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Úvodní slovo 

Největší událost roku 2019 bylo třicáté výročí života ve svobodné zemi. 

Jak vedení církve, tak sbory na místní úrovni si to s vděčností a různými 

způsoby připomínaly. Důraz na svobodu patří k základním křesťanským 

projevům. Proto jsme si také aktivně připomínali počátkem roku výročí 

upálení Jana Palacha.  

Naše církev je propojena s církvemi jak v České republice, tak 

i v zahraničí. Vedení Českobratrské církve evangelické se při různých 

příležitostech účastnilo mnoha domácích i zahraničních setkání.  

Navštívili jsme vedení Křesťanské reformované církve na Slovensku, 

Maďarské (luterské) evangelické církve, vedení Falcké evangelické církve, 

Evangelické církve v Rakousku, navštívilo nás vedení Evangelické církve 

Berlín-Brandenburg, ve Varšavě jsme iniciovali setkání představitelů 

církví z Maďarska, Slovenska, Polska a Česka, sdružených v Luterském 

světovém svazu, a ve společné deklaraci jsme vyjádřili podporu 

demokracii a odmítli nárůst pravicového extremismu.  

V září naše sedmičlenná delegace navštívila evangelíky v ukrajinské 

Veselinivce aj.  

V listopadu jsem byl zvolen na druhé období předsedou Ekumenické 

rady církví v České republice. Spolu s představiteli ostatních církví, 

a zvláště římskokatolické, jsme zahájili přípravu na připomenutí 

400. výročí bitvy na Bílé hoře na rok 2020. Zamýšlená forma by měla být 

kající, vedoucí k pokoji a k uchopení českých dějin jako jedné pestré 

minulosti s vinami na straně jak protestantské, tak katolické.  

V roce 2019 přijal synod naší církve Strategický plán do roku 2030. Plán 

popisuje současný stav důležitých oblastí církve, jejich kýžený stav, 

a uvádí nástroje, kterými by bylo možné takového stavu dosáhnout.  

Ač je Českobratrská církev evangelická svou formou zbožnosti velmi 

pestrá, přesto je to církev jednotná, za což jsem velmi vděčný.  

 

Daniel Ženatý, synodní senior 
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ČCE a její ústředí 

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je nejpočetnější protestantská 

a druhá největší křesťanská církev v České republice. K 31. 12. 2019 měla 

ČCE 70 244 členů. K témuž datu zahrnovala 250 farních sborů a působilo 

v ní 219 farářů (156 mužů a 63 žen), 7 jáhnů (7 mužů a 0 žen), 3 vikáři 

(2 muži a 1 žena), 1 jáhenský praktikant (1 žena) a 19 pastoračních 

pracovníků (2 muži a 17 žen).  

ČCE je spravována ve třech úrovních. Základní jednotka církve je místní 

farní sbor. Druhou úrovní je sbor seniorátní (seniorát), tvořený farními 

sbory v určité oblasti. Seniorátů je 14 a dohromady vytváří tzv. povšechný 

sbor – tedy celou ČCE. Všechny tři úrovně mají své představitele, správní 

orgány a širší shromáždění k rozhodování zásadnějších otázek. 

Nejvyšší shromáždění církve na úrovni povšechného sboru je synod, 

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

přirovnat k „církevnímu parlamentu“). Nejvyšší správní orgán církve je 

synodní rada („vláda“), jejíchž šest členů je voleno synodem. 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). Statutárními zástupci 

seniorátu jsou senior a seniorátní kurátor, farního sboru pak farář a kurátor. 

Struktura ČCE je velmi demokratická a na všech úrovních dbá na 

vyvážené postavení duchovních a laiků. Každý sbor má vlastní právní 

subjektivitu a hospodaření, v rámci církevní struktury zároveň existují 

pravidla a mechanismy, které drží celek církve pohromadě a vytvářejí 

prostor pro sdílení a solidaritu silnějších sborů se slabšími. 

ČCE navazuje na tradici české reformace, na hnutí husitské, 

církev podobojí i Jednotu bratrskou, na církve evangelické augsburského 

i helvétského 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 je jedním z hlavních 

těžišť práce ČCE různorodá sociální práce, zaměřená na 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. Významná 

je rovněž organizace práce s lidmi s postižením, s rodinami s postiženými 

dětmi, příprava dalšího vzdělávání dětí a mládeže, pořádání kurzů a jiných 

celocírkevních setkání pro mládež, semináře a školení pro pracovníky 

s mládeží atd. Českobratrská církev evangelická udržuje četné ekumenické 

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

s partnerskými církvemi v zahraničí, a podílí se na činnosti 

v mezinárodních církevních svazech. Mezi tradiční důrazy ČCE patří také 

odpovědný přístup k dění ve společnosti a ve státě. 

