V Praze dne 13.3.2O2O

wnočruízpnÁvA cíRKvE BRATRsKÉ zA RoK 2oL9
V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č,3/2OO2 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení

církvía náboženských společnostía

o

změně něktených zákonů (dále jen zákon o církvích

a náboženských společnostech) je Církev bratrská v Českérepublice registrovanou církvíoprávněnou
k uýkonu nížeuvedených zvláštních práv:

1,. Církev bratrská je oprávněna pověřit osoby vykonávajícíduchovenskou činnost k v,ýkonu
duchovenské služby v ozbrojených silách Českérepubliky, v místech, kde se vykonává vazba,
trest odnětí svobody, zabezpečovacídetence, ochranné léčenía ochranná výchova. Výkon
duchovenské služby na uvedených místech je upraven dohodami mezi Ministerstvem obrany
a vnitra (k tomu zmocněnými organizačnímisložkami) na straně jedné a církvemi (ERC, ČBK).

Armáda

V armádě v roce 2019 působil 1 vojenský kaplan (kazatel Církve bratrské).

vězeňství

v r. 2Ot9

podílela na pastoraci vězňů v několika českých věznicích.
V zaměstnaneckém poměru VS ČR pracovali 3 vězeňští kaplani (resp. 2 kaplani a 1 kaplanka).
Církev bratrská se

Do věznic dále pravidelně docházelo cca 30 dobrovolníků (z řad kazatelů Církve bratrské i laiků)

prostřednictvím Vězeňské duchovenské péčenebo Mezinárodního vězeňského společenství.

7dravotnictví

Církev bratrská se v r. 2019 podílela na pastoraci nemocných v několika českých nemocnicích.
V zaměstnaneckém poměru pracoval 1 nemocniční kaplan. Do nemocnic dále pravidelně docházeli
2 dobrovolníci (z řad kazatelů Církve bratrské) na základě dohod upravujícíspolupráci
s jednotlivými zdravotnickými zařízeními.

2.

Církev je oprávněna konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevnísňatky podle zvláštního
právního předpisu.
Dle zákona č.89/2072 Sb. v platném zněníje možno manže|ství uzavřít před orgánem církve k tomu
oprávněné. V uvedeném roce bylo uzavřeno celkem 133 sňatků dle Řádu správy Církve bratrské,
která znamenají vznik manželstvís právním účinkem.

3.

Církev je oprávněna zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu.
V uvedeném .roce provozovala Církev bratrská 1 vyššíodbornou školu teologickou a sociální
pod názvem Eva ngeliká n í teologický semi nář (www.etspra ha.cz).
Tři ze Sborů Církve bratrské provozovaly 3 základníškoly (Pardubice, Písek-Elim a Ústí nad Labem).
l

Církev bratrská v souvislosti s výkonem svého poslání nap|ňovala výkon všech práv, která jsou uvedena
v § 7 odst. 1, písm. a) až d) zák. č.3/2002 Sb. vyjma vyučování nábožensWí na státních školách - o něž
se neucháze!a.
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Doplňuiící informace:

.

r

Církev bratrská je zřizovate|em Diakonie Církve bratrské, která v r.20t9 spolu se svými 3 středisky
(Bethesda, Černý Most, Xaverov) a 9 pobočkami (Beroun, Brno, Hrádek, Kladno, Kolín, Litvínov,
Most, Praha 3, Třinec) rozvíjela svou činnost (www.cb.czldiakonie).

Církev bratrská v roce 20t9 na základě Zákona 428/2072 Sb. obdržela
1) v lednu příspěvek na podporu činnosti církvívevýši 25 868 000,- Kč;
2) a v prosinci finančnínáhradu, resp. její příslušnou ročnísplátku ve výši 27 6L9 699,- Kč.
V souladu s rozhodnutím nejvyššíhoorgánu, tj, Konference Církve bratrské ze dne 20. 5. 2016 byly
tyto částky rozeslány jednotlivým Sborům Církve bratrské (tj, evidovaným právnickým osobám),
přičemž LO% z příspěvku na podporu činnosti církvíbylo ponecháno ve stavebním a rezervním
fondu a IO% z finančních náhrad bylo ponecháno ve Fondu z majetkového vyrovnání pro činnost
ústředí,

o

přúmy za uplynulé období v tis. kč

2oL5

2ot6

2ot7

2018

2oL9

od státu na činnost
Na provoz a mzdy od jednotlivých sborů
Bezúplatnéplnění (dary)

32 335

30 718

29 7o2

27 485

25 868

43735

44 665

46253

48 670

51 365

762

564

837

7 L79

Ostatnípříjmy
Celkem ročnípříimy

L887
787L9

2 039

77 986

2o43
78235

L343
237o
79 868

97 525

2656L

26 679

26759

26946

27 620

13 113

Do majetku:
Od státu

-

finančnívyrovnání(restituce)

Po datu účetnízávěrky za rok 2019 nedošlo k žádným významným skutečnostem, které by měly vliv na
účetnízávěrku. V roce 2020 očekáváme následující přúmy:

2o2o

2425L

od státu na činnost
Od státu

-

282oo

finančnívyrovnání (restituce)

Dalšíinformace o činnosti církve bratrské lze na|ézt na webové adrese
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Bc. David Novák,M.Th.
předseda Rady Církve bratrské

Bw,,r^gl;VahnbQ

Bronislav Matulík, DiS.
2. místopředseda Rady Církve bratrské

Tato výročnízpráva byla zaslánq Ministerctvu Kuftury ČR
je zveřejněna na webových stmnkách Církve bratrské nq adrese: www.cb.cz.
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