkovice-Strážné 

543 52 Strážné 157 

tel: +420 776 606 736 

horskydomov@gmail.com 

www.horskydomov.cz 

 

Janské Lázně 

Dům Sola Fide 

542 25 Janské Lázně 14 

tel., fax: +420 499 875 425 

solafide@solafide.cz 

www.solafide.cz  

 

Luhačovice 

Dům Doubravka 

Masarykova 273 

763 26 Luhačovice 

tel.: +420 739 544 368 

doubravka.luhacovice@seznam.cz 

http://doubravka.wordpress.com 

http://www.churchpension.cz/
http://www.kosteljakob.cz/
http://www.taborbelec.cz/
http://www.horskydomov.cz/
mailto:de@solafide.cz
mailto:doubravka.luhacovice@seznam.cz
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Oddělení výchovy a vzdělávání 

 

Oddělení výchovy a vzdělávání se zabývá vzdělávací a publikační činností, 

podporou pracovníků s dětmi a pořádáním setkání pro děti a rodiny, 

přístupných veřejně; členství v církvi není nutné.  

V roce 2018 oddělení zorganizovalo šest letních rodinných pobytů, pět 

pobytů pro osoby s postižením, dva letní tábory pro děti, pobyt pro 

penzisty, pobyt pro maminky s předškolními dětmi, dva semináře pro 

učitele nedělních škol, instruktáž pro dobrovolné asistenty a dalších 13 

vzdělávacích programů.  

 

Pro děti a rodiny 
 

Tábor pro děti a mládež s postižením 

Tábor je určen osobám s mentálním, tělesným či kombinovaným 

postižením.  

Klienti jsou na táboře bez doprovodu rodičů, po celou dobu pobytu se o ně 

starají dobrovolní asistenti, převážně z řad studentů. Na táboře je připraven 

pestrý program, včetně výletů, bojové hry, olympiády a společenského 

večera. Většina účastníků tohoto pobytu je z necírkevního prostředí.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Česko-skotský rodinný pobyt 

Již několik let přijíždějí skotské rodiny do Česka strávit týden s českými 

rodinami. Loni poprvé se mezinárodní pobyt přesunul do Skotska. 

Účastníci byli nadšeni a navázalo se mnoho nových přátelství. 
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Evangelické akademie 

brněnská škola s příběhem 

Za nejvýznamnější událost Evangelické akademie uplynulého roku lze 

považovat zřízení sedmé školy ČCE.  

 Škola s příběhem – církevní základní škola (Filipka), která sídlí ve 

Filipínského ulici v Brně, zahájí výuku v září letošního roku. Rok 2018 

znamenal náročnou cestu přípravy žádosti ke schválení na MŠMT, získání 

vhodných prostor k výuce ve vlastnictví MČ Brno-Židenice, koordinaci 

skupiny dobrovolníků a sestavení pedagogického týmu pod vedením 

ředitelky Mgr. Ruth Konvalinkové, PhD.  

 Zřizovatel – ČCE přispěl ke vzniku školy nemalými zdroji, které byly 

využity na mzdu ředitelky, vybavení prostor i PR nové školy.  

 V letošním roce se začali hlásit první zájemci z řad rodičů budoucích 

žáků 1., 2. a 4. ročníku. Provoz školy je v první fázi plánován pro 40–50 

dětí prvního stupně., schválená kapacita je 90 žáků obou stupňů ZŠ. 

 

 Bratrská škola v Praze 
 

Bratrská škola opět nemohla přijmout všechny zájemce o zápis, neboť 

její program, podporující logopedickou, výtvarnou a dramatickou výchovu, 

je velmi žádán a kapacita 1. třídy (max. 25 žáků) nestačí. 

   

 

 

 

 

 

Na základě uzavřené smlouvy o právu stavby mezi zřizovatelem a MČ 

Praha 7, která poskytla pozemek ke stavbě nové školní budovy, jsou 

přednostně přijímány děti z této městské části. Na základě podmínek 

smlouvy připravuje zřizovatel ve spolupráci s ateliérem doc. Ing. arch. 

Hany Seho projekt nové školní budovy, která umožní otevření 2. stupně, 

velmi žádaného rodiči stávajících žáků. Tělocvična, kuchyň i jídelna v 

nové budově budou pronajímány také žákům a pedagogům blízké základní 

školy.  

Ve školním roce 2017/18 škola vedle mnoha kulturních akcí pořádala 

také podzimní, zimní a jarní pobyty v přírodě, spolufinancované 

zřizovatelem. Z jeho daru vznikly i nové webové stránky.  

Tradiční divadelní představení bylo tentokrát na motivy židovských 

pohádek Osm světel. Všechny děti školy předvedly hru, seznamující s 

jednou ze zásadních evropských kulturních a náboženských tradic, 

podněcujících hodnoty mezilidské solidarity a milosrdenství. 