Jako administrativní a organizační zázemí slouží synodní radě, 

synodu a v řadě ohledů i celé církvi Ústřední církevní kancelář (ÚCK), 

která přímo zajišťuje kromě běžných administrativních činností také 

komunikaci se sbory i navenek církve, domácí i zahraniční ekumenické 

vztahy, výchovnou a vzdělávací činnost, práci s mládeží apod. ÚCK se 

stará také o ekonomiku a správu majetku církve a vykonává roli 

zřizovatele církevních škol. K 31. 12. 2019 pracovalo v ÚCK 

55 zaměstnanců, z toho 44 v pražském ústředí a 10 v církevních střediscích 

mimo Prahu. Zaměstnancem ÚCK je rovněž celocírkevní kantor, který se 

stará o výchovu hudebníků a úroveň hudby ve všech sborech církve.  

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník 
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Výchova a vzdělávání 
 

Oddělení výchovy a vzdělávání se zabývá vzdělávací a publikační 

činností, podporou pracovníků s dětmi a pořádáním akcí pro děti a rodiny, 

přístupných veřejnosti; členství v církvi není nutné.  

V roce 2019 oddělení zorganizovalo sedm rodinných pobytů, pět pobytů 

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

seminář pro učitele nedělních škol, celoroční kurz pro pracovníky s dětmi, 

instruktáž pro dobrovolné asistenty a dalších čtrnáct vzdělávacích setkání.  

 

Vybrané pobyty pro děti a rodiny 
 

Rodinné pobyty pro osoby s postižením 

Pobyty jsou určeny rodinám s dětmi s postižením. Většina účastníků 

pobytů je z necírkevního prostředí. Během pobytů je zajištěn kvalitní 

odpočinkový a terapeutický program, což oceňují především rodiče. Tým 

vedoucích tvoří farář, psycholog, programový vedoucí, fyzioterapeut 

a lékař. Na rekreacích nechybí klasické letní aktivity jako táborák, 

olympiáda, karneval, výlety a večerní programy pro rodiče. Na těchto 

setkáních pomáhají dobrovolní asistenti převážně z řad studentů, bez jejich 

pomoci by se pobyty nemohly uskutečnit.  

 

Tábor pro děti s účastí krajanských dětí z Ukrajiny 

Dvoutýdenní tábor navštěvují děti věku od 7 do 14 let. Díky 

dostatečnému počtu zkušených vedoucích a praktikantů je možné, aby se 

tábora účastnily i děti s postižením lehčího typu. V roce 2019 na tábor 

přijely krajanské dětí z české vesnice Bohemka na Ukrajině. Díky setkání 

s dětmi, které pocházejí z jiného, a zároveň podobného kulturního 

prostředí, si české děti rozšiřují obzory. Krajanské děti si na táboře 

přirozeně zlepšily češtinu, v rámci pobytu v ČR navštívily i Prahu a její 

pamětihodnosti.  
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Práce s mládeží 
 

Práci s mládeží na celocírkevní úrovni zajišťuje oddělení mládeže, 

realizuje ta setkání, která jsou nad rámec činnosti jednotlivých sborů  

a seniorátů. Toto oddělení spolupracuje s mnoha dobrovolníky,  

s Celocírkevním odborem mládeže, se Sdružením evangelické mládeže 

SEM v ČR, z. s., se zahraničními partnery aj. Více informací najdete na 

http://mladez.evangnet.cz nebo na Facebooku „Evangelická mládež“. 

 

V roce 2019 se uskutečnily tyto události: Exercicie, Velikonoční 

duchovní setkání, letní kemp „Pod jednou střechou“, International Camp, 

Bigbítový kurz, kurz pro dívky s názvem „Vztahy na úrovni“, vzdělávací 

akce festivalového typu Sjezd (nejen) evangelické mládeže, tři víkendové 

brigády a po celý rok probíhal vzdělávací projekt „Venite“. 

