
NĚKOLIK DOBŘE MÍNĚNÝCH RAD: 
 
a) Pro plátce darů a salárů 
 

• Učiňme dary naší církvi pravidelnou součástí našeho 
rodinného rozpočtu ! 

 
1 rohlík denně 1,20 x 365 438 Kč/rok 

5 Kč denně 5 x 365 1825 Kč/rok 
10 Kč denně 10 x 365 3650 Kč/rok 

 
• Získejte od sboru potvrzení o odevzdaných darech v běžném 

roce pro výpočet sníženého daňového základu. Pro fyzické 
osoby platí § 15 odst.8 Zákona 586/1992 Sb. a pro právnické 
osoby § 20 odst. 8 téhož zákona. 

 
 
b) Pro farní sbory 

• Naše svědecká pravdivost a odpovědnost se týká i způsobu 
spravování majetku a vztahu k němu. 

• Prostudujme pozorně znovu Řád hospodaření církve. 
• Zdokonalíme přípravu sborových rozpočtů. Ne automaticky 

podle předchozího roku, ale podle chystaného programu a 
práce sboru. 

• Mysleme na sbory v okolí a neváhejme vzít na sebe část 
těžších břemen druhých. 

• Údržbu budov provádějte průběžně a včas, zabraňte jejich 
vážnějšímu poškození! 

• Hledejte možnosti, jak nevyužité budovy pronajmout, prodat, 
vložit do podnikání … 

• Vstupte aktivně do díla Jeronymovy jednoty jak svou 
obětavostí, tak věcnými žádostmi o pomoc! V r. 2001 
poskytlo ústředí JJ dary pro 17 sborů ve výši 3217 tis.Kč a 
půjčky 6 sborům ve výši 879 tis. Kč. 
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NAŠE  CÍRKEV 
A JEJÍ  PENÍZE 
 
Tlumočíme evangelium Ježíše Krista a konáme službu lásky, ale 
nevyhneme se rozhovoru o penězích. Tato stručná informace je 
určena pro členy církve, zvláště pak pro ty, kteří přispívající na její 
činnost.  Údaje  jsou odvozeny od výkazů hospodaření v r. 2001. 
 

(Pozn. S ohledem na cirkulaci finančních prostředků uvnitř církve a jejich přerozdělování 
 jsou souhrnné tabulky  výdajová a příjmová pouze orientační.) 

 
KOLIK STOJÍ ŽIVOT A SLUŽBA CÍRKVE, 
KAM SMĚŘUJÍ NAŠE VÝDAJE? 
 
Druhy výdajů v milionech Kč 
platy kazatelů 45,8 
platy ostatních zaměstnanců církve 6,4 
ÚCK 6,6 
domy a kostely povšechného sboru 16,2 
rekreační střediska 6,5 
kursy, tábory, rekreace, setkávání, tisk 3,1 
poradní odbory, akce církve, synody, ekumena 3,6 
náklady na provoz farních sborů 31,5 
stavby, rekonstrukce, údržba budov 39,1 
mzdy a pojištění 5,0 
splátky půjček, poskytnuté půjčky a dary 9,0 
jiné výdaje 6,2 
celkem 179,0 



JAKÉ JSOU NAŠE FINANČNÍ ZDROJE? 
 
Druhy příjmů v milionech Kč 
příspěvek MK na platy kazatelů a zaměstnanců církve 44,6 
dotace MK na ústředí církve 2,7 
výnosy kanceláře ÚCK 5,8 
výnosy z domů a kostelů povš. sboru 12,8 
výnosy kursů, táborů, rekreací, tisku 3,0 
dotace MK na stavby a kulturní akce 1,9 
výnosy z rekreačních středisek 4,8 
různé příjmy (vč. části zahr.darů) – odhad 11,9 
saláry 22,5 
sborové sbírky 16,5 
celocírkevní sbírky včetně sbírek JJ 8,0 
příjmy z hospodářské činnosti sborů 14,9 
přijaté dary tuzemské i zahraniční 7,3 
dotace státu a obcí farním sborům 6,7 
splátky poskytnutých půjček 1,7 
ostatní příjmy farních sborů 13,9 
celkem 179,0 

 
 
JAKÉ JSOU NAŠE SALÁRY A OBĚTAVOST? 
V r. 2001 jsme vybrali 22 477 656 Kč jako saláry od 37 958 plátců. 
Na jednoho plátce připadá v průměru 592 Kč, tj. 0,34% průměrného 
výdělku v ČR 175 680 Kč/r, nebo 0,72% prům. starobního důchodu 
81 780 Kč/r. 
Salár a sbírky dohromady vynesly 46 915 266 Kč, tj. v průměru na 
jednoho plátce saláru 1236 Kč, tj. 0,7% prům. výdělku nebo 1,5% 
průměrného starobního důchodu.  
 
 
Apoštol Pavel napsal ve svém druhém dopise do Korintu (kap.8, v.1-2: 
Chceme vám povědět, bratři, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se 
osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vze-
šla jejich bohatá štědrost. 

JAK  PŘISPÍVÁME ? 
Především formou saláru. Náš řád o hospodaření církve doporuču-
je výši saláru 5% z celkových ročních čistých příjmů. Nenechávejte 
odevzdání saláru na poslední chvíli na konci roku, kdy rodiny mívají 
velké finanční výdaje. Nejlepším řešením je trvalý příkaz na našem 
bankovním účtu. Výdaj nepocítíte markantně a sbor má   příjem 
pravidelně během roku. 
 
Chrámovými sbírkami: Připravte si předem obnos, který chcete 
věnovat a buďte štědří. Požadujte po staršovstvu, aby bylo ohláše-
no, jaký je účel každé sbírky ve shromáždění. 
 
Mimořádnými dary: při jubileích a významných rodinných událos-
tech. 
 
U celocírkevních sbírek vyhlášených synodem se rozhoduje 
každý osobně podle účelu sbírky. Váš dar bude vždy přijat 
s vděčností. (jsou to: sbírka na tisk ČCE; sbírka HDL; sbírka pro 
Diakonii; sbírka solidarity, která podporuje slabé sbory s potížemi 
při odvodu do PF; sbírka pro Evangelickou akademii; sbírka pro 
sociální a charitativní pomoc; sbírka JTD a konečně sbírka na bo-
hoslovce a vikariát. 
 
 
 
Využijte ve sborech dostupných veřejných dotací a grantů na kon-
krétní příspěvkové programy. Nenajdete asi grant pro církev, ale 
pro činnosti, které uskutečňujeme v rámci svého poslání v oblasti 
výchovy, kultury, osvěty a humanitární pomoci. 

 
 
 

Zvláštní dík všem dárcům v církvi patří za pomoc při povod-
ních v letech 1997 – 2002. Církev s podstatnou angažovaností 
Diakonie pečuje o bezpečné doručení pomoci adresátům. 

 


