
Statut Fondu klidného stáří 

Čl. 1 Zřízení a účel fondu 
1. Fond byl zřízen synodní radou na jejím zasedání dne 30. 10. 2012. 

2. Fond slouží k poskytování finančních příspěvků pro zajištění vlastního bydlení po ukončení 
činné služby faráře nebo jáhna. Zajištěním vlastního bydlení se rozumí zejména koupě 
domu či bytu, jejich rekonstrukce či bydlení v nájemním bytě. 

Čl. 2 Zdroje fondu 

Zdroje fondu tvoří: 

a) zahraniční dary; 

b) sbírky a dary; 

c) výnosy z pronájmu nemovitostí ve vlastnictví povšechného sboru na základě 
rozhodnutí synodní rady; 

d) jiné zdroje na základě rozhodnutí synodní rady. 

Čl. 3 Pravidla čerpání fondu a hospodaření s prostředky fondu 
1. O finanční příspěvek pro zajištění vlastního bydlení po ukončení činné služby (dále jen 

„příspěvek“) z tohoto fondu může požádat farář nebo jáhen v činné službě, který k datu 
požadovaného vyplacení příspěvku vykonával nejméně 30 let kazatelskou službu na 
základě uzavřeného pracovního nebo zaměstnaneckého poměru v Českobratrské církvi 
evangelické nebo z jejího pověření v jiné instituci a jemuž nejpozději k datu 
požadovaného vyplacení příspěvku, nejpozději však do 31. 12. 2028, vznikl nárok na řádný 
starobní důchod (dále jen „žadatel“).  

2. Do doby konání služby žadatele podle odst. 1 lze započíst i dílčí úseky služby konané 
v různých časových obdobích (nemusí se jednat o nepřetržitou službu). 

3. Do doby konání služby žadatele podle odst. 1 lze pro daný účel zahrnout i dobu čerpání 
mateřské nebo rodičovské dovolené. 

4. Do doby konání služby žadatele podle odst. 1 lze započíst i dobu, během níž vykonával 
žadatel kazatelskou službu v jiné evangelické církvi. 

5. Maximální výše příspěvku, o nějž lze požádat, činí 200 000 Kč. Na poskytnutí příspěvku 
není právní nárok. 

6. Základní formou podpory je příspěvek na životní pojištění, případně penzijní připojištění 
nebo doplňkové penzijní spoření žadatele, poskytovaný zaměstnavatelem jako bonus 
k měsíční mzdě.  

7. Pro přiznaný příspěvek ve výši 200 000 Kč je pojistné povšechným sborem hrazeno 
po dobu 5 let, pro přiznaný příspěvek v nižší výši je pojistné hrazeno po úměrně zkrácenou 
dobu. 

8. Pojistné plnění obdrží žadatel poté, co uplyne doba od uzavření pojistné smlouvy 
stanovená podle odst. 7, a to pouze za podmínky, že i v době vzniku nároku na pojistné 
plnění žadatel splňuje podmínky stanovené v odst. 1. 

9. O poskytnutí příspěvku musí žadatel požádat v dostatečném předstihu před 
požadovaným termínem jeho vyplacení, aby bylo možné příspěvek poskytnout formou 
stanovenou v odst. 6 s přihlédnutím k potřebné pojistné době stanovené v souladu 
s odst. 7.  



10. Pokud není možno dodržet odstup mezi datem podání žádosti a požadovaným termínem 
vyplacení příspěvku podle odst. 8, může žadatel požádat o poskytnutí poměrné části 
příspěvku, kterou nelze poskytnout formou stanovenou v odst. 6, formou jednorázového 
příplatku ke mzdě. V tomto případě žadatel obdrží tuto poměrnou část příspěvku 
sníženou o daň z příjmu a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Postup podle odst. 10 
je možno použít pouze u žádostí podaných nejpozději do 31. 12. 2018.  

11. O poskytnutí příspěvku rozhoduje synodní rada na žádost. Minimální doba pro vyřízení 
žádosti činí 2 měsíce. Žádost se podává synodní radě prostřednictvím tiskopisu, jehož vzor 
vydá Ústřední církevní kancelář. Žadatel je povinen prokázat potřebu poskytnutí 
příspěvku (např. formou čestného prohlášení). Synodní rada může odstraňovat tvrdosti, 
které by se vyskytly při hodnocení žádostí. 

Čl. 4 Správce fondu 
Správcem fondu je referent personálního a mzdového oddělení Ústřední církevní kanceláře, 
pověřený mzdovou agendou. 

Čl. 5 Platnost statutu 
1. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti schválením synodní radou. 

2. Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání dne 30. 10. 2012. Tento statut byl 
změněn na zasedáních synodní rady dne 6. 3. 2018, 29. 5. 2018, 26. 6. 
2018, 20. 8. 2019, 17. 12. 2019, 25. 1. 2022 a 5. 4. 2022. 

 


