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Všem farním sborům Českobratrské církve evangelické  

Praha, 15. ledna 2021 

Č.j.: ÚCK/24-3/2021 

 

 

 

Informace z ekonomického oddělení 

 

 

Vážené sestry, vážení bratři, 

 

přijměte, prosím, naše srdečné pozdravy a přání všeho dobrého v novém roce 2021. 

  

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

několik informací ekonomického charakteru: 
 

 Výkaz hospodaření za rok 2020, rozpočet na rok 2021 

 Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem pro rok 2021 – viz zvláštní příloha 

 Rozdělení sbírky solidarity na rok 2021 

 Setkání sborových účetních se letos neuskuteční 

 

Výkaz hospodaření sborů za rok 2020 a rozpočet na rok 2021 

Výkaz hospodaření vyplňujte, stejně jako v minulých letech, pouze elektronicky. 

Usnesením 1. zasedání 35. synodu ČCE č. 51 byl s účinností od 1. 1. 2020 schválen kombinovaný 

odvod farních sborů do Personálního fondu. Již druhým rokem se tedy roční odvod skládá 

z paušální části, jejíž výši stanovuje synod svým usnesením, a z poměrné části, která je 

pro jednotlivé farní sbory vypočtena podle synodem stanoveného klíče, zohledňujícího život 

farního sboru za předcházející tři roky. Aby k tomuto přepočtu mohlo dojít a údaje, se kterými se 

pří výpočtu pracuje, byly hodnověrné, je třeba, abyste věnovali zvýšenou pozornost správnému 

vyplnění sborových výkazů hospodaření. 

Ve výkazu hospodaření došlo k následujícím změnám:  

Je třeba rozlišovat přijaté dary účelové a neúčelové. Účelovým darem (tuzemským i zahraničním) 

se rozumí dar, jehož darování i přijetí je podmíněno vymezením účelu jeho použití. Tímto účelem 

se obvykle rozumí investiční akce významného charakteru (např. oprava střechy, varhan, nákup 

sborového automobilu apod.). Naopak dary „na potřeby sboru“, na vánoční slavnost, na letní 

tábory, na sborové akce ani za vykonané kazuálie účelovými dary nejsou. 

Na významu získal řádek č. W.40 – Daňový základ pro DPPO. Tímto termínem se rozumí výše 

hrubého daňového základu, před odečtem ztráty z minulých let a před odpočtem pro veřejně 

prospěšného poplatníka. Jeho výše odpovídá údaji, který vyplňujete do formuláře finančního 

úřadu „Přiznání k dani z příjmu právnických osob“ na řádku č. 220. 

Pozor: Daňový základ pro DPPO se nerovná účetnímu hospodářskému výsledku. Jde o rozdíl mezi 

zdaňovanými příjmy a na ně alokovanými daňově uznatelnými výdaji.  

Připomínám, že pokud farní sbor ve výkazu hospodaření vyplnil příjmy v řádku č. V.26 „Příjmy 

z hospodářské činnosti“ nebo v řádku č. V.28 „Příjmy z prodeje majetku“, na řádku č. W.40 

„Daňový základ pro DPPO“ nemůže uvést 0.  
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Upozorňuji také na to, že příjem za pronájem fary či farního bytu (a to i faráři konkrétního sboru) 

je zdanitelným příjmem, vstupuje do daňového přiznání a musí tedy být součástí hodnoty na řádku 

č. W.40, a to i v případě, kdy ho po stránce účetní nepovažujete za „Příjem z hospodářské činnosti“. 

Informace k on-line vyplňování výkazů hospodaření sborů ČCE na stránkách Evangnet.cz: 

Výkaz je přístupný na http://www.evangnet.cz/cce/hospodot (menu ČCE > statistika > Výkaz 

hospodaření).  

Vyplňovat příslušný výkaz můžete automaticky pod uživatelským jménem sboru nebo kazatele/ky. 

Uživatelská práva lze přiřadit i jiné osobě (např. sborové účetní, kurátorovi/kurátorce sboru).  

Pro získání oprávnění je třeba: 

1) aby se daná osoba registrovala jako uživatel Evangnetu (Registrace > klub Evangnetu),  

2) aby zástupce sboru / kazatel/ka odeslal/a z registrovaného sborového nebo kazatelského e-mailu 

zprávu na spravci@evangnet.cz s žádostí o přiřazení daného uživatele (identifikovaného 

registrovanou e-mailovou adresou). Po přiřazení ke sboru bude moci oprávněný uživatel 

přistupovat k vyplňování výkazu hospodaření i/nebo evidenčního dotazníku. 

Navíc lze obdobně přiřadit práva seniorátnímu pracovníkovi, který může následně uzavřený 

výkaz/dotazník odemknout k požadovaným úpravám. 

On-line výkaz je možno stáhnout v XLS souboru a využít ho pro práci se sborovými rozpočty. 

Výkaz, prosíme, vyplňte do 31. března t.r. 

Seniorátní výbory žádáme, aby do 20. dubna podaly ÚCK zprávu (e-mailem na adresu 

sekretariat@e-cirkev.cz), že výkazy za daný seniorát jsou řádně vyplněny a je možno 

přistoupit k jejich sumarizaci. 

Rozdělení sbírky solidarity na rok 2021 

Dle návrhu správní rady Personálního fondu a rozhodnutí synodní rady ze dne 15. 12. 2020 

obdržely podporu ze sbírky solidarity následující sbory: 
 

FS v Hlinsku v Čechách  120 000 Kč, 

FS v Praze 5 – Radotíně   149 232 Kč, 

FS ve Dvakačovicích  147 520 Kč. 

 

Připomínáme, že máte možnost kontrolovat stav všech Vámi odvedených celocírkevních 

sbírek na www.srpf.evangnet.cz. 

Setkání sborových účetních 

Vlivem aktuální epidemiologické situace a s ní souvisejících vládních opatření se letošní setkání 

sborových účetních neuskuteční, což nás mrzí, ale těšíme se, že příští rok se zase všichni ve zdraví 

sejdeme. S případnými dotazy nebo problematickými tématy se na nás kdykoliv obracejte. Budeme 

se snažit na ně ve spolupráci s naším daňovým poradcem Ing. Vičarem operativně odpovídat. 

 

Věříme, že uvedené informace Vám budou k užitku, a těšíme se na společnou práci v roce 2021. 
 

 

Za ekonomické oddělení ÚCK srdečně zdraví 

 
Věra Štulcová 

vedoucí ekonomického oddělení 
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