  Ve školním roce 2017/18 se v Bratrské škole vedle 112 žáků v denním 

studiu připravovalo i 68 dětí v tzv. individuálním studiu („domácí škola“) 

a byl otevřen přípravný ročník ZŠ s 16 dětmi. Ve všech celostátních 

srovnávacích testech měli žáci 3. a 5. ročníku BŠ (kromě matematiky v 5. 

ročníku) nadprůměrné výsledky. 

Další informace o Bratrské škole jsou na nových webových stránkách. 
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Vyšší odborná škola a střední odborná 
škola v Praze 

 

Evangelická akademie VOŠ a SOŠ v Praze má od 1. září 2018 nového 

ředitele – ThLic. Tomáše Biňovce. Vedle svých standartních studijních 

programů – v denním studiu pedagogické liceum a sociální činnost a na 

dálkovém programu sociální činnost v prostředí etnických minorit 

(jedinečný vzdělávací program v ČR – tzv. druhá šance vzdělávání pro 

dospělé studenty) škola opakovaně nabízí v rámci celoživotního 

vzdělávání velmi žádané kurzy pro asistenty pedagoga a na VOŠ 

kombinované studium sociální práce. Tito studenti vykonávají praxi na 

mnoha výukových pracovištích, např. Diakonie ČCE, Charity ČR a dalších 

nestátních neziskových organizací, kde mnozí získávají ještě během studia 

nabídku zaměstnání. 

  Důležitým rozhodnutím pro budoucnost školy bylo usnesení synodu 

ČCE v květnu 2018 a souhlas s nákupem pozemku a záměrem výstavby 

nové budovy školy v MČ Praha 12 v Modřanech. 

Více informací lze získat z výroční zprávy za r. 2017/18 na novém webu 

školy. 

 

 

 

 

Střední zdravotnická škola v Brně  
 

 

Synodní rada vybrala a jmenovala novou ředitelku Střední zdravotnické 

školy Evangelické akademie v Brně a současně Evangelické akademie – 

Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně: Mgr. Renátu Michálkovou 

(od 1. ledna 2018).  

 Hlavní činnost SZŠ je zaměřena na vzdělávání žáků v odborné přípravě 

v oborech Zdravotnický asistent (nově Praktická sestra) a Ošetřovatel, 

v nichž je vedle teoretické průpravy a praxe studentů v několika 

nemocnicích města Brna kladen důraz na získání motivace k této náročné 

profesi (celkem studovalo v denním studiu 161 žáků). Vzdělávací proces 

byl podpořen mimoškolními aktivitami a zahraničním pobytem 

v Německu. 

Evangelická akademie – VOŠ sociální 
práce  

Škola čelila z demografických důvodů určitému úbytku zájemců o 

studium (ke studiu nastoupilo 24 nových studentek), na což škola reaguje 

velkým projektem PR – natáčením videí s úspěšnými absolventy, 

vytvořením nových webových stránek i metodou tzv. otevřené výuky. 

Škola rozvíjela kontakty s partnerskou školou ve Stuttgartu. Databáze 

spolupracujících organizací, kde studentky vykonávají praxi, čítá 170 

institucí! (V školním roce 2017/18 studovalo na VOŠ 53 studentek). 
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Studenti obou škol se pod vedením školní kaplanky pravidelně podílejí 

na mnoha charitativních akcích.  Zřizovatel podpořil ze svých zdrojů ve 

výši 200 tisíc Kč propagaci i vybavení obou škol a také zahraniční pobyty 

studentů. 

Podrobné informace z obou brněnských škol najdete na nových 

webových stránkách školy. 

 
Střední odborná škola sociální 
a zdravotnická v Náchodě 
 

Střední odborná škola sociální a zdravotnická Evangelické akademie 

v Náchodě připravovala výuku odborných zdravotnických předmětů 

v nově otevíraném oboru Praktická sestra. Díky dotačnímu a rozvojovému 

programu ČCE škola získala 287 tisíc Kč na vybavení odborné učebny 

ošetřovatelství; do tohoto oboru bylo přijato 22 studentů, kteří zahájili 

odborný výcvik v Oblastní nemocnici Náchod. Všichni studenti se podíleli 

na charitativních a kulturních událostech města. Ve školním roce 2017/18 

studovalo v obou oborech 133 žáků. Škola také pokračovala v osvětovém 

programu Fair Trade. 

Více informací je k dispozici ve výroční zprávě na webu školy. 

 

Konzervatoř v Olomouci 
 

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci vyučovala v oboru 

hudba 78 žáků, v oboru zpěv 27 žáků a přijala 28 nových žáků (stav 

k 1. září 2018). Absolventi školy buď pokračují ve studiu na vysoké škole 

(JAMU Brno aj.), nebo se uplatňují jako učitelé ZUŠ, členové orchestrů, 

operních sborů a jiných uměleckých souborů. Škola pořádala dvě řady 

abonentních koncertů, pořádala oblíbené varhanní kurzy a kurzy Olmik 

s mnoha významnými hudebníky a pěvci. Nejvýznamnějším oceněním 

byla první cena v Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v oboru 

klasický zpěv pro studentku Z. Jeřábkovou (roz. Zámečníkovou). Zároveň 

škola rozvinula spolupráci se sbory ČCE a podílela se také na 

celocírkevních akcích, např. 100 let ČCE v Pardubicích. 

Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách školy. 
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Práce s mládeží 

Práci s mládeží na celocírkevní úrovni zajišťuje oddělení mládeže, které 

uskutečňuje akce nad rámec činností jednotlivých sborů a seniorátů. 

 Spolupracuje s dobrovolníky, s celocírkevním odborem mládeže, se 

Spolkem evangelické mládeže a se zahraničními partnery.  

 Více informací je na http://mladez.evangnet.cz nebo na Facebooku 

„Evangelická mládež“. 

Vzdělávací projekt Venite 

Nedílnou součástí práce oddělení mládeže je tříletý vzdělávací cyklus 

s názvem Venite, zahájený v roce 2017. Uskutečnilo se několik 

víkendových dílen v různých částech České republiky. První cíl tohoto 

projektu je zaměřen na duchovní rozměr života mladých lidí, na spiritualitu 

a liturgii. Druhý cíl se týká praxe, např. jak uspořádat akci od naplánování 

až po vyúčtování, jak vést tým. Více na http://venite.evangnet.cz/.akce za 

rok 2018 

Opět jsme pozvali k účasti mládež z Ukrajiny, z krajanských sborů v 

Bohemce a Veselinivce. Šest z nich se zúčastnilo letního kempu mládeže 

Pod jednou střechou ve Strmilově. Čtyři se zúčastnili 12. ročníku 

International Camp. Hlavní organizátor byla česká strana, podíleli se také 

vedoucí Arkadiusz Raszka z Polska a  Gigha Lennox ze Skotska. Mezi 

účastníky byli Češi, Ukrajinci, Skoti a Američani.  

 

 

 

Úspěšně proběhl tradiční bigbítový kurz v Křížlicích. Účastníci zde 

rozvíjejí své hudební vlohy pod odborným vedením lektora (baskytara, 

kytara, klávesy, bicí). Závěrečný vrchol kurzu jsou vždy bigbítové 

bohoslužby v místním kostele.  

Úspěšně proběhl týdenní kurz pro mladší mládež.  

28. ročník sjezdu (nejen) evangelické mládeže se uskutečnil v rámci 

oslav stoletého výročí církve v Pardubicích.  
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Ekumenické oddělení 

Ekumenické oddělení se zabývá vztahy a spoluprací ve společenství 

křesťanských církví.  

Ekumenické organizace 

ČCE je člen těchto organizací v České republice:  

 Ekumenická rada církví (ERC) – členské církve, včetně přidružené 

církve římskokatolické 

 Leuenberské společenství  (členy je pět protestantských církví v ČR) 

 Spolupráce probíhá i s dalšími církvemi mimo tato společenství 

 

ČCE je člen těchto organizací 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) 

 6 českých sborů v zahraničí (Chorvatsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, 

Ukrajina)  

 

Hlavní události r. 2018 
 

 100 let ČCE: slavnost v Pardubicích a v Praze – programu se účastnilo 

30 zástupců církví zahraničních partnerů a další představitelé církví 

z české ekumeny 

 v rámci oslav jsme připravili pestrý doprovodný program pro naše 

zahraniční hosty: putování po ČR (15 hostů navštívilo sbory ČCE, školu 

Evangelické akademie ČCE a střediska Diakonie ČCE), přijetí na 

Staroměstské radnici v Praze s prohlídkou radnice, koncert v kostele U 

Salvátora 

 Konference v Senátu PČR „Převratný rok 1918 pohledem církví“ se 120 

účastníky, z toho 35 zástupců evangelických církví ve střední Evropě 

 Zástupce ČCE Petr Kratochvíl byl zvolen do řídicího výboru 

Konference evropských církví 
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Další aktivity 

 česko-německá verze putovní výstavy „Bůh miluje cizince“ 

 putovní výstava o reformaci „Reformace v českých zemích“ 

 mezinárodní výstava  „Hranice – Tváře – Bratři a sestry“ 

 průběžné informace pro ekumenické partnery o dění v ČCE, informační 

materiál v německém a anglickém jazyce 

 vyslání delegátů na 25 studijních seminářů a tematických konferencí v ČR 

i v zahraničí 

 zastoupení na 20 oficiálních setkáních v zahraničí (synody, církevní 

slavnosti, oficiální návštěvy, setkání církevních představitelů atd.)  

 návštěvy celé řady skupin farářů a členů sborů převážně z Německa, 

organizace seminářů a společných zasedání 
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Hospodaření ČCE 

V roce 2018 činily náklady ústředí Českobratrské církve evangelické 

287 912 tis. Kč a výnosy 290 437 tis. Kč. Výsledek hospodaření je zisk ve 

výši 2 525 tis. Kč, který bude převeden do Fondu investic a velkých oprav. 

