
tel.: +420 222 318 131 
sekretariat@cb.cz 

www.cb.cz 
IČ: 00445215 

č. ú.: 4200155275/6800 

C Í R K E V B R A T R S K Á 
ústředí církve –  Rada CB 
Soukenická 15, 110 00 Praha 1 

 
 
 

 
 
 
 

V Praze dne 3.2.2011 
 

 
Výroční zpráva Církve bratrské za rok 2010 
 
 
V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a 
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (dále jen zákon o 
církvích a náboženských společnostech) Církev bratrská je v České republice registrovanou 
církví oprávněnou k výkonu níže uvedených zvláštních práv: 
 
1. Církev 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, ochrana léčení a ochranná výchova. 

 
Výkon duchovenské služby v ozbrojených silách ČR, stejně tak v místech výkonu vazby, trestu 
odnětí svobody, ochranném léčení a ochranné výchově je upraven dohodami mezi 
ministerstvem obrany a vnitra (k tomu zmocněnými organizačními složkami) na straně jedné 
a církvemi.  
 
A r m á d a 
V roce 2010 Církev bratrská nepověřila žádného duchovního výkonem vojenského kaplana. 
Příslušnou dohodu ovšem má podepsanou a hledá dalšího vhodného kandidáta pro tuto 
práci. 
 
V ě z e ň s t v í 
Službou ve vězeňství se zabývaly přímo v zaměstnaneckém poměru k Vězeňské službě ČR 3 
osoby (duchovní – kazatelé CB). Ve věznicích a ústavech působí 10 k tomu pověřených 
dalších osob (mezi nimi jsou aktivně zapojeni 2 duchovní – kazatelé CB) prostřednictvím 
Vězeňské duchovenské péče. 
 
P o l i c i e 
Na základě dohody upravující spolupráci s Policií ČR byly pro plnění těchto úkolů vyčleněny 3 
osoby (duchovní - kazatelé CB). 
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2. Církev má právo být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním 
zabezpečení církví a náboženských společností. 

 
Ve smyslu zák. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností 
státem byla Církvi bratrské poskytnuta ze státního rozpočtu částka v celkové výši 32 205 000 
Kč. Z toho na platy duchovních včetně pojistného celkem 30 227 000 Kč. Na provozní náklady 
církve byla poskytnuta z výše uvedeného zdroje částka 1 528 000 Kč, na údržbu církevního 
majetku bylo vyčleněno 450 000 Kč. 
 
3. Církev je oprávněna konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle 

zvláštního právního předpisu. 
 
Dle zákona č. 94/1963 Sb. v platném znění je možno manželství uzavřít před orgánem církve 
k tomu oprávněné. V uvedeném roce bylo uzavřeno celkem 82 sňatků dle Řádu Církve 
bratrské, která znamenají vznik manželství s právním účinkem. 
  
4. Církev je oprávněna zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu. 
 
V uvedeném roce provozovala Církev bratrská jednu Vyšší odbornou školu teologickou a 
sociální pod názvem Evangelikální teologický seminář. 
 
5. Zachovávání povinnosti mlčenlivosti duchovních. 
 
V souvislosti s výkonem duchovních služeb je dodržována mlčenlivost kazatelů a vikářů 
Církve bratrské. 
 
 
Církev bratrská v souvislosti s výkonem svého poslání naplňovala výkon všech práv (vyjma 
vyučování náboženství na státních školách - o něž se neucházela), která jsou uvedena v § 7 
odst. 1, písm. b) až f) zák. č. 3/2002 Sb. 
 
 
 
        Ing. Daniel Fajfr, M.Th.  
        předseda Rady Církve bratrské 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato výroční zpráva byla zaslána Ministerstvu Kultury ČR  
a je zveřejněna na webových stránkách Církve bratrské na adrese: www.cb.cz. 


