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Všem sborům ČCE 

Praha, 21. července 2022 

Č.j.: ÚCK/292/2022 

 

 

Digitalizace některých agend a související 

– nutnost registrace statutárů na Evangnet.cz 

– informace k podávání diakonickým a rozvojových projektů na r. 2023 
 

 

Milé sestry a bratři, 

 

slíbený proces digitalizace pokračuje. Posíláme vám tímto velmi důležité informace, které se týkají 

předně požadavku na registraci kurátorů jako druhých statutárních zástupců sborů. Ale postupně. 
  

Od 1. srpna startujeme interní modul pro podávání grantů a projektových žádostí na Diakonické 

a rozvojové projekty (DaRP), který zdigitalizuje kompletní proces podávání, vyhodnocení, smluvní 

dokumentaci a reportování. Systém provozuje společnost BitCarvers s.r.o., která dodává systémy 

řadě českých nadací a neziskových organizací, a proto vás chci ujistit, že jde o systém prověřený 

a široce používaný. Přesto je náš a pro nás plně připravený. Navíc v porovnání s běžnými 

nabídkami za zlomek ceny. 
  

Během srpna zároveň spustíme modul na povolávání farářů, který provozuje spolek Evangnet. Též 

půjde o plně digitalizovaný proces povolání farářů od počátku do konce. 
  

Oba moduly pro vás nahradí v plné míře papírovou verzi procesů a jediným tiskovým výstupem 

bude až jedna závěrečná kopie všech dokumentů pro archiv, kterou si opatří ÚCK. V celém 

procesu schvalování bude podepisování řešeno výhradně digitálně. To ulehčí zvláště na poštovném 

a cestovném. Klasické podpisy budou plně nahrazeny potvrzením formou kliknutí na odkaz 

oprávněnou osobou nebo odsouhlasením v systému. V této fázi se to týká převážně farářů 

a kurátorů, resp. seniorů a seniorátních kurátorů. Až spustíme obdobný systém podávání 

projektů i v případě Jeronýmovy jednoty, přibydou další schvalovatelé, ale to proběhne později. 
  

K tomu, aby digitální podepisování bylo funkční a ověřitelné, tedy mělo plnou váhu, potřebujeme, 

aby statutární zástupci, tj. všichni faráři a také kurátoři, měli aktivní osobní registraci na 

Evangnetu, přes kterou je budeme schopní ověřit. Neznamená to nutně, že musí mít adresu 

v doméně @evangnet.cz, viz níže. Mohou mít e-mail svůj, musí mít však registraci na portálu 

evangnet.cz, kde si všechny systémy zjistí „že to jsou skutečně oni, když už ten papír podepisují“. 
  

Protože jsme církví presbyterně synodní, je opravdu nutné většinu smluv sborů opatřit dvěma 

podpisy – faráře a kurátora. Někdy bohužel, jindy ale spíše bohudík. V rámci zjednodušování 

budeme požadovat oba podpisy jen v opravdu nutných případech jako je povolávání farářů. Tam se 

jedná o platech, úvazcích a chyby by mohly mít fatální dopad. U schvalování DaRP na úrovni 

seniorátu bude naopak požadován jen jeden podpis za seniorátní výbor, protože budujeme vztah 

primárně na důvěře a případná chyba se dá snadno opravit. 
 

https://projekty.e-cirkev.cz/zadatel
https://projekty.e-cirkev.cz/zadatel
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Abychom mohli využít elektronické autorizace podepisujících osob, je tedy nezbytné, aby všichni 

kazatelé a kurátoři byli registrováni v systému evangnet.cz, kam již sbory předávají své 

hospodářské výsledky (výkazy hospodaření) a „statistiky“ (evidenční dotazníky). 
 

Všechny sbory mají již dlouhodobě registraci na Evangnetu s uživatelským jménem ve tvaru [sbor-

nad-labem]@evangnet.cz. Také většina farářů je registrována, obvykle s uživatelským jménem 

[jmeno.prijmeni]@evangnet.cz. I mnozí kurátoři jsou registrováni jako uživatelé Evangnetu, jejich 

účet však není dosud propojen s jejich funkcí.  
  

Jakou to má výhodu? Aneb jeden e-mail, jedno heslo! 

Ač jsou nově spouštěné systémy provozovány různými poskytovateli (Evangnet.cz a BitCarvers), 

přístup do systémů je pro statutární zástupce VŽDY pod e-mailem a heslem, které jsou použity 

jako registrační pro vstup do systému evangnet.cz – tedy ač je systémů víc, vždy platí aktuální 

přihlašovací e-mail a heslo pro evangnet.cz. Zabraňujeme tím množení hesel a přístupů, která si 

pak již lidé nepamatují. I do budoucna plánujeme při dalších modulech stejný přístup. 
  

Co musíme/musíte udělat? 

Dokud neplánuje sbor nové povolávání faráře či žádat na podzim o DaRP, pak to nutné ihned není, 

nicméně i tak zavedení či ověření kontaktů statutárů za sbor laskavě doporučujeme. Znamená to 

nyní pro všechny faráře: 

• ověřit si platnost registrace v systému evangnet.cz a v případě, že registrováni nejsou, se 

registrovat (pokud aktivně využíváte e-mailovou schránku v doméně evangnet.cz a/nebo 

vyplňujete evidenční dotazníky a hospodářské výkazy přes svůj osobní účet, nemusíte dělat 

nic)   

pro všechny kurátory: 

• projít registračním procesem 

Pro tento účel je připravena jednorázová zjednodušená a návodná registrace zde. V případě 

problému s registrací pište na e-mail spravci@evangnet.cz. 
  

Při nové registraci si můžete zvolit, zda chcete využít e-mail v doméně evangnet.cz či zda budete 

pro přihlašování používat svůj stávající osobní e-mail. Není ovšem žádoucí pro registraci používat 

pracovní/firemní e-maily, které se s prací mění. Ale to je na každém. Tyto registrační e-maily se 

nezveřejňují, slouží pro verifikaci schvalujících. 
  

Veškeré informace k postupné digitalizaci ČCE včetně vstupů do jednotlivých modulů dáváme 

průběžně na web digitalizujeme.e-cirkev.cz. 
 

Ohledně DaRP: aktualizované informace k podávání DaRP jsou uvedeny v tomto odkazu, nově 

je doplněno pozvání na online setkání 5. září v 18:00, kde můžete položit doprovodné dotazy jak 

k podávání DaRP, tak k registraci na evangnet.cz a také zde naleznete informace k termínu 

odevzdání tak, aby byly podepsány včas a na všech úrovních. 
 

Informace k povolávání farářů pošleme, jakmile bude systém spuštěn. 
  

Moc děkuji za součinnost, určitě nám přechod do další fáze digitalizace ušetří mnohé, byť 

na počátku budou otázky. Pokud je máte, rád si je přečtu nebo mi zavolejte. 

  
 

S pozdravem Martin Balcar, vedoucí tajemník ÚCK 

https://evangnet.cz/admin/hromadna-registrace
mailto:spravci@evangnet.cz
http://digitalizujeme.e-cirkev.cz/
https://ustredicce.e-cirkev.cz/dokumenty-temata/granty-a-dotace/grantovy-system/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAzMjRlNzUtZGU3YS00OWE2LTk1YjEtOTc2YjNiYTNiMzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bdcd702f-3bc9-4740-b1a4-da6126a0cd90%22%2c%22Oid%22%3a%2286c4cb21-a599-424d-b60b-e66a22495d6d%22%7d

