Výroční zpráva Českobratrské církve evangelické
za rok 2020
Českobratrská církev evangelická disponuje podle § 7 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb.,
o církvích a náboženských společnostech, oprávněním k výkonu všech zvláštních práv
vyjmenovaných v § 7 odst. 1, písm. a) až e) citovaného zákona. Všechna zvláštní práva
v roce 2020 vykonávala a ve smyslu § 7 odst. 3 citovaného zákona o tom podává zprávu:
a)

ČCE je oprávněna vyučovat náboženství na školách veřejných zřizovatelů.

Výuka náboženství na veřejných školách byla uskutečňována jako nepovinný předmět.
Tento předmět navštěvovalo celkem 978 žáků a studentů.
b)
ČCE je oprávněna pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu
duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se
vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranné léčení
a ochranná výchova.
ČCE vyslala 8 vojenských kaplanů (vojáků z povolání), 8 vězeňských kaplanů (s plným
nebo částečným pracovním úvazkem u Vězeňské služby ČR) a 12 nemocničních kaplanů
(s plným nebo částečným pracovním úvazkem).
c)

ČCE je oprávněna konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky.

Ve sborech ČCE bylo uzavřeno celkem 681 církevních sňatků.
d)

ČCE je oprávněna zřizovat církevní školy.

ČCE je zřizovatelkou 7 církevních škol:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Bratrská škola – církevní základní škola v Praze
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
v Praze
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní v Brně
Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci
Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie v Náchodě
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně
Škola příběhem – církevní základní škola v Brně
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Hospodaření ČCE
V roce 2020 bylo hospodaření ČCE významně ovlivněno negativními dopady pandemie
COVID-19. Přesto se, zejména v důsledku zhodnocení finančních investic, podařilo uzavřít
rok ziskem ve výši 6 453 tis. Kč, kdy celkové náklady roku činily 497 453 tis. Kč a výnosy
503 906 tis. Kč. Nejvýznamnější položku nákladové části hospodaření tvoří osobní náklady
vynakládané na duchovenské a ostatní zaměstnance ČCE. V roce 2020 výše těchto nákladů
činila 130 429 tis. Kč. Celkové provozní náklady na běžné činnosti ČCE dosáhly částky
165 162 tis. Kč, z toho na provoz církevních rekreačních středisek připadá 12 588 tis. Kč.
Projekty, které v roce 2020 představovaly zejména přípravné práce na vydání nového
zpěvníku a přípravu staveb dvou škol Evangelické akademie, do nákladové části přispěly
výší 1 917 tis. Kč. Rozvojové investice byly pořízeny v hodnotě 4 900 tis. Kč.
Činnost ČCE je stále, i když v klesající míře, financována z příspěvku od Ministers tva
kultury poskytovaného v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 428/2012 Sb.,
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. V roce 2020 činila výše
tohoto příspěvku 62 218 tis. Kč.
Celková výše čerpání vnitřních fondů ČCE dosáhla částky 135 048 tis. Kč.
Významnými provozními výnosy povšechného sboru jsou výnosy z hospodářské činnosti.
Jedná se zejména o výnosy z pronájmů nemovitostí ve vlastnictví ČCE, výnosy z pobytů
klientů v církevních rekreačních střediscích a o tržby z prodeje zboží a služeb. Výše těchto
vlastních příjmů činila 24 168 tis. Kč.
Rostoucí zdroj příjmů v hospodaření ČCE představují přijaté dary, sbírky, granty a dotace.
V roce 2020 tvořila celková suma takto přijatých příspěvků (včetně výše zmíněné dotace
z MK) 94 194 tis. Kč.
Vedle provozních výnosů ovlivňují hospodaření povšechného sboru také výnosy z prodeje
movitého a nemovitého majetku a výnosy z finančních operací.
Účetní závěrka ČCE za rok 2020 je k nahlédnutí zde.
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Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Českobratrská církev
evangelická (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů,
která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12.
2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních
metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě a) přílohy
této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
organizace Českobratrská církev evangelická k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a
výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními
předpisy.
Celá zpráva auditora je k nahlédnutí zde.

Poděkování dárcům
Děkujeme subjektům státní správy, samosprávy i soukromým nadacím, které v roce 2020
podpořily naše projekty svými dotacemi a příspěvky:
Byly
▪
▪
▪

to:
Magistrát hl. m. Prahy – Husův dům (fasáda)
Ministerstvo kultury – Sjezd (nejen) evangelické mládeže
Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové – Romsko-české křesťanské aktivity,
Setkání křesťanů, Sekularizace;

Dary a sponzorské příspěvky v roce 2020
Velice si vážíme také podpory formou darů či sponzorských příspěvků, které jsme
obdrželi od drobných i větších dárců, jakož i od firem:
▪
Conseq Investment Management, a. s.;
▪
dárci, kteří si nepřejí být zveřejněni;
▪
dárci, kteří přispěli do veřejné sbírky;
▪
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau;
▪
Evangelische Kirche der Pfalz;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Evangelische Kirche im Rheinland;
Evangelische Landeskirche in Baden;
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern;
Evangelisch-Lutherisches Landeskirche Sachsens;
Evangelische Werk für Diakonie, Berlin;
Gustav-Adolf-Werk e.V.;
Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland e.V. (CEK);
Evangelická luterská církev v Maďarsku;
Orgbyo Stiftung, Švýcarsko;
Presbyterian Church in USA;
Respect;
Verband Evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland
(VEM);
WCRC;
M.a P.Raschkovi;

Všechny dotace, dary a sponzorské příspěvky nám jsou velkou pomocí, upřímně proto
děkujeme všem, kteří nám těmito způsoby pomáhají naši činnost rozvíjet. Věříme, že
projekty, které s vaším přispěním uskutečňujeme, mají smysl. Děkujeme vám, že nám
pomáháte ukazovat tento smysl i jiným.

V Praze 20. dubna 2021

Vladimír Zikmund
synodní kurátor
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Daniel Ženatý
synodní senior
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Loga dárců
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