Nejvýznamnější položku nákladové části hospodaření dlouhodobě tvoří 

personální náklady, spojené se zaměstnaneckým poměrem duchovenských 

a ostatních zaměstnanců ČCE. V roce 2018 výše těchto nákladů činila 123 

057 tis. Kč. 

Ostatní provozní náklady na běžné činnosti povšechného sboru, tzn. na 

pravidelně se opakující činnosti bez mimořádných projektů a investičních 

akcí rozvojového charakteru, dosáhly částky 30 283 tis. Kč. Z toho činila 

správa církve 2 628 tis. Kč, provozně-technické zázemí 3 914 tis. Kč, 

vnější vztahy 1 701 Kč, publikační činnost a komunikace 1 263 tis. Kč, 

celocírkevní aktivity 4 596 tis. Kč a správa fondů 550 tis. Kč.  

Na provoz, opravy a investice spojené s nemovitým majetkem ÚCK 

bylo v roce 2018 vydáno 8 325 tis. Kč a na činnost  církevních rekreačních 

středisek 7 306 tis. Kč.  

Na projekty, které v roce 2018 tvořily zejména oslavy 100. výročí ČCE, 

bylo vynaloženo celkem 5 593 tis. Kč. 

Rozvojové investice byly uskutečněny v hodnotě 8 661 tis. Kč.  

Činnost Českobratrské církve evangelické je stále financována 

především z příspěvku státu, poskytovaného podle zákona č. 428/2012 Sb. 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. V roce 

2018 obdržela ČCE tento příspěvek ve výši 70 513 tis. Kč. Z příspěvku  

 

 

 

jsou hrazeny  personální náklady kazatelů, pastoračních pracovníků a členů 

SR, částečně též obnova církevního majetku přes Jeronýmovu jednotu a 

provoz ústřední církevní kanceláře.  

Celková výše čerpání fondů povšechného sboru dosáhla 115 245 tis. Kč. 

Významnými provozními výnosy povšechného sboru jsou výnosy z 

hospodářské činnosti. Jedná se zejména o výnosy z pronájmů nemovitostí 

ve vlastnictví ÚCK, výnosy z ubytování v církevních rekreačních 

střediscích a o tržby z prodeje zboží a služeb. Výše těchto příjmů činila 

35 087  tis. Kč. 

Další zdroj příjmů v hospodaření ČCE tvoří dary, celocírkevní repartice, 

účelové dotace ze státního rozpočtu. V roce 2018 tvořila celková suma 

takto přijatých příspěvků 14 208 tis. Kč. Významnou část z těchto příjmů 

povšechný sbor obdržel v souvislosti s financováním projektu Výročí. 

Vedle provozních výnosů ovlivňují hospodaření povšechného sboru také 

výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku a výnosy z finančních 

operací.  

Účetní závěrka povšechného sboru za rok 2018 je k nahlédnutí na 

adrese: https://www.ustredicce.cz/rubrika/815-Ustredni-cirkevni-kancelar-

Dokumenty-Ekonomika a účetnictví/index.htm. 
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Stavební a investiční činnost 

     Českobratrská církev evangelická je z pohledu samostatných 

právních subjektů dělena na ústředí, 14 seniorátů a 251 farních sborů. Ve 

vlastnictví těchto právních subjektů je v souhrnu evidováno celkem cca 

440 objektů, které církev využívá. Finanční prostředky jednotlivých 

farních sborů na opravu objektů jsou ve většině případů velmi omezeny a 

postačují pouze na provedení nezbytných oprav. Z hlediska stavebně 

technického se jedná nejčastěji o opravy a udržovací práce, které svým 

rozsahem pouze zabraňují dalšímu zhoršení technického stavu objektu.  

 

Pro obnovu a výstavbu církevních budov je v rámci Českobratrské 

církve evangelické ustanoveno zvláštní zařízení církevní služby pod 

názvem Jeronýmova jednota, která finančně podporuje stavební akce 

církevních sborů, včetně nákladného vybavení, jako jsou např. varhany. 

Z tohoto důvodu shromažďuje finanční prostředky od členů církve, ale i od 

zahraničních dárců a podpůrných organizací. Z příspěvku státu na činnost 

pro rok 2018 byla pro tyto účely vyčleněna rozhodnutím synodní rady 

částka 1 282 500 Kč (v přepočtu na jeden objekt to představuje pro rok 

2018 částku 2 915 Kč).  

