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V Praze dne 26. 3. 2015 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA CÍRKVE BRATRSKÉ ZA ROK 2014 
 
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) je Církev bratrská v České republice registrovanou 
církví oprávněnou k výkonu níže uvedených zvláštních práv: 
 
1. Církev bratrská 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 2014 Církev bratrská pověřila 1 duchovního výkonem vojenského kaplana. 
V ě z e ň s t v í 
Službou ve vězeňství se zabývaly přímo v zaměstnaneckém poměru k Vězeňské službě ČR 
2 osoby – vězeňští kaplani. Ve věznicích a ústavech působí 11 k tomu pověřených dalších 
osob (mezi nimi jsou aktivně zapojeni 4 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 2 osoby (duchovní - kazatelé CB). 
Z d r a v o t n i c t v í 
Na základě dohod upravující spolupráci se zdravotnickými zařízeními bylo pro plnění 
těchto úkolů vyčleněno 6 osob (duchovní - kazatelé CB). 

 
2. Církev je oprávněna konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle 

zvláštního právního předpisu. 
Dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění je možno manželství uzavřít před orgánem 
církve k tomu oprávněné. V uvedeném roce bylo uzavřeno celkem 79 sňatků dle Řádu 
Církve bratrské, která znamenají vznik manželství s právním účinkem. 

  
3. Církev je oprávněna zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu. 

V uvedeném roce provozovala Církev bratrská 1 vyšší odbornou školu teologickou a 
sociální pod názvem Evangelikální teologický seminář (www.etspraha.cz). 
 
Dva ze Sborů Církve bratrské provozovaly 2 základní školy (Pardubice a Písek-Elim). 
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4. 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, která 
jsou uvedena v § 7 odst. 1, písm. b) až f) zák. č. 3/2002 Sb. vyjma vyučování náboženství na 
státních školách - o něž se neucházela. 
 
Doplňující informace 
Církev bratrská je zřizovatelem Diakonie Církve bratrské, která v r. 2014 spolu se svými 3 
středisky (Bethesda, Černý Most, Xaverov) a 9 pobočkami (Beroun, Hrádek, Kladno, Kolín, 
Litvínov, Most, Olomouc, Praha 3, Třinec) rozvíjela svou činnost (www.cb.cz/diakonie).  
 
Církev bratrská v roce 2014 na základě Zákona 428/2012 Sb. obdržela  
1) příspěvek na podporu činnosti církví ve výši 32 335 000,- Kč  
2) a v závěru roku finanční náhradu, resp. její druhou splátku ve výši 26 205 533 Kč. 

V souladu s rozhodnutím nejvyššího orgánu, tj. Konference Církve bratrské ze dne 23. 11. 
2013 byly tyto částky rozeslány jednotlivým Sborům Církve bratrské (tj. evidovaným 
právnickým osobám), přičemž 10% z příspěvku na podporu činnosti církví bylo 
ponecháno ve stavebním a rezervním fondu. 

 
Další informace o činnosti Církve bratrské lze nalézt na webové adrese www.cb.cz. 
 
 
 
        Ing. Daniel Fajfr, M.Th.  
        předseda Rady Církve bratrské 
 
 
 

Mgr. Petr Grulich 
tajemník Rady Církve bratrské 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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