 

Vybrané události v roce 2019 
 

Vzdělávací projekt „Venite“ 

Jedná se o tříletý vzdělávací projekt, který skončil v roce 

2019 a spočíval v několika víkendových dílnách v různých částech České 

republiky. Vytyčili jsme si dva cíle. Jeden byl zaměřen na duchovní 

rozměr života mladých lidí, druhý se týkal praktických záležitostí, např. 

jak uspořádat akci od naplánování až po vyúčtování, jak ji propagovat 

apod. Více na http://venite.evangnet.cz/ 

  

Kurz „Vztahy na úrovni“ 

Jedná se o týdenní kurz pro náctileté dívky. Účastnice kurzu se zabývaly 

nejen vztahy mezi lidmi, čas byl i pro činnosti, jako je výroba mýdel, 

šperků, věnovaly se i knihám, tanci, filmům apod. 

Sjezd (nejen) evangelické mládeže 

29. ročník Sjezdu (nejen) evangelické mládeže se uskutečnil ve dnech 

4.–6. 10. 2019 v Novém Městě na Moravě. Hlavní téma se nazývalo „Open 

Space“ – církev jako otevřený prostor? Je nás na světě hodně, jsme různí, 

žijeme v odlišných podmínkách, využíváme odlišné zdroje. Jsme si vědomi 

odpovědnosti, kterou neseme? Za planetu Zemi, za druhé, za sebe? Jak se 

orientujeme v dnešním světě? Sjezdu se účastnilo 453 přihlášených 

účastníků, organizaci na čtyřech programových stanovištích a navigaci po 

městě a ke třem ubytovacím zařízením zajišťovalo 91 dobrovolníků  

a organizátorů. Sjezd byl podpořen dotací MKČR. 

Máme radost, že se nám práce s mládeží daří. 

 

http://venite.evangnet.cz/
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Ekumenické a zahraniční vztahy 

Ekumenické a zahraniční vztahy se odehrávají ve společenství domácích 

i zahraničních křesťanských církví.  
 

Ekumenické organizace 
 

V České republice jsme členy těchto organizací: 

▪ Ekumenická rada církví (ERC) + její členské církve, včetně přidružené 

římskokatolické církve, 

▪ Leuenberské společenství (členy je pět protestantských církví v ČR). 

V zahraničí jsme členy těchto organizací:  

▪ 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. 2019 

▪ Zorganizovali jsme tři oficiální návštěvy na úrovni církevního vedení: 

v lednu setkání s církevní radou Křesťanské reformované církve na 

Slovensku v Rimavské Sobotě, 

v únoru návštěvu církevního vedení Evangelické církve v Maďarsku  

v Györu,  

v březnu nás navštívilo téměř celé církevní vedení Evangelické církve  

v Berlíně-Brandenburgu-Slezské Horní Lužici. 

▪ Podíleli jsme se na organizaci akce „Dáváme hlas ponižovaným“, 

konané dne 21. 3. 

▪ Ekumenické oddělení se také významně podílelo na přípravě české 

účasti na německém evangelickém Kirchentagu v Dortmundu ve dnech 

19.–23. 6, kterého se zúčastnilo cca 100 křesťanů z různých církví  

v ČR. 

▪ V září se setkali představitelé pěti luterských církví z Polska, Česka, 

Slovenska a Maďarska v rámci konference k Mezinárodnímu dni 

demokracie ve Varšavě a společně podepsali deklaraci o užší spolupráci 

a péči o věci veřejné. 

Další aktivity 
 

▪ Organizujeme zapůjčení putovní výstavy o reformaci „Reformace  

v českých zemích“ a výstavy „Bůh miluje cizince“. 

▪ Uspořádali jsme vernisáž mezinárodní výstavy „Hranice – Tváře – 

Bratři a sestry“. 

▪ Průběžně informujeme ekumenické partnery o dění v ČCE a vydáváme 

informační materiál v německém a anglickém jazyce. 

▪ Vyslali jsme delegáty na 25 studijních seminářů a tematických 

konferencí v ČR i v zahraničí. 
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▪ Účastnili jsme se 20 oficiálních akcí v zahraničí (synody, církevní 

slavnosti, oficiální návštěvy, setkání církevních představitelů atd.).  

▪ Podíleli jsme se na organizaci návštěv celé řady skupin farářů a členů 

sborů převážně z Německa, také na organizaci některých seminářů  

a společných zasedání. 
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Fundraising 

Oddělení fundraisingu zajišťuje externí finanční zdroje jak na 

celocírkevní úrovni, tak napomáhá jejich zajišťování i pro jednotlivé sbory. 

Těm poskytuje zejména 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 2019 

Děkujeme subjektům státní správy, samosprávy i soukromým nadacím, 

které v roce 2019 podpořily naše projekty svými dotacemi a příspěvky:  

 

▪ Magistrát hl. m. Prahy  

Husův dům – opravy a repasování oken  

▪ Ministerstvo kultury  

Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Novém Městě na Moravě;  

Katalog sbírky prvotisků a starých tisků knihovny Husova domu; 

Zabezpečení Husova domu.  