K poskytování podpory projektů potřebuje mít Jeronýmova jednota 

evidenci církevních budov a mít kapacity na odborné posuzování  projektů 

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 a s ekumenickým  

 

 

 

 

odborem ústřední církevní kanceláře. Postavení, činnost a struktura je 

upravena Statutem Jeronýmovy jednoty a Pracovním řádem díla JJ. 
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Srovnání sbírek Jeronýmovy jednoty v letech 2017 a 2018 

 

 

 

 

 

 

Seniorát 

 

 rok 2017  rok 2018  
meziroční 
srovnání 
(2018/2017) SD (2/3) HDL JTD sbírky 

celkem 
SD (2/3) HDL JTD sbírky 

celkem 

Pražský  304 235 139 470 75 019 518 724 337 983 134 828 98 382 571 193 52 469 

Poděbradský 111 314 52 805 26 145 190 264 98 523 54 226 28 068 180 817 -9 447 

Jihočeský  32 900 20 096 10 095 63 091 39 455 15 957 12 098 67 510 4 419 

Západočeský 98 000 42 652 32 250 172 902 114 200 51 915 36 805 202 920 30 018 

Ústecký 32 270 24 324 11 494 68 088 34 620 21 652 10 641 66 913 -1 175 

Liberecký 60 607 27 709 10 297 98 613 56 407 26 541 16 376 99 324 711 

Královéhradecký 105 000 49 462 16 962 171 424 68 000 47 498 22 534 138 032 -33 392 

Chrudimský 135 182 87 878 42 912 265 972 149 663 100 420 50 182 300 265 34 293 

Poličský 153 000 38 177 15 806 206 983 166 000 37 578 20 572 224 150 17 167 

Horácký 236 860 75 210 37 749 349 819 244 150 70 956 29 574 344 680 -5 139 

Brněnský 349 300 119 209 60 288 528 797 351 600 120 105 58 936 530 641 1 844 

Východomoravský 563 574 143 430 68 338 775 342 539 890 140 461 77 661 758 012 -17 330 

Moravskoslezský 157 074 96 200 51 121 304 395 154 006 90 189 62 040 306 235 1 840 

Ochranovský 11 500 15 510 8 740 35 750 9 000 12 730 9 832 31 562 -4 188 

ostatní dárci 36 560 1 048 1 200 38 808 17 576 1 304 2 000 20 880 -17 928 

 2 387 376 933 180 468 416 3 788 972 2 381 073 926 360 535 701 3 843 134 54 162 
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Vývoj sbírek ve prospěch Jeronýmovy jednoty za období let 2010–2018 
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Rekonstrukce sborového domu v kazatelské stanici 

v Havlíčkově Brodě  (farní sbor v Horní Krupé) 

 

Jeronýmova jednota přispěla na tuto rekonstrukci finančně takzvaným 

hlavním darem lásky (HDL 2017), který dosáhl výše 933 180 Kč.   

Sborový dům v kazatelské stanici v Havlíčkově Brodě byl postaven ve 

třicátých letech 20. století, v době hospodářské krize. Původně šlo o 

rodinný dům, v přízemí s krejčovskou dílnou. V roce 1983 dům koupil br. 

farář Bohuslav Dittrich jako soukromá osoba (církevní tajemník by nákup 

nepovolil a br. farář by měl potíže). Do té doby se sestry a bratři 

z kazatelské stanice scházeli na sedmi místech, až v r. 1985, po částečné 

rekonstrukci, byl dům otevřen. Od té doby se do sborového domu výrazně 

neinvestovalo. Technický stav budovy byl již několik let nevyhovující, 

parketová podlaha zvlněna od vlhkosti, opadávaly vnější i vnitřní omítky, 

vytápění a vodovodní potrubí zastaralé,  nedoléhající okna a špatné okenní 

rámy. Také chyběl bezbariérový přístup, a jelikož se o svátcích scházelo 

více lidí, než bylo míst k sezení (35), muselo se sedět v přilehlých 

místnostech.   

Proto se staršovstvo v Horní Krupé, ke kterému kazatelská stanice 

Havlíčkův Brod patří, rozhodlo tento dům zrekonstruovat a rozšířit. 

Provedla se kompletní rekonstrukce a přístavba do zahrady. Úpravy 

zahrnovaly snížení podlah (o cca 0,5 m) na úroveň vnějšího chodníku, 

zasypání sklepa, terénní práce nad domem, který se nachází ve svahu, 

vytvoření vstupu do sborových prostor oddělením od stávajícího vchodu, 

společného i pro byty. Dále byly odvlhčeny zdi, změněny vnitřní příčky, 

kompletně vyměněny elektroinstalace, vodoinstalace, topení, okna a  

 

 

 

podlahy. Také se vykonala přístavba sborového sálu do zahrady 

s výstavbou betonových terasovitých schodů. Došlo k rekonstrukci 

splachování ze studny s užitkovou vodou, budova byla kompletně 

zateplena, vyměněna část střešní krytiny. Nábytek byl vyměněn také.   

Rekonstrukcí se zvětšila kapacita hlavního sálu o 25 míst (na 60), 

sborová místnost (klubovna) je pro 20 lidí, zvětšila se i kapacita 

hygienického zázemí (bezbariérové), vybudovala se sprcha.  

Celkové náklady na rekonstrukci včetně přístavby činily 5 963 945 Kč. 

Kromě příspěvku ze sbírky HDL 2017 sbor získal také půjčku z fondu 

zvaného Jubilejní toleranční dar (JTD) ve výši 2 000 000 Kč a od 

Evangelické luterské církve v Bavorsku obdržel dar ve výši   1 386 tis. Kč.  

