
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SPEKU
Praha, ETF UK, 26.1.2012, od 15 hodin

Zahájila H.Pfannová, předsedkyně SpEku, píseň 635, modlitba

H.Pfannová informovala o kolegyních a kolezích, kteří za uplynulý rok zemřeli, vystoupili ze 
SpEku nebo do něj vstoupili ( viz Zpráva výboru SpEku za r. 2011).

Skrutátory zvoleni: Zvonek Šorm, Martin Tomešek.
Zapisovatelem Petr Pivoňka.
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Jirků a Štěpán Hájek.

Schválen program schůze.

Jan Čapek napsal a přečetl pozdravy M.Brožovi, V.Hajskému, L.Hánovi, S.Karáskovi, 
M.Plecháčkovi, J.Pokornému, M.Rozbořilovi, V.Slámovi, J.Šimsovi, Zdeňku Šormovi, Josefu 
Veselému a Janu Veslému; dodatečně ještě A.Mosteckému, M.Janebovi a I.Škeříkové

T.Najbrt, správce webu ČCE, vzkazuje, abychom mu posílali informace ze sborů o akcích.

Jiří Otter vyslovil zvláštní dík mladé generaci za zdařilé EK a NKD a popřál nám požehnání 
k práci.

P.Kalus: sbor Žižkov I nabízí k pronajmutí byt 3+1 v 1. patře, za 7000.-Kč měsíčně bez 
energií, např. pro faráře důchodce

Volba předsedy výboru SpEku: vedl T.Vítek
- ve výboru SpEku končí Jan Čapek, Anna Lavická, Hana Pfannová a Tomáš Vítek
- pro volbu předsedy SpEku byli postupně navrženi: H.Pfannová, F.Keller, J.Čapek, 

M.Fér, T.Trusina, Jan Keller, T.Vítek, M.Vanča, Mirek Pfann, M.Vašina, M. 
Zemánková, P.Ruml, A.Hudcová, N.Čejková, M.Čejka, L.Ridzoňová, A.Lavická, 
P.Keřkovský, Š Brodký, Jakub Keller, D.Balcar, E.Plzáková, D.Hurtová, D.Ženatý, 
J.Strádal, M.Bárta, P.Firbas, Marek Zikmund, M.Trgalová, P.Pivoňka, Š.Hájek, 
T.Jirků, M.Kadlecová, M.Hána, D.Pfann, C.Šimonovská

- všichni volbu nepřijali; T.Jirků prý až za 3 roky
- pouze Š.Brodský přijal s podmínkou, že jediným bodem jeho programu bude zrušit 

SpEK; pak se ale i on vzdal kandidatury

Přistoupilo se k volbě 3 členů výboru:
- navrženi: Š.Janča , D.Grollová-Zapletalová, M.Zemánková, J.Strádal – ti kandidaturu 

přijali; F.Keller nepřijal ( prý až za 3 roky)
- následovaly pozdravy zahraničních hostů: Jaroslava Matyse, předsedy ZEDu, Márie 

Slávikové ze Sloveské ref. církve a Andreas Kahnta, předsedy far. spolku 
z Oldenburgu v Německu

Výsledky voleb 3 členů výboru: 
- rozdáno 53 volebních lístků, všechny odevzdány
- 47 Š. Janča; 41 D.Grollová-Zapletalová, 37 M.Zemánková, 15 J.Strádal, 1 Š. Hájek, 1 

Jakub Keller, 1 V.Hurt, 1 J.Čapek



- zvoleni: Š.Janča, D.Grollová-Zapletalová. M.Zemánková
Volba předsedy:

- navrženi: D.Sedláček, J.Čapek, M.Vašina, E.Plzáková, J.Strádal – nepřijali 
kandidaturu

Zpráva o činnosti výboru SpEku za uplynulý rok
- byla včas k dispozici v písemné podobě
- ke zprávě o hospodaření zaznělo, že 80 členů dluží své členské příspěvky
- vysvětleno, že někteří už zaplatili
- protože v bance, kde je konto SpEku, jsou nízké úroky a naopak hodně platíme za 

položky, navrženo změnit banku
zpráva revizorů: 

- M.Zemánková: třeba uvádět přehled žadatelů o grant a zda má dotyčný splněny 
příspěvky