▪ Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové  

Kirchentag, Dortmund, červen 2019; 

Sekularizace jako výzva 2019;  

Konference o partnerstvích, duben 2019, Atlanta, USA; 

Publikace obsahující prohlášení synodů a dalších orgánů ČCE. 

 

Dary a sponzorské příspěvky v roce 2019 

Velice si vážíme také 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; 

▪ 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 Hessen und Nassau; 

▪ Evangelische Kirche im Rheinland; 

▪ Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE); 

▪ Gustav-Adolf-Werk e.V.; 

▪ HEKS-EPER; 

▪ Chiesa Evangelica Valdese; 

▪ Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. (CEK); 

▪ Church of Scotland; 

▪ Nadace DRFG; 

▪ Nadace Charty 77; 

▪ Spolek evangelických církevních hudebníků (SECH); 

▪ Respect, a. s.; 

▪ Verband Evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in 

Deutschland (VEM); 

▪ Wood & Company investiční společnost, a. s. 
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Peníze, které jsme takto získali, jsme věnovali mimo jiné na:  

▪ letní tábory;  

▪ opravy památek a výstavbu či rekonstrukce církevních budov 

(např. školky, střediska sociálních služeb, kostely aj.); 

▪ práci s dětmi a mládeží; 

▪ publikační a vzdělávací projekty; 

▪ rozvoj církevní hudby; 

▪ sociální práci; 

▪ mezinárodní kulturní a vzdělávací akce; 

▪ vybavení pro církevní subjekty; 

▪ vzdělávání v našich školách apod.  

Všechny dotace, dary a sponzorské příspěvky nám jsou velkou pomocí, 

upřímně proto děkujeme všem, kteří nám těmito způsoby pomáhají naši 

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

uskutečňujeme, mají smysl. Děkujeme vám, že nám pomáháte ukazovat 

tento smysl i jiným. 
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Komunikace s veřejností a médii, 
publikační činnost 

Po celý rok 2019 jsme pravidelně informovali o aktivitách uvnitř církve 

i v rámci společenského dění. Důležitá rozhodnutí, prohlášení a komentáře 

k aktuálním otázkám šíříme více kanály ve snaze dostat informace do 

širšího povědomí a zasadit naše aktivity do celospolečenského kontextu. 

Podíleli jsme se také na hojně medializovaných akcích v rámci 

ekumenického společenství. 

Weby 
 

Hlavní informační platformou jsou 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 pro zájemce i z široké 

veřejnosti. Jsou také křižovatkou k webovým stránkám jednotlivých sborů 

ČCE, jichž je kolem 250 a většina z nich vlastní webové stránky 

provozuje. Pro ty, kdo hledají spíše interní praktické informace pro sbory 

či kazatele, jsou určeny webové stránky ústředí církve (www.uckcce.cz), 

na nichž zájemci najdou veškeré agendy Ústřední církevní kanceláře 

a informace o synodní radě a synodu.  

Do komunikačního balíčku dále patří na dvacet přidružených webů naší 

církve, například weby 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 třicátého výročí 

znovunabytí svobody vznikl speciální web (www.30svobodnychlet.cz), na 

němž jsou informace, videa, audia, články a vzpomínky. Samostatný web 

byl vytvořen také ke vznikajícímu novému Evangelickému zpěvníku 

(evangelickyzpevnik.cz), na kterém pracuje již mnoho let specializovaná 

komise a jehož příprava se chýlí ke konci. 

 

Sociální sítě 
 

S médii i širokým okruhem zájemců komunikujeme přes profily 

sociálních sítí Facebook (www.facebook.com/Ecirkev) a Twitter 

(www.twitter.com/Ecirkev) a kanálem na YouTube. 

Tiskoviny 

Ústředí církve vydává také periodické tiskoviny Český bratr, Sbírka 

kázání a pro zahraniční zájemce elektronicky s možností vytištění 

Ekumenický bulletin v němčině a angličtině. 

Český bratr je měsíčník, určený především členům církve. Vychází od 

roku 1924. Čtenářům přináší reportáže, rozhovory se zajímavými lidmi, 

aktuality z církve, komentáře k současnému dění, pozvánky a zprávy ze 

sborů. Celoroční cyklus v roce 2019 měl název „Společnost a víra“. 