Stavba sborového domu v Havlíčkově Brodě byla ještě před koncem 

minulého roku zdárně dokončena a slavnostní otevření se konalo  

11. listopadu 2018. 
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Sborový dům v Havlíčkově Brodě – interiér 

 

Sborový dům v Havlíčkově Brodě – pohled ze zahrady 
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Ústřední archiv ČCE 

Ústřední archiv ČCE spravuje archivní fondy o celkovém rozsahu cca 

500 běžných metrů (bm). Jde o archiválie, vzešlé z činnosti ústředních 

orgánů ČCE a jejích předchůdkyň (ev. církve a. v. a h .v. v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku do roku 1918). Z dalších fondů církevně správních 

jsou zde deponovány některé fondy seniorátní. Archiv uchovává i 

písemnosti některých církevních ústavů, školních institucí, spolků a 

pozůstalosti osobností, činných na poli církve. Součást ÚA ČCE tvoří 

katalogizovaná sbírka inkunábulí a starých tisků, prezenční knihovna i 

předměty z bývalého Muzea Husova domu. 

Náplň činností ÚA ČCE: 

 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 badatelům, evidence návštěv 

a předložených archiválií na badatelských listech; externí 

kontakt s badateli – vyřizování badatelských dotazů, rešerše 

 prezentace archivu – publikační činnost, výstavy 

 

 

 

 správa knihovny archivu – evidence, katalogizace a lokace titulů 

knihovny a sbírky starých tisků, údržba knihovního fondu 

 práce pro ÚCK, SR, PO a FS ČCE – vyřizování dotazů, rešerše, 

vyhledávání podkladů v archivních materiálech, poradenství k 

pořádání sborových archivů 

Několik údajů z roku 2018: 

Badatelna ÚA ČCE byla v provozu celý rok (kromě července a srpna). 

Studovalo zde 31 badatelů při 85 návštěvách, z nichž část tvořili VŠ 

studenti a pedagogové, využívající archivní materiál jako podklad 

k odborným publikacím či diplomovým a disertačním pracím. 

K stému výročí ČCE byl v ÚA ČCE připraven sborník historických 

prací Ex archivis ecclesiae II, který vydalo nakl. Kalich s finančním 

zaštítěním SR ČCE. Proběhla digitalizace zápisů z jednání synodů ČCE, 

které budou zveřejněny online. Současně z práce archivu vzešlo několik 

článků do časopisu Český bratr a pro web 100 let ČCE, připomínající 

historické události ze sta let existence této církve. 

V rámci roku probíhalo pořádání fondů Kostnická jednota (dokončeno), 

Česká Diakonie (1903–52) a inventarizace fondu Německá evang. církev 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v programu Janus (deponováno v NA). 

Fond Pražského seniorátu ČCE 1919–1991 (rozsah 10,90 bm) byl 

deponován do Archivu hl. m. Prahy. Do ÚA ČCE byla přijata pozůstalost 

po hudebním skladateli Zdeňku Čepovi. 
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Komunikace s veřejností a médii, 
publikační činnost 

Po celý rok 2018 jsme pravidelně informovali o aktivitách jak uvnitř 

církve, tak i v rámci společenského dění. Důležitá rozhodnutí, prohlášení 

a komentáře k aktuálním otázkám šíříme více kanály ve snaze dostat 

informace do širšího povědomí. V roce stého výročí vzniku ČCE byla 

spolupráce s veřejnoprávními médii bohatší, uskutečnil se například přímý 

televizní přenos z bohoslužeb pod širým nebem při celocírkevních 

oslavách 29. září 2018 v Pardubicích. Z festivalu k tomuto výročí vznikl 

film, slavnostní večer v Obecním domě v Praze k stému výročí ustavení 

církve byl přenášen přes internet. Tyto videodokumenty byly umístěny 

v internetových archivech a vykazovaly počty zhlédnutí v řádech tisíců. 

Dále jsme se podíleli na hojně medializovaných akcích v rámci 

ekumenického společenství. 

Webové stránky 

Od začátku roku 2018, kdy vešlo v platnost nové logo církve, běží 

v nové grafice webové stránky církve (www.e-cirkev.cz). Přinášejí zprávy 

o aktuálním dění, informace o historii církve i plánech do budoucna, 

sdělují, čemu jako křesťané věříme a kde je možné se s námi setkat. 

Stránky jsou určeny zájemcům z veřejnosti. Pro ty, kdo hledají spíše 

praktické informace pro sbory či kazatele, jsou určeny webové stránky 

ústředí církve (www.uckcce.cz), na nichž je veškerá agenda ústřední 

církevní kanceláře a informace o synodní radě a synodu. Do  

 

 

 

komunikačního balíčku dále patří na dvacet přidružených webů naší 

církve, například škol Evangelické akademie, rekreačních středisek, 

mládeže, výročí, synodu, časopisu Český bratr, Jeronýmovy jednoty 

a další. Pro zahraniční zájemce tvoříme Ekumenický bulletin v němčině 

(www.e-bulletin.cz/de ) a angličtině (www.e-bulletin.cz/en ), který je 

umístěn na cizojazyčných mutacích webu e-cirkev. V roce stého výročí 

vzniku Českobratrské církve evangelické vznikl speciální web 

(www.100letcce.cz ), na němž byla videa, články, pozvánky a informace 

k této události.  

