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Milí členové a milé členky hornočermenského 
sboru, milí přátelé, 
na květnovém setkání staršovstva jsme se zabývali 
tématem financování, které se mění v souvislosti 
s přijatým zákonem o „odluce“ církví od státu, 
a rozhodli jsme, že se na Vás obrátíme s tímto 
dopisem. Rádi bychom se Vám pokusili osvětlit 
některé aktuální otázky spojené s financováním 
a zároveň Vás pozvali na večer s besedou k tomuto 
tématu. 

Od 1.1.2013 začal platit zákon o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 
který nově upravuje vztah církví a státu. Dosavadní 
praxe, kdy stát z tržeb získaných ze zabaveného 
církevního majetku dával církvím dotaci na platy 
farářů, bude končit v roce 2015. Během následujících 
14ti let bude stát svou dotaci snižovat až k nule. 
Odluka by tedy měla probíhat postupně a povede 
k úplné finanční samostatnosti církví. 

Jak je tomu u nás? 
Navazujeme vděčně na své předky a předchůdce, kteří 
zde umožnili vznik evangelického sboru a shromáždili 
vlastní prostředky pro stavbu obou kostelů, postavení 
fary, koupi několika pozemků a zajištění všech 
potřebných výdajů. Dnes pečujeme o to, co nám bylo 
svěřeno. Snažíme se nejlépe, jak dovedeme, aby kostel 
i fara v Horní Čermné a modlitebna v Horním 
Třešňovci dobře sloužily. Pomáhají k tomu i všechny 
Vaše finanční příspěvky (větší i drobné), díky nimž 
jsme sborem v podstatě soběstačným. 

Nedávno jsme se pokusili formulovat naše poslání 
takto: „Jako Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Horní Čermné toužíme vytvářet 
společenství sboru, kde se bude každý cítit přijímán 
ve své jedinečnosti. Chceme se shromažďovat jako 
společenství, které vítá lidskou rozmanitost. Chceme se 
podílet na vytváření místa, kde se mohou lidé jakékoli 
víry - nebo i lidé nevyznávající žádnou víru - setkávat 
v naslouchání, rozhovoru, v otevřenosti otázkám, 
v radosti a v modlitbě. Chceme být solidární s lidmi, 
kteří se z nějakých důvodů ocitli v mimořádné životní 
situaci nebo na okraji společnosti.“

Pokud chceme toto poslání nadále rozvíjet, je potřeba 
již nyní začít postupně zvyšovat i naši finanční 
odpovědnost a obětavost. 

Zveme Vás na besedu o financování sboru, která bude 
v úterý 29.10.2013 od 19.00 na faře. 

Pokud byste stáli o osobní rozhovor a návštěvu, 
budeme rádi, když se nám ozvete. 

V řádech naší církve lze vyčíst 
o příjmech a obětavosti toto:  

1. Hospodaření církve spočívá na dobrovolné 
obětavosti jejich členů.

2. Vlastní příjmy sboru jsou: salár, sbírky při 
shromáždění, účelové sbírky a dary.

3. Salár je pravidelný roční dar, který církev 
očekává od každého svého člena s vlastním 
příjmem v doporučené výši 5% jeho celkových 
ročních čistých příjmů. Salár se platí sboru, do 
něhož člen patří, a to v měsíčních splátkách nebo 
jednou ročně. Manželé mohou platit společně. 
Salár se neočekává od člena sboru bez vlastního 
příjmu. Neplacení saláru nemůže být důvodem 
k vyloučení z církve. 

4. Sbírky při shromáždění jsou dalším zdrojem 
příjmů, které sbor očekává od svých členů.
Konají se pravidelně:

a. pro sborové účely
b. pro mimosborové účely jako povinné 

sbírky na základě usnesení synodu či 
konventu, nebo jako nepovinné sbírky 
dle usnesení staršovstva 

5. Účelové sbírky slouží k financování 
mimořádných potřeb sboru. 

6. Dary poskytují sborům fyzické i právnické osoby 
při služebnostech, životních jubileích a jiných 
příležitostech.

7. O celkové výši darů poskytnutých sboru na 
církevní účely ve zdaňovacím období vydává sbor 
na žádost dárce (daňového poplatníka) potvrzení 
ve smyslu zákona o dani z příjmu. Potvrzení lze 
vydat na základě příjmových dokladů zahrnutých 
do účetnictví sboru, jedná-li se o nepeněžní dar na 
základě doložení jeho hodnoty dárcem. 
O vydaných potvrzeních vede sbor průkaznou 
evidenci.

8. Ostatní příjmy sboru jsou zejména:
půjčky, příspěvky a dary z církevních zdrojů; 
účelové půjčky, příspěvky a dotace státu či 
obcí; prostředky získané na základě grantů 
a projektů; příjmy z pronájmu a podnikání; 
likvidační zůstatky právnických osob 
a dědictví odkázaná církvi

za staršovstvo Vladimír Hejl, kurátor
9.10.2013 Jakub Keller, farář
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