Jednotlivá čísla rozpracovávala náměty ze života církve ve společnosti 

dnes – co děláme, co nás zajímá a trápí a kam směřujeme. Náklad je 

2 800 kusů, celoroční předplatné je 350 korun a rozsah se pohybuje mezi 

48–52 stranami. Časopis má své webové stránky (www.ceskybratr.cz) 

a profil na Facebooku. 

Sbírka kázání je vnitrocírkevní tiskovina. Vychází dvakrát ročně, 

celoroční předplatné je 150 korun a obsahuje pořad bohoslužeb, včetně 

kázání od renomovaných kazatelů. Je to pomůcka zejména tam, kde chybí 

kazatel a nedělních bohoslužeb se ujme laik. 
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Publikace 

V roce 2019 vydala ČCE v nakladatelství Kalich tyto publikace: 

 

Biblický zvěřinec 

Anežka (ta, co jezdí do Herlíkovic) potkává na 112 stranách knížky 

Lenky Ridzoňové biblická zvířata. Kniha je určena k zábavě a poučení 

všem, kteří umějí číst nebo alespoň poslouchat. 

 

Cantate 

Cantate Domino canticum novum (Zpívejte Hospodinu píseň novou) – 

tento verš, jenž opakovaně zaznívá v různých žalmech, nás povzbuzuje 

nejen k nové tvorbě, ale také k obnově zpěvu v církvi. Tato notová 

publikace souvisí s přípravou nového Evangelického zpěvníku. Chce 

posloužit k prezentaci a šíření nových písní v jiném zpracování, než budou 

vytištěny ve zpěvníku a ve varhanním chorálníku, kde bude uveden 

většinou jednohlas a jednodušší doprovod. Tato notová sbírka obsahuje 

také skladby, které s novým církevním zpěvníkem nesouvisí. Její vydání 

podpořili Chorverband der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V. 

(Spolek evangelických pěveckých sborů v Německu), Českobratrská 

církev evangelická a Spolek evangelických církevních hudebníků v České 

republice.  

 

Církev v proměnách času III 

Jedná se o třetí díl církevního sborníku, který zahrnuje vývoj církve 

a jednotlivých sborů v letech 2017–2020. Kniha obsahuje také kompletní 

rejstříky kazatelů a dalších pracovníků církve. 

 

Katalog starých tisků 

Katalog přináší abecedně uspořádaný (podle autorů, resp. názvů děl) 

přehled knižní sbírky Husova domu, která obsahuje 451 různých titulů 

v 517 knihách. Katalogovou část doplňuje deset rejstříků. Z nich např. 

rejstřík názvů přináší jak hlavní, tak vedlejší názvy knih, což může pomoci 

při identifikaci starých tisků, dochovaných bez titulního listu. Nejvíc 

nových informací přináší rejstřík provenienční, sestavený na základě 

vlastnických zápisů v knihách, a tam, kde to bylo možné, doplněný o bližší 

osobní údaje o majitelích knih. Ti pocházeli převážně z evangelických 

rodin, které věnovaly své staré tisky na začátku 20. století nově vznikající 

knihovně Husova domu. V provenienčním rejstříku je proto možné najít 

o nich bližší informace. 
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Hospodaření ČCE 

V roce 2019 činily náklady ústředí Českobratrské církve evangelické 

395 771 tis. Kč a výnosy 395 832 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk 

před zdaněním ve výši 61 tis. Kč.  

Nejvýznamnější položku nákladové části hospodaření tvoří osobní 

náklady, spojené se zaměstnaneckým poměrem duchovenských a ostatních 

zaměstnanců ČCE. V roce 2019 výše těchto nákladů činila 127 453 tis. Kč. 

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

pravidelně se opakující činnosti bez mimořádných projektů a investičních 

akcí rozvojového charakteru, dosáhly částky 156 647 tis. Kč.  

Na provoz, opravy a investice, spojené s nemovitým majetkem ÚCK, 

bylo v roce 2019 vynaloženo 8 373 tis. Kč a na činnost církevních 

rekreačních středisek 7 884 tis. Kč.  

Projekty, které v roce 2019 představovaly zejména přípravné práce na 

vydání nového zpěvníku a přípravu staveb dvou škol Evangelické 

akademie, se na nákladové části podílely částkou 1 733 tis. Kč. 

Rozvojové investice byly pořízeny v hodnotě 3 659 tis. Kč.  

Činnost Českobratrské církve evangelické je stále, i když v klesající 

míře, financována z příspěvku státu, poskytovaného na základě zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi. V roce 2019 činila výše tohoto příspěvku 66 366 tis. Kč. 

