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Českobratrská církev evangelická, povšechný sbor, Jungmannova 9,
p. přihr. 466, 111 21, Praha 1, č. konta: 478496703/0300, www.srcce.cz, sekretariat@srcce.cz

ČCE A JEJÍ FINANCE
Církev má úkol přinášet dobrou zprávu – evangelium všemu stvoření. Tento
úkol by neměl být překryt žádnými jinými motivy. Církev jako společenství
poutníků na cestě za svým Pánem a ke druhým lidem musí však být spravována
jako každá jiná organizace podle pravidel, řádů a zákonů. Pak je její povinností
také péče o materiální zajištění církevního života a práce.
Následující stručná informace je určena pro členy církve a pro její příznivce,
zvláště pro ty, kteří přispívající na její činnost. Údaje jsou odvozeny z výkazů
hospodaření v r. 2005.
S ohledem na vnitřní pohyb finančních prostředků, jejich přerozdělování a různé
způsoby účtování, jsou údaje v tabulkách pouze orientační.
JAKÉ JSOU VÝDAJE NA ŽIVOT A SLUŽBU CÍRKVE A KAM SMĚŘUJÍ

Druhy výdajů
Platy a pojištění kazatelů
Platy a pojištění všech ostatních zaměstnanců církve
Náklady na provoz Ústřední církevní kanceláře
Domy a kostely povšechného sboru
Rekreační střediska povšechného sboru
Kursy, tábory, rekreace, tisk a setkání národů
Poradní odbory, akce církve, synody, ekuména
Náklady na provoz farních sborů
Stavby, rekonstrukce, údržba budov
Poskytnuté půjčky, dary, charitativní a sociální pomoc
Jiné výdaje a daně
Celkem

V mil. Kč
63,5
16,5
6,6
11,3
8,9
8,2
0,9
34,5
34,4
11,8
22,7
219,3

Největší část výdajů tvoří mzdy pracovníků církve. Následují náklady na údržbu
sborových budov a provoz sborů. Významná část výdajů připadá na celocírkevní práci a na sociální a charitativní pomoc.

JAKÉ JSOU NAŠE FINANČNÍ ZDROJE A ODKUD PŘICHÁZEJÍ
Obětavost: V r. 2005 jsme od 31 645 plátců
vybrali 22 417 061 Kč jako příspěvek na salár.
Na jednoho plátce připadá v průměru 708 Kč,
tj. 0,31 % průměrného výdělku, který v ČR činí
228 360 Kč/rok, nebo 0,65 % průměrného
starobního důchodu, který činí 90 852 Kč/rok.
Salár, dary a sbírky vynesly celkem 63 099 961
Kč, tj. v průměru 1 994 Kč na jednoho plátce
saláru, tedy 0,87 % průměrného výdělku nebo
2,2 % průměrného starobního důchodu.

Co znamená „salár“?
Latinské „salārium, iī“ (solní),
v římských dobách dávka soli
vojákům nebo finanční úhrada
této dávky, později služné úředníků a mzda soudců.
Evangelická církev tradičně
používá tento pojem pro pravidelný každoroční dar na provoz
sboru a církve.

Druhy příjmů
Příspěvek MK na platy kazatelů a ústředí
Dotace MK na údržbu církevního majetku
Výnosy Ústřední církevní kanceláře
Výnosy z domů a kostelů povšechného sboru
Výnosy kursů, táborů, rekreací, tisku
Výnosy z rekreačních středisek
Různé příjmy (vč. části zahraničních darů)
Saláry
Sborové sbírky
Celocírkevní sbírky včetně sbírek Jeronýmovy jednoty
Příjmy z hospodářské činnosti sborů
Přijaté dary tuzemské i zahraniční
Dotace státu a obcí farním sborům
Ostatní příjmy farních sborů
Celkem

V mil. Kč
58,4
1,5
2,8
16,3
6,5
7,9
5,3
22,4
13,9
10,5
24,3
30,1
5,3
16,6
221,8

JAK PŘISPÍVÁME NA ČINNOST CÍRKVE
Salárem: Řád hospodaření církve doporučuje, aby každý člen církve platil salár
ve výši 5% z celkových čistých ročních příjmů. Současná obětavost dosahuje
přibližně pětiny doporučené výše.

