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TISK č. 15A 
(Komise E) 

PODPOROVANÁ MÍSTA V ČCE 
 

A) Přehled podporovaných míst 

  Sbor 
Období podpory 

Poznámka 
od do 

1 FS ČCE ve Šternberku  1. 2. 2018 31. 1. 2022  

2 ČCE – povšechný sbor 1. 10. 2018 30. 9. 2022 kazatel. místo s určením pro FS ČCE v Ústí n/L. 

3 FS ČCE v Bošíně  11. 10. 2018 10. 10. 2022  

4 
FS ČCE v Novém Městě 

pod Smrkem  
1. 7. 2019 30. 6. 2023  

 FS ČCE ve Škvorci --- --- místo neobsazeno, podpora se nečerpá 

Farní sbor ČCE ve Šternberku 

2. zasedání 34. synodu v r. 2016 usnesením č. 59 prohlásilo kazatelské místo ve sboru za podporované 

na dobu dvou let od roku 2017, přičemž výše podpory činí po oba roky 90 % částky odvodu 

do Personálního fondu stanovené synodem.  

Kazatelské místo ve FS ČCE ve Šternberku bylo od 1. 9. 2016 do 31. 1. 2018 neobsazeno (sbor byl 

administrován br. f. Janem Lukášem). K 1. 2. 2018 byla na sbor povolána ses. farářka Jana Rumlová. 

K tomuto datu tedy započala doba čerpání podpory.  

1. zasedání 35. synodu v r. 2019 usnesením č. 43 dobu trvání podpory místa prodloužilo o dva roky, 

tj. od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022, a stanovilo výši podpory odpovídající 75 % částky odvodu do PF, 

kterou stanoví synod. 

Podpora tedy byla čerpána po dobu čtyř let od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022. 

ČCE – povšechný sbor – místo celocírkevního kazatele s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem 

4. zasedání 34. synodu v r. 2018 usnesením č. 38 prohlásilo kazatelské místo celocírkevního kazatele 

s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem za podporované na dobu čtyř let s výší podpory 100 % 

odvodu do Personálního fondu po celou dobu trvání podpory.  

Na místo celocírkevního kazatele s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem byl k 1. 10. 2018 povolán 

farář Tomáš Jun. Podpora je tedy čerpána od 1. 10. 2018 do současnosti. 

Farní sbor ČCE v Bošíně 

4. zasedání 34. synodu v r. 2018 usnesením č. 37 prohlásilo kazatelské místo ve sboru za podporované 

na dobu čtyř let, přičemž výše podpory činí pro první dva roky 100 % a další dva roky 80 % částky 

odvodu do Personálního fondu stanovené synodem. 

Synod prohlásil toto místo za podporované od 1. 7. 2018, k tomuto datu byl však sbor uprázdněný 

(administrován ses. f Kateřinou Roskovcovou). Od 11. 10. 2018 byl na sbor povolán br. jáhen 

Petr Mazur. Podpora je tedy čerpána od 11. 10. 2018 do současnosti. 

Farní sbor ČCE v Novém Městě pod Smrkem 

1. zasedání 35. synodu v r. 2019 usnesením č. 42 prohlásilo kazatelské místo ve sboru na dobu čtyř let. 

Výše podpory činí v prvních dvou letech 100 %, ve třetím roce 85 % a ve čtvrtém roce 75 % 

stanoveného odvodu do Personálního fondu. 

Na místo byl k 1. 7. 2019 povolán na dobu pěti let br. farář Petr Chlápek. Podpora je tedy čerpána 

od 1. 7. 2019 do současnosti. 
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Farní sbor ČCE ve Škvorci 

1. zasedání 35. synodu v r. 2019 usnesením č. 41 prohlásilo kazatelské místo ve sboru za podporované 

na dobu čtyř let. Výše podpory činí v prvních dvou letech 100 %, ve třetím roce 90 % a ve čtvrtém 

roce 80 % stanoveného odvodu do Personálního fondu. 

Kazatelské místo ve FS ČCE ve Škvorci nebylo dosud obsazeno kazatelem. Podpora tedy není 

čerpána. 

 

Dopis FS ČCE ve Škvorci členům synodu 
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B) Počet míst – zdůvodnění správní radou PF 

V roce 2022 budou čerpat podporu ze solidárních prostředků na základě prohlášení kazatelského místa 

za podporované 4 sbory: Bošín (měs. I–X/2022), Nové Město pod Smrkem (po celý r. 2022), 

Šternberk (I/2022) a Povšechný sbor (do IX/2022, SR podává synodu návrh na prodloužení podpory 

o 2 roky) v celkové částce 510 225 Kč.  

Rozdělení solidárních prostředků pro rok 2022 počítá s rezervou na nově zřízená podporovaná 

a misijní místa ve výši 122 500 Kč. Ta umožňuje v roce 2022 nově prohlásit jedno kazatelské místo 

za podporované v rozsahu plného úvazek od 1. června se 100% výší podpory. Rezerva na nová 

podporovaná místa je stanovena s ohledem na možnost prodloužení stávajících míst. Pravidla pro 

zřizování a rušení kazatelských míst připouštějí v odůvodněných případech prodloužení podpory 

o další 2 roky (čl. 4., odst. 3.,). To se vztahuje na podporovaná místa v Bošíně, Šternberku a 

Povšechném sboru. Při přípravě návrhu na rozdělení solidárních prostředků správní rada rovněž 

uvažovala s možností obsazení místa FS ČCE ve Škvorci, které je prohlášeno za podporované. 

V dopise sboru synodu se uvádí, že sbor s obsazením místa nepočítá. Pak je možné použít tuto část 

rezervy na prodloužení pro další nová místa. Maximálně však dvě s plným úvazkem a 100% výší 

podpory. 

C) Zdroje solidárních prostředků pro rok 2022 

Zůstatek z roku 2021 11 221 752 

Solidární část PF z roku 2020 3 324 242 

Sbírka solidarity z roku 2021 567 853 

Solidární prostředky pro rok 2022 celkem 15 113 848 

Podpora přiznaná synodem:   

na podporovaná a misijní místa v roce 2022 510 225 

rezerva na podporovaná a misijní místa v roce 2022 – prodloužení 535 191 

rezerva na podporovaná a misijní místa v roce 2022 – nová 122 500 

Na podporu sborů v roce 2022 13 945 932 

zpracovala správní rada PF 

 