Příspěvek ročně klesá o 5 % a jsou z něj hrazeny zejména mzdové náklady 

duchovenských zaměstnanců. Tyto náklady je však třeba ve stále vyšší 

míře dofinancovávat z vlastních prostředků ČCE, shromažďovaných 

v tzv. personálním fondu. V roce 2019 to bylo částkou 34 291 tis. Kč. 

Celková výše čerpání vnitřních fondů povšechného sboru v uvedeném 

roce dosáhla 125 060 tis. Kč. 

Významnými provozními výnosy povšechného sboru jsou výnosy 

z hospodářské činnosti. Jedná se zejména o výnosy z pronájmů nemovitostí 

ve vlastnictví církve, výnosy z pobytů klientů v církevních rekreačních 

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

činila 33 137 tis. Kč. 

Rostoucí zdroj příjmů v hospodaření ČCE představují přijaté dary, sbírky, 

granty a dotace. V roce 2019 tvořila celková suma takto přijatých příspěvků 

1 124 tis. Kč.  

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 2019 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 ČCE  

Českobratrská církev evangelická je z pohledu samostatných právních 

subjektů dělena na ústředí církve, 14 seniorátů a 250 farních sborů. Ve 

vlastnictví těchto právních subjektů je v souhrnu evidováno celkem cca 

436 objektů, které církev v rámci své činnosti využívá. Finanční 

prostředky jednotlivých farních sborů na opravu těchto objektů jsou ve 

většině případů velmi omezeny a postačují pouze na provedení nezbytných 

oprav. Z hlediska stavebně technického se ve většině případů jedná 

o opravy a udržovací práce, které svým rozsahem pouze zabraňují dalšímu 

zhoršení technického stavu objektu. Z příspěvku státu na činnost bylo 

v roce 2019 vyčleněno na opravu a údržbu církevního majetku 

1 157 600, Kč. V přepočtu na jeden objekt to představuje pro rok 

2019 částku 2 656,- Kč. 

Pro obnovu a výstavbu církevních budov je v rámci Českobratrské 

církve evangelické zřízena tzv. Jeronýmova jednota. Tento název označuje 

zvláštní zařízení ČCE, jehož posláním je podporovat finančně obnovu 

a výstavbu církevních budov nebo i jejich nákladného vybavení, jako jsou 

např. varhany. Z tohoto důvodu shromažďuje Jeronýmova jednota finanční 

prostředky od členů naší církve, ale i od zahraničních dárců a podpůrných 

organizací s využitím části státního příspěvku. Každý rok pak přiděluje 

dary a půjčky na naléhavé stavební projekty církevních sborů, které by 

samy náklady na stavební práce nemohly unést. Podpora projektů 

vyžaduje, aby JJ měla také evidenci církevních budov, odborně posuzovala 

projekty z hlediska účelnosti, výtvarného pojetí, hospodárnosti a kvality. 

Poradenskou činností pomáhá církevním sborům v hospodaření 

s nemovitým majetkem. Jeronýmova jednota úzce spolupracuje 

s ekumenickým oddělením Ústřední církevní kanceláře. Postavení, činnost 

a struktura je upravena Statutem Jeronýmovy jednoty a Pracovním řádem 

díla JJ. 
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Vývoj sbírek ve prospěch JJ za období let 2011–2019 
          
 Název sbírky 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sbírka darů (SD) 2 412 741 2 311 024 2 254 447 2 257 575 2 374 631 2 310 891 2 387 376 2 381 073 2 572 313 

Hlavní dar lásky (HDL) 815 370 839 628 860 684 889 805 906 151 846 266 933 180 926 360 976 656 

Jubilejní toleranční dar 

(JTD) 
435 979 447 228 507 056 487 318 490 514 493 030 468 416 534 700 579 244 

Vývoj sbírek ve prospěch JJ za období let 2011–2019 
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Ústřední archiv ČCE 

Ústřední archiv ČCE spravuje archivní fondy o celkovém rozsahu cca 

500 bm. Jde o archiválie vzešlé z činnosti ústředních orgánů ČCE a jejích 

předchůdců (ev. církví 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 a 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 2019 

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

Studovalo zde 27 badatelů při 74 návštěvách, z nichž část tvořili studenti 

VŠ a pedagogové, využívající archivní materiál jako podklad k odborným 

publikacím či diplomovým a disertačním pracím. 