Sociální sítě 

S médii i širokým okruhem zájemců komunikujeme přes profily 

sociálních sítí Facebook (www.facebook.com/ceskobratrskacirkev), 

Twitter (www.twitter.com/Ecirkev) a kanál na YouTube. 

 

 

Tiskoviny 

V rámci mediální práce vznikají také tiskoviny Český bratr, Nota nebe, 

Sbírka kázání, pro zahraniční zájemce elektronicky s možností vytištění 

Ekumenický bulletin v němčině a angličtině. 

 

http://www.e-cirkev.cz/
http://www.uckcce.cz/
http://www.e-bulletin.cz/de
http://www.e-bulletin.cz/en
http://www.100letcce.cz/
http://www.facebook.com/ceskobratrskacirkev
http://www.twitter.com/Ecirkev
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Český bratr  

Měsíčník, určený především členům církve, který vychází od roku 1924. 

Přináší reportáže, rozhovory, aktuality z církve, komentáře k současnému 

dění, pozvánky a zprávy ze sborů. Celoroční cyklus byl v jubilejním roce 

2018 zaměřen na sto let existence Českobratrské církve evangelické, na 

zajímavosti z historie i na to, čím žije církev dnes – co děláme, co nás 

zajímá a trápí a kam směřujeme. Náklad je 2800 kusů, celoroční předplatné 

stojí 290 korun a rozsah se pohybuje mezi 48 a 52 stranami. Časopis má 

své webové stránky (www.ceskybratr.cz ) a profil na Facebooku.  

Nota nebe  

Časopis byl určen nejen mladým evangelíkům. V roce 2018 vycházel 

jako dvouměsíčník v podobě obsažnějšího magazínu. Křesťanskou optikou 

reflektoval různá témata a nevyhýbal se ani těm kontroverzním. Náklad byl 

500 kusů. Po průzkumu čtenosti rozhodla synodní rada o zastavení jeho 

vydávání v papírové podobě ke konci roku 2018 a doporučila mládeži 

hledat jinou formu sdílení témat a informací. Webové stránky 

(www.notanebe.cz) zůstanou prozatím zachovány, jakož i facebookový 

profil. 

Sbírka kázání  

Vnitrocírkevní tiskovina, vycházející dvakrát ročně, která obsahuje 

pořad bohoslužeb, včetně kázání od renomovaných kazatelů. Slouží jako 

pomůcka tam, kde chybí kazatel a nedělních bohoslužeb se ujme laik. 

Celoroční předplatné stojí 100 Kč. 

 

Publikace 
 

 

V jubilejním roce 2018 vyšly v nakladatelství Kalich tři publikace: 

 

Příběhy víry 

Kniha nabízí příběhy, které zasáhly do života jednotlivých lidí, rodin, 

církve i obcí. Sepsali je ti, jimž záleželo na uchování v paměti, a vystupují 

v nich obyčejní lidé, kteří svou vírou, statečným postojem nebo pomocí 

druhým tvořili střípky dějin. Sepsané příběhy snad pomohou zachovat 

něco z toho, čím naše církev od roku 1918 prošla a jak žila. 

 

Ladislav Moravetz: Církev zpívající 

Kniha představuje pohled do světa evangelické hudby. Věnuje se 

hymnologii, skladatelům i interpretům, pojednává o historických 

kancionálech i novodobých zpěvnících. Přibližuje současnou vzdělávací 

praxi na sbormistrovských a varhanních kurzech i v rámci škol 

Evangelické akademie. Nepomíjí ani přípravu nového evangelického 

zpěvníku a výhled do budoucna. 

 

Cesta církve X:  

Devět dílů této publikace vyšlo v minulých letech s podporou Bavorské 

evangelické církve. Jejich posláním je informovat veřejnost o tom, 

v jakých podmínkách žila církev pod „vládou jedné strany“ a informovat 

o těch, kteří byli pronásledováni a umlčováni. Desátý díl je překlad 

vybraných textů z celé série do němčiny a je zamýšlen na závěr  jako 

poděkování německým podporovatelům. 

 

http://www.ceskybratr.cz/
http://www.notanebe.cz/
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Diakonie ČCE 

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhý největší nestátní 

poskytovatel 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 spolupráci v zahraničí. 

Diakonie nabízí své služby ve vice než 130 zařízeních po celé republice. 

Poskytuje 140 registrovaných sociálních služeb, sedm zdravotních služeb, 

tři služby sociálně právní ochrany dětí a další. Vytváří rovněž chráněná 

pracovní místa pro lidi s postižením. V této organizaci pracuje vice než 

1700 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. 

