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Změna statutu Fondu klidného stáří 

 

 

Milé kolegyně, milí kolegové, milé presbyterky a milí presbyteři, 

věnujte, prosíme, pozornost nově upravenému statutu Fondu klidného stáří, který synodní 

rada usnesla 25. ledna 2022.  

Z tohoto fondu je od roku 2016 kazatelům naší církve, kteří splňují jisté podmínky, 

vyplácen příspěvek do výše 200 000 Kč na zařízení bydlení v čas jejich odchodu do 

důchodu. Protože se podmínky pro čerpání příspěvku v průběhu let několikrát měnily, 

rozhodla synodní rada, že je potřeba statut fondu zpřesnit. Chceme, aby se pohled právní, 

ekonomický a pastorační co nejvíce sblížily, i když se nám asi nikdy nepodaří uvést 

je do naprostého souladu.  

Příspěvek od počátku nebyl zamýšlen jako plošný a automatický. Měl pouze částečně 

pomoci těm, kteří sloužili církvi převážně v době, kdy platy kazatelů byly hluboce 

podprůměrné, a neměli jiné zdroje, jimiž by si zajistili bydlení po odchodu do důchodu. 

Vyplácení příspěvku je proto podmíněno délkou služby a časově omezeno na kazatele 

a kazatelky, kterým vznikne nárok na starobní důchod do konce roku 2028. Pro plné 

čerpání příspěvku, z daňových důvodů, je třeba takový úmysl nahlásit nejpozději do konce 

roku 2023 (viz přiložené příklady poskytování příspěvku). Kazatelé, jimž vznikne nárok 

na starobní důchod po roce 2028, mají možnost spořit formou penzijního připojištění, 

doplňkového penzijního spoření nebo životního pojištění s příspěvkem od zaměstnavatele, 

které církev poskytuje jako benefit.  

Zároveň stále zůstává nevyřešena příjmová stránka Fondu klidného stáří. Pokud se nesejde 

dostatek prostředků ze sbírek, darů, případně dědictví apod., jak bylo původně zamýšleno, 

bude nutno, aby byl fond doplňován z výnosů Personálního fondu. To je jen náhradní 

nesystémové řešení. Obracíme se proto s prosbou na staršovstva sborů i na jednotlivce, 

zvláště na ty, kdo jsou vděčni za službu svých kazatelů, aby přispěli také cíleně do tohoto 

fondu na bankovní účet č. 235957915/0300 pod variabilním symbolem 911121. 

Děkujeme za pochopení. A prosíme o Boží požehnání, aby kazatelská služba ve všech 

ohledech a za jakýchkoli podmínek byla svobodná a radostná,  

 

 

Pavel Pokorný      Ondřej Titěra 

synodní senior       1. náměstek synodního seniora 

https://ustredicce.e-cirkev.cz/dokumenty-temata/pro-kazatele/