V rámci roku bylo dokončeno pořádání fondu Česká Diakonie (1886) 

1903–1952 (1970) (rozsah 4,2 bm), dále probíhá inventarizace fondu 

Německá evang. církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v programu 

Janus (deponováno v NA) a rozsáhlá přípravná práce k pořádání fondu 

Synodní rada ČCE. 

V listopadu a prosinci 2019 v archivu uskutečnila první polovinu své 

odborné studijní praxe (40 hod.) Sabina Dočekalová, posluchačka 

2. ročníku Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF 

UK v Praze. Podílela se na přípravných pracích k pořádání os. fondu Jan 

Karafiát a uspořádala fond Českobratrské družstvo (1830) 1886–1949 

(rozsah 0,17 bm). 
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Školy Evangelické akademie 

ČCE je zřizovatel sedmi škol Evangelické akademie, jejichž přehled je 

uveden níže v této kapitole.  

Vybrané události z prostředí škol EA 
v roce 2019: 

2. září 2019 začal první školní rok v zatím nejmladší, sedmé škole EA – 

Škola příběhem – církevní základní škola v Brně, zvaná též „Filipka“. 

Střední zdravotnická škola EA v Brně otevřela nový nástavbový obor 

Sociální činnost. 

Ředitelka Evangelické akademie VOŠ v Brně byla pozvána na 

mezinárodní konferenci s názvem „Komunální partnerství a kooperace pro 

silnou Evropu“ ve Stuttgartu. 

Evangelická akademie SOŠ Náchod zintenzivnila svou spolupráci 

s místní Oblastní nemocnicí Náchod a kromě již zavedeného oboru sanitář 

připravila i systém praxí ve svém nově otevřeném oboru Praktická sestra.  

Reprízu letošního divadelního představení pražské Bratrské školy 

(inspirované románem J. Verna) navštívily více než dvě stovky žáků 

pražských církevních a soukromých škol a studenti pedagogického lycea 

Evangelické akademie Praha. 

 

Přehled škol Evangelické akademie 

Konzervatoř Evangelické akademie 

Wurmova 13, 779 00 Olomouc, 585 208 583, ředitel: Mgr. Pavel 

Zatloukal, ckonz@ckonz.cz, www.konzervatorolomouc-kea.cz 

Na škole zaměřené také na církevní hudbu ve školním roce 2017/18 

studovalo 124 studentů různých hudebních oborů a oboru zpěv, konalo se 

více než 100 koncertů, některé ve spolupráci s Moravskou filharmonií, 

škola pravidelně pořádá prázdninové kurzy Olmik.  

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická 

akademie 

Kladská 335, 547 01 Náchod, 491 426 044, ředitel: Mgr. David Hanuš, 

sekretariat@socea.cz, www.socea.c  

Ve školním roce 2017/18 zde studovalo 154 studentů v oborech sociální 

činnost a ošetřovatelství, v kurzu sanitář a v novém maturitním oboru 

praktická sestra, v nichž škola vychází vstříc potřebám jednoho 

z největších zaměstnavatelů Náchodska a okolí, Oblastní nemocnici 

Náchod. V praktické výuce využívá mnoho moderních zdravotnických 

pomůcek, významnou část zakoupila ze zdrojů grantového systému v ČCE, 

podporu získala také od místních podnikatelů a města Náchod. Škola 

nadále nabízí integraci studentů se zvláštními potřebami.  

 Střední zdravotnická škola Evangelické akademie 

Šimáčkova 1, 628 00 Brno-Líšeň, 542 213 593, ředitelka: Mgr. Renáta 

Michálková, cszs@eabrno.cz, www.eabrno.cz 

Škola vzdělává žáky v maturitním oboru: 

▪ Praktická sestra v denním studiu; 

▪ Sociální činnost (nově od září 2019). 

mailto:ckonz@ckonz.cz
http://www.konzervatorolomouc-kea.cz/
mailto:sekretariat@socea.cz
mailto:cszs@eabrno.cz
http://www.eabrno.cz/
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 Škola vzdělává žáky v učebním oboru:  

▪ Ošetřovatel (ukončeno výučním listem).  

Ve škol. roce 2017/18 zde studovalo 162 studentů. Škola úzce 

spolupracuje v rámci praxí s Diakonií ČCE a místními zdravotnickými 

zařízeními. 

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 

Opletalova 6, 602 00 Brno 2, 542 221 741, ředitelka Mgr. Renáta 

Michálková, vos@eabrno.cz, www.eabrno.cz 

Škola vzdělává diplomované sociální pracovníky. Spolupracuje 

s Diakonií ČCE, s mnoha dalšími neziskovými organizacemi, ve školním 

roce 2017/18 zde studovalo 49 studentů. Součástí školy je i domov 

mládeže EA, kde bylo ubytováno 31 studentek obou stupňů škol EA 

a brněnských VŠ.  

