
 

Milí přátelé čermenského sboru, 

možná vás překvapí, že letošní Advetní dopis má přílohu. 

Staršovstvo se na svých jednáních zamýšlí, mimo jiné, jak se co nejlépe 

vypořádat s finančními potřebami, které jsou nezbytné na bezproblémový 

chod sboru, a s každoročně se zvyšujícími finančními náklady, které souvisejí 

s přípravou na samofinancování církve. Staršovstvo se rozhodlo, že se pokusí 

vám všem, kterým život našeho sboru není lhostejný, připravit přehled 

nákladů potřebných pro provoz sboru a poprosit vás, abyste si každý sám u 

sebe uvědomil, co můžete a co chcete pro nově vyvíjející se situaci udělat. 

Pro vlastní potřebu života našeho sboru je potřeba cca 300,- tisíc Kč na rok. 

Sem patří náklady za el. energii, spotřební a kancelářský materiál, cestovné, 

telekomunikaci, mzdové náklady. (Podrobný seznam nákladů je uveden ve 

výkazů hospodaření, který si můžete vyzvednout na faře a prostudovat si ho.) 

Dalšími náklady jsou takzvané odvody: 

- Repartice seniorátní – to je příspěvek našeho sboru na chod seniorátu. 

Vypočítává se podle počtu členů sboru. Pro rok 2017 činí 19 600,- Kč. 

- Repartice celocírkevní – dtto příspěvek na chod celé církve ČCE. Pro rok 

2017 činí 29 000,- Kč.  Repartice budou každým rokem navyšovány. 

- Odvod do personálního fondu - to je příspěvek na mzdu farářů a farářek, tak 

jak stanovil synod na každé plně obsazené kazatelské místo. Pro rok 2017 

činí 100 000,- Kč. Tento odvod se bude každoročně navyšovat: pro r. 2018: 

108 300,- Kč, pro 2019: 117 100,- Kč, v roce 2020: 126 700,- Kč. 

Pro život našeho sboru je pro rok 2017 potřeba cca 460,- tisíc Kč. V této 

částce není počítáno s žádnou údržbou. 

Tolik k nákladům.  

A co tvoří příjmy sborů? 

Především je to salár, sborové sbírky a dary. 

- Salár je dobrovolným příspěvkem členů sborů na chod farnosti a církve. Pro 

názornost přikládáme tabulku, jaká je situace v našem sboru za rok 2016. 

Máme 426 členů, salárníků 108. Počet členů platících salár v současné době 

nelze přesně určit. V případě, že z rodiny platí jeden z manželů, je 

automaticky za salárníka považován i druhý z manželů, je-li členem sboru. 

Když jsou v rodině dospělé, samostatně výdělečné děti, je třeba při úhradě 

saláru uvádět jejich jména, aby bylo jasné, za koho je salár hrazen. Salár 

můžete platit na účet 128752017/0300 jak již mnozí z vás dělají, nebo 

úhradou pokladníkovi panu Karlu Balcarovi a lze i uhradit na faře.  Jako 

podklad pro vaše zamyšlení vám předkládáme doporučení z ústředí ČCE: 

Pravidelný příspěvek v přibližné výši 1-2 procenta čistých příjmů by měl být 

minimem pro každého, komu na existenci Českobratrské církve evangelické 

záleží. Aktivní členové a členky sboru by pak měli své příspěvky zvýšit na 3-5 

procent z čistých příjmů. 

Za rok 2016 se v našem sboru na saláru vybralo 257 100,- Kč.  

- Sborové sbírky jsou „nedělní sbírky“. V r. 2016 vynesli 104 597,-Kč.  

- Dary tuzemské, finanční příspěvky věnované na provoz sboru, činily 

v loňském roce 252 150,- Kč. 

Příjem za rok 2016 byl 613 847,- Kč, jak s ním bylo naloženo, se můžete 

dočíst v již zmíněném výkazu hospodaření. 

Nedělní sbírky nebývají vždy jen pro vlastní potřeby. V roce 2016 jsme 

celkem vybrali přes 63 000,- Kč na podporu projektů Diakonie a řady jiných 

subjektů.  

V případě, že sbor zamýšlí nějakou nákladnější investici či opravu                 

(v minulém období to bylo osvětlení věže kostela a oprava varhan), vyhlásí 

staršovstvo účelovou sbírku. 
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Na sborovém shromáždění v r. 2017 byla vyhlášena účelová sbírka na opravu 

střechy kostela. 

Na střeše je původní dřevěný šindel, na který byly v šedesátých letech 

položeny azbestové šablony. Těm dochází životnost. Výměny jednotlivých 

šablon jsou obtížné, protože k nim není přístup. Proto se staršovstvo letos v 

únoru rozhodlo připravit žádost o dotaci na ministerstvo zemědělství na 

opravu střechy kostela. V projektu je počítáno s kompletním odstraněním 

azbestu i dřevěného šindele. Bude provedeno nové bednění z prken, na ně 

bude položena dešťujistá folie a jako krytina byla vybrána hliníková krytina 

rakouské výroby – PREFA – šablony budou mít antracitovou barvu. Dotace 

nám byla poskytnuta, ale rozhodnutí přišlo z ministerstva až na konci 

července místo slíbeného května. Abychom do konce podzimu stavbu 

připravili a zrealizovali, neměla již prováděcí firma tolik volné kapacity. 

Proto v letošním roce bude nakoupen materiál, aby byla v příštím roce 

dodržena cena opravy. Ta je cca 1 480 000,- Kč.  Její profinancování 

plánujeme následně: dotace z ministerstva zemědělství 700 tisíc, dar z GAW 

prostřednictvím Jeronýmovy jednoty 350 tisíc, bezúročná půjčka z JJ 150 

tisíc.  Účelová sbírka k 27.11.2017 73 tisíc.  Zatím ještě k úhradě celé částky 

chybí 207 tisíc.  

Myslíme s vděčností na naše předky, kteří postavili sborové objekty ze svých 

prostředků, protože jejich víra v Boha byla součástí jejich života a záleželo 

jim na tom, aby se k bohoslužbám scházeli v důstojném prostředí. Věříme, že 

jako sbor dokážeme tyto budovy udržovat i při odluce církve od státu a budou 

i nadále sloužit nám i všem příchozím a budeme zde společně nacházet svůj 

duchovní domov. 

Zveme vás na besedu o financích nazvanou „Hospodaření čermenského sboru 

včera, dnes a zítra“, která bude v úterý 13. února od 19h na faře. 

Staršovstvo FS ČCE v Horní Čermné 

Stručný přehled o saláru vycházející z předcházejícího textu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší způsob platby saláru pro sbor je pravidelný měsíční převod na účet 

128752017/0300. V tabulce je nastíněna orientační doporučená výše 

měsíčního příspěvku na salár.  

měsíční čistý 
příjem Kč 

minimální platba optimální platba 

1% 2% 3% 4% 5% 

10 000 100 200 300 400 500 

15 000 150 300 450 600 750 

20 000 200 400 600 800 1000 

25 000 250 500 750 1000 1250 

30 000 300 600 900 1200 1500 

 

Na vyžádání vám vystavíme potvrzení o daru církvi pro účely snížení základu 

daně z příjmu. 