Chrámovými sbírkami: Většina sbírek je určena pro potřeby vlastního sboru.
Několikrát do roka se konají celocírkevní sbírky vyhlašované synodem pro
určité úseky církevní práce: Na tisk, pro Diakonii, na stavební účely (Hlavní dar
lásky). Konáme také sbírku solidarity na pomoc sborům, které nemohou plně
hradit svůj odvod do personálního fondu (PF), sbírku pro Evangelickou akademii, pro křesťanskou službu, pro sociální a charitativní pomoc, sbírku Jubilejní
toleranční dar (JTD) na dlouhodobé financování stavebních akcí a sbírku na
bohoslovce a vikariát.
Mimořádnými dary: Při jubileích a významných rodinných událostech, na
konkrétní potřeby sboru, např. na opravu kostela, na vybavení sborových prostor
nebo pro oběti přírodních katastrof.
NĚKOLIK RAD A DOPORUČENÍ
a) Pro dárce
Sbírky: Předem si připravte obnos, který chcete darovat a buďte štědří. Při
každé sbírce ve shromáždění by staršovstvo mělo ohlašovat, jaký je její účel.
Některé sbory vedou evidenci sbírek, která umožňuje, aby dárci mohli darované
peníze odečíst od základu daně z příjmu. Informujte se o těchto možnostech.
O účasti na sbírce se rozhoduje každý sám podle účelu sbírky a svých priorit.
Váš dar bude vždy přijat s vděčností.
Salár: Neodkládejte placení saláru na poslední chvíli na konci roku, kdy míváte
velké finanční výdaje. Nejlepším řešením je trvalý příkaz k úhradě z Vašeho
bankovního účtu nebo pravidelný měsíční obnos strhávaný z platu. Tak nepocítíte velké jednorázové výdaje a sbor bude mít pravidelný příjem během celého
roku. Způsob výběru saláru závisí na každém sboru.
Učiňme dary naší církvi pravidelnou součástí našeho rodinného rozpočtu!
1 dar v ceně 1 rohlíku denně …… 2,50 x 365 = 912 Kč/rok
5 Kč denně ………………………. 5 x 365 = 1 825 Kč/rok
10 Kč denně ……………………..
10 x 365 = 3 650 Kč/rok
20 Kč denně ……………………..
20 x 365 = 7 300 Kč/rok
Vyžádejte si od sboru potvrzení o všech evidovaných darech, které jste během
roku dali církvi. V daňovém přiznání pak všechny dary odečtěte od základu
daně z příjmu. Vyúčtování poskytnutých darů je povinen provést také každý
zaměstnavatel, který provádí zaměstnanci vyúčtování daně z příjmu ze závislé
činnosti. Pro fyzické osoby platí § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., pro právnické osoby § 20 odst. 8 téhož zákona. Nestyďte se uplatňovat své zákonné
nároky. Daň z příjmu se Vám sníží o 12 – 32 % částky, kterou jste věnovali
církvi.

b) Pro farní sbory
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Naše svědecká pravdivost a odpovědnost se projevuje mj. také tím, jak
spravujeme majetek církve a jaký k němu máme vztah.
Prostudujme a respektujme Řád hospodaření církve a pravidla, která jsou
v něm stanovena.
Provádějme s největší pečlivostí přípravu sborových rozpočtů. Netvořme je
mechanicky podle předchozího roku, ale konkrétně podle chystaného programu práce ve sboru.
Mysleme nejen na svůj sbor, ale i na potřebnější sbory ve svém okolí. Neváhejme brát na sebe část břemen druhých.
Využívejme všech možností získat granty a veřejné dotace na určité příspěvkové programy. Neexistují žádné granty na činnost církví, jsou však
vypisovány granty v oblasti výchovy, kultury, osvěty a rekonstrukce památek. V našich sborech provádíme všechny tyto činnosti. Neváhejme žádat na
krajské i místní úrovni o granty a příspěvky. Nebojme se žádat veřejnou
správu o finanční prostředky pro dobrou práci, kterou v církvi děláme.
Informace o grantových zdrojích jsou k dispozici v ÚCK a v seniorátních
výborech ve formě CD. Celocírkevní fundraiserka v ÚCK je připravena poskytnout radu i pomoc při hledání finančních prostředků.
Uvažujme s dostatečným předstihem o finančních potřebách sboru a snažme se včas zajistit potřebné prostředky ze všech dostupných zdrojů. Žádosti
o příspěvky, které poskytuje církev, i o příspěvky ze zdrojů mimo církev
podávejme ve stanovených termínech.
Údržbu budov provádějme průběžně a včas. Zabraňme jejich vážnějšímu
poškození v důsledku špatné údržby!
Přemýšlejme, jak naložit s nepoužívanými nemovitostmi, zejména budovami. Hledejme možnosti, jak je pronajmout, nebo využít k podnikání.

JERONÝMOVA JEDNOTA
Svými příspěvky a dary se aktivně zapojte do pomocmného díla Jeronýmovy
jednoty. Jeronýmova jednota poskytuje z peněz, které shromáždí, příspěvky
na stavební akce našich sborů. V případě oprávněné potřeby vám Jeronýmova
jednota na základě žádosti poskytne finanční pomoc. V r. 2006 ústředí Jeronýmovy jednoty poskytlo 22 sborům dary ve výši 2 247 tis. Kč a 13 sborům půjčky ve výši 2 730 tis. Kč. Hlavní dar lásky ve výši 852 tis. Kč byl poskytnut na
výstavbu sborového domu v Domažlicích. Další drobnější dary a půjčky poskytly seniorátní odbory Jeronýmovy jednoty.