Díky významnému daru ČCE byla vytvořena nová loga obou škol 

a v létě r. 2019 byly spuštěny nové atraktivní webové stránky. Vše vedlo 

ke zvýšení počtu zájemců o studium a přijetí většího počtu studentek na 

obou školách.  

Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce 

a střední odborná škola 

Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4, 272 761 609, ředitel: ThLic. Tomáš 

Biňovec, skola@eapraha.cz, www.eapraha.cz 

Škola nabízí denní i dálkovou formu studia, ve školním roce 2017/18 

zde studovalo na SOŠ 94 studentů v denní a 50 v dálkové formě studia 

a 32 studentů na VOŠ v kombinované formě studia sociální práce, 

certifikát získalo 62 absolventek kurzu asistenta pedagoga. 

EA VOŠ je od roku 2000 řádný člen Asociace vzdělavatelů v sociální 

práci, její učitelé působí jako konzultanti pro další školy, poskytující 

vzdělání v oboru sociální práce v ČR.  

Bratrská škola – církevní základní škola 

Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, 283 870 423, ředitelka: Mgr. Pavlína 

Radová, bratrska@seznam.cz, www.bratrska.cz               

ZŠ I. stupeň (rozšířená výtvarná výchova), od podzimu 2019 začala 

příprava výuky a školního vzdělávacího plánu pro otevření druhého stupně 

ZŠ na podzim 2020. 

▪ Podpora žáků se specifickými poruchami učení a chování (s asistenty 

pedagoga). 

▪ 67 žáků v programu individuálního vzdělávání (domácího) dle 

§41 561/2004 Sb. v platném znění (1 žák v zahraničí), jeho kvalitu opět 

potvrdila kontrola ČŠI. 

▪ Nultý přípravný ročník s 14 budoucími žáky. 

▪ Menší počet žáků ve třídách (individuální přístup), ve školním roce 

2017/18 ve všech třídách 114 žáků. 

▪ Kromě dalších aktivit proběhla benefice ve Winternitzově vile a aukce 

výtvarných děl v Muzeu hudby ve prospěch vybavení nové školní budovy 

– zřizovatelem připravované stavby společně s MČ Praha 7 na jí 

pronajatém pozemku. 

Škola příběhem – církevní základní škola – Filipka 

Filipínského 1, Brno – Židenice, 615 00, ředitelka: Mgr. Ruth 

Konvalinková, Ph.D., https://skolafilipka.cz/ 

Nově zřízená škola Filipka v září 2019 přijala 39 žáků do svého 

alternativního vzdělávacího programu s důrazem výuky na jazykovou 

a čtenářskou gramotnost. Škola působí v pronájmu budovy vlastněné MČ 

Brno-Židenice.  

mailto:vos@eabrno.cz
http://www.eabrno.cz/
mailto:skola@eapraha.cz
http://www.eapraha.cz/
mailto:bratrska@seznam.cz
http://www.bratrska.cz/
http://www.bratrska.cz/
https://skolafilipka.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 více 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 více než 

1 700 zaměstnanců a 1 000 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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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  

 

Oddělení personální a mzdové +420 224 999 224  

personalni@e-cirkev.cz  

mzdy@e-cirkev.cz 

 

Právní služby +420 224 999 220  

 

Oddělení ekonomické +420 224 999 227  

ekonomicke@e-cirkev.cz  

 

Komunikace s veřejností a médii +420 734 170 486  

 

 

Redakce časopisu Český bratr +420 224 999 236  

ceskybratr@e-cirkev.cz  

 

Oddělení knihovny a archivu +420 224 999 231  

 

Oddělení ekumenické +420 224 999 215 

ekumena@e-cirkev.cz  

 

Oddělení fundraisingu +420 224 999 214  

fundraising@e-cirkev.cz 

 

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 

 

Celocírkevní kantor +420 573 378 607  

 

Oddělení provozní +420 224 999 281  

provozni@e-cirkev.cz  

 

Kancelář Jeronýmovy jednoty +420 224 999 226  
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Církevní střediska 

Church Pension Praha  

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  

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  

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  

Běleč nad Orlicí  

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  

542 25 Janské Lázně 14 

tel., fax: +420 499 875 425  

solafide@solafide.cz  

www.solafide.cz 
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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. 2019, výkazu zisku 

a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 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. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za 

rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy. 
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