Služba Diakonie vychází z evangelia o Boží lásce a z příkladu služby 

Ježíše Krista. Její poslání vyjadřuje věta: „Diakonie tvoří společenství, 

které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.“ 

Svou činnost Diakonie obnovila 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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Fundraising 

 

Oddělení fundraisingu, které bylo od května 2018 posíleno na 1,5 

úvazku, zabezpečuje finanční zdroje jak na celocírkevní úrovni, tak pro 

jednotlivé sbory. Těm poskytuje také odbornou podporu formou 

pravidelného monitoringu dotací, metodických materiálů, školení či 

konzultací. Z celkového objemu získaných darů, sponzorských příspěvků a 

dotací byla většina věnována na lokální projekty jednotlivých sborů či 

středisek Diakonie. 

Poděkování dárcům 

Dotace a projekty v roce 2018 

Děkujeme subjektům státní správy, samosprávy i soukromým nadacím, 

které v roce 2018 podpořily naše projekty svými dotacemi a příspěvky:  

Českoněmecký fond budoucnosti, nadační fond  

 Zhotovení a prezentace českoněmecké verze výstavy ´Bůh miluje 

cizince´. 

Hlavní město Praha 

 100 let Českobratrské církve evangelické 

Ministerstvo kultury 

 100 let Českobratrské církve evangelické  

 

 

 

 

 100 let Českobratrské církve evangelické a Sjezd (nejen) 

evangelické mládeže Pardubice 2018 

 

Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové  

 Podpora romských aktivistů  

 Sekularizace jako výzva  

 Vydání dvou publikací ke stému výročí založení ČCE  

 ´A Time To Live, A Time To Die´ – překlad textu;  

 Cesta církve v letech 1945–89 – vyhotovení 

posledních dvou čísel 

Pardubický kraj 

Sjezd (nejen) evangelické mládeže a celocírkevní setkání ČCE 

v Pardubicích 

Senát Parlamentu České republiky 

Konference Církve ve střední Evropě o převratném roce 1918, pořádaná 

v prostorách Senátu dne 14. 12. 2018 

Statutární město Pardubice 

Celocírkevní festival ke stému výročí založení Českobratrské církve 

evangelické 

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I 

Sté výročí Českobratrské církve evangelické 
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Dary a sponzorské příspěvky v roce 2018 

 

Velice si vážíme podpory formou darů či sponzorských příspěvků, které 

jsme obdrželi od drobných i větších dárců, jakož i od firem. Zvláštní 

poděkování patří těmto z nich: 

 Conseq Investment Management, a. s. 

 

 dárci, kteří si nepřejí být zveřejněni 

 

 dárci, kteří přispěli do veřejné sbírky 

 

 Deutsches Kulturforum östliches Europa 

 

 E.ON Česká republika, s. r. o. 

 

 Evangelische Brüder-Unität Herrnhuter Brüdergemeine 

 

 Evangelische Landeskirche in Baden 

 

 Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 

 

 Evangelisch-Lutherisches Landeskirche Sachsens 

 

 Evangelische Kirche der Pfalz 

 

 Evangelische Kirche in Deutschland  

 

 

 

 

 Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 

 

 Evangelische Kirche im Rheinland 

 

 Evropské školicí centrum, o. p. s. 

 

 Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) 

 

 Gustav-Adolf-Werk e.V. 

 

 HEKS-EPER 

 

 Chiesa Evangelica Valdese 

 

 Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s. 

 

 Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. 

(CEK) 

 Church of Scotland 

 

 Koh-I-Noor Hardmuth, a. s. 

 

 Nadace DRFG 

 

 Nadace Charty 77 

 

https://www.ekd.de/
https://www.ekd.de/
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 Respect, a. s. 

 

 Schröter-Stiftung 

 

 Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

 

 Verband Evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 

in   Deutschland (VEM) 

 

 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.  

 

 Wood & Company investiční společnost, a. s. 

 

Peníze, které jsme od vás získali, jsme věnovali mimo jiné takto:  

letní tábory  

opravy památek a výstavba či rekonstrukce církevních budov (např. 

školky, střediska sociálních služeb aj.)  

práce s dětmi a mládeží  

připomínka stého výročí ČCE 

publikační a vzdělávací projekty  

rozvoj církevní hudby  

sociální práce  

vybavení pro církevní subjekty  

vzdělávání v našich školách apod.  

 

Všechny dotace, dary a sponzorské příspěvky jsou velká pomoc, 

upřímně proto děkujeme všem, kteří nám těmito způsoby pomáhají naši 

činnost rozvíjet. Věříme, že projekty, které s vaším přispěním 

uskutečňujeme, mají smysl.  
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Výrok auditora 

 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Českobratrská 

církev evangelická (dále také „Organizace“), sestavené na základě českých 

účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a 

ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která 

obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 

informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě a) přílohy této účetní 

závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv 

a pasiv organizace Českobratrská církev evangelická k 31. 12. 2018 a 

nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 

2018 v souladu  s českými účetními předpisy. 

 

22HLAV s.r.o.



 

 

 


