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Evidenční dotazníky sborů za rok 2021 

Vážené sestry, vážení bratři, 

prosíme, věnujte i letos pozornost evidenčním dotazníkům sborů. Řada aktivit, stejně jako v roce 

2020, probíhala vloni kvůli protipandemickým opatřením online. Obracíme se na vás s prosbou 

o vyplnění dotazníků tak, aby podchytily co nejlépe šíři aktivit ve vašich sborech, a přitom mohly 

být i objektivním podkladem pro další využití.  

Elektronický formulář evidenčního dotazníku je dostupný na http://www.evangnet.cz/cce/evidot 

(nejrychleji přes „Administrace“ v levém menu dole, které se zobrazí po přihlášení, jinak též přes 

menu ČCE > statistika > Evidenční dotazník).  

Manuál pro vyplnění dotazníku, který by měl být spolehlivým průvodcem pro vás, kdo dotazník 

za sbor vyplňujete, najdete pod tímto odkazem http://www.evangnet.cz/evidot:. Nápovědu 

k jednotlivým sekcím (někde i jednotlivým polím) lze snadno zobrazit i ze samotného formuláře. 

Vzhledem k mimořádné situaci věnujte prosíme pozornost následujícím pokynům. 

Sekci 4 Bohoslužby v sídle sboru a jiné bohoslužby vyplňujte podle následujícího klíče: 

V kolonkách počet bohoslužeb a průměrná účast vycházejte z počtu těch bohoslužeb (a účasti 

na nich), které nebyly ovlivněny vládními omezeními v souvislosti s pandemií. Analogicky vyplňte 

i sekci 5: Bohoslužby v kazatelských stanicích. Vzhledem k tomu, že tyto „necovidové“ bohoslužby 

padly do letního období, které bývá výrazně ovlivněno prázdninami, doporučujeme uvést 

do průměrné účasti obvyklou průměrnou účast na bohoslužbách v průběhu roku. Zde vyplněné 

údaje jsou zahrnuty do výpočtu poměrné části odvodu do Personálního fondu.  

Všechny „covidové“ bohoslužby uvádějte v oddíle Mimořádné bohoslužby. Zde nově přibyl typ 

Bohoslužby on-line. Sem uvádějte ty bohoslužby, které probíhaly výlučně on-line nebo s nuceně 

omezenou účastí. Do průměrné účasti započítejte počty lidí, kteří byli přítomni včetně 

kvalifikovaného odhadu skutečně připojených on-line účastníků. Jako další mimořádné bohoslužby 

můžete uvést například i ty, které byly rozesílány formou audionahrávek nebo distribucí tištěných 

bohoslužeb. Uveďte je jako jiné a specifikujte v popisu. Zde je položka průměrná účast vcelku 

nepatřičná. Přesto zde můžete uvést ze znalosti prostředí odhad počtu čtenářů a posluchačů. Jde 

spíše o zaznamenání bohoslužeb, které se v této mimořádné době konaly. Údaje z oddílu 

Mimořádné bohoslužby mají informativní charakter a nezahrnují se do výpočtu odvodu do PF. 

Upozorňujeme rovněž na možnost uvádění i dalších nestandardních aktivit v sekcích katechetická 

shromáždění nebo další sborové aktivity. Všude je možné přidat typ jiné podle charakteru. 
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Rovněž upozorňujeme na nutnost jednotného uvádění počtu platících salárníků, kterým je, 

v souladu s ŘHC, počet jednotlivých členů sboru, kteří v roce 2021 zaplatili salár. 

Evidenční dotazník prosíme důsledně vyplňte a uzavřete nejpozději do 28. února t.r. 

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

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

možno přistoupit k jejich sumarizaci. 

 

Děkujeme za spolupráci 

 

Jiří Schneider      Martin Balcar 

synodní kurátor      vedoucí tajemník 
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