- A.Hudcová: chybí doklad, nač šly peníze z grantu (jen darovací smlouva)
- 15 000 Kč určených na granty ročně, se nemusí vyčerpat; výbor nechť stanoví výši
- ujasnit, zda se v čl. příspěvku platí také pohřebné
- A.Hudcová podala návrh, aby se polovina vybraná na čl. příspěvcích, odložila na 

pohřebné
- T.Vítek vysvětlil: za poslední 3 roky se grantovné nikdy nevyčerpalo; doklady na 

granty existují ve zvláštním šanonu, ale nejsou v účetnictví, protože to nejsou prvotní 
účetní doklady

- M.Zemánková připomněla, že je třeba připomínat placení kurzovného v jednotlivé dny 
kurzu, nejen první den – vloni se doplácelo z příspěvků na kurz 20 000 Kč!

- po projednání těchto připomínek revizorky navrhly zprávu o hospodaření přijmout

T.Trusina oslovil naléhavě E.Plzákovou, aby přijala kandidaturu pro volbu předsedy výboru, 
což se stalo. V následné volbě, v níž bylo rozdáno 55 lístků a 52 odevzdáno, byla E.Plzáková 
48 hlasy zvolena novou předsedkyní SpEku . 2 lístky byly prázdné, 1 odevzdán pro Š.Hájka 
a 1 pro M.Vanču.

Protože E.Plzáková byla dosud členkou výboru, bylo třeba dovolit ještě jednoho nového 
člena výboru. Navrženi J.Strádal a M.Bárta. 53 lístků rozdáno a odevzdáno. 38 hlasy zvolen 
M.Bárta, J.Strádal dostal 14 hlasů a 1 lístek prázdný.

Zpráva o činnosti NF Compaternitas byla schválena bez dotazů a připomínek naprostou 
většinou. Stejně tak následně i hospodářská  zpráva .

Výbor SpEku  v r. 2011  pokračoval v  kontaktu s far. spolkem v Oldenburgu. Projevem toho 
byla i aktivní přítomnost předsedy tohoto spolku A.Kahnta na far. kurzu a valné hromadě. 

A.Hudcové předána kytice jako poděkování za pilné vybírání členských příspěvků a poplatků 
při kurzu.
N.Čejková poděkovala dosavadnímu výboru SpEku za přípravy far. kurzů.
T.Bísek poděkoval za pěstování styků se zahraničím a za čerstvý vzduch.
H.Pfannová vyřídila pozdrav od far. J.Přečka ze Švýcarska.

Schválena zpráva o činnosti výboru SpEku za r.2011.
Revizory účtů na r.2012 zvoleni aklamací většinou M.Vanča a M.Čejka.



Projednán návrh A.Hudcové, aby polovina vybraných členských příspěvků byla odložena na 
pohřebné. Protinávrh podal Jan Keller: zvýšit příspěvek na pohřeb na 10 000 Kč a jinak 
ponechat na moudrosti výboru. pro návrh A.Hudcové 6, proti většina. Pro návrh J.Kellera 
většina, proti 4.

M.Balabán podal návrh, ať se valná hromada obrátí na vědeckou radu ETF UK, aby Jan 
Čapek, Jan Zeno Dus a Jan Šimsa byli navrženi na čestné doktory theologie ( viz příloha).
Návrh podpořil zkušeností ze Skotska T.Bísek. J.Trojan také pro, ale je třeba vypracovat pro 
vědeckou radu zdůvodnění. M.Pfann navrhl oba návrhy oddělit a hlasovat zvlášť o návrhu 
M.Balabána a zvlášť o návrhu, který sám předložil ohledně vypracování potřebných podkladů 
pro věd. radu ETF UK ( návrh v příloze).
V následném hlasování byly oba oddělné návrhy naprostou většinou schváleny.

Jan Keller: pomalu končí platová tabulka z r.1949, podle níž jsme vypláceni, v níž základní 
plat farářů navyšován podle odpracovaných let, podle hodnosti a funkcí – rozdíl mezi platem 
faráře bez funkcí a s nejvyššími funkcemi je asi 75%. Nyní bude třeba vytvořit zřejmě nová 
pravidla odměňování kazatelů, o čemž je třeba abychom spolu zavčasu mluvili, i o tom, jak 
budou diferencovány.
Požádání T.Bísek, F.Keller a P.Morée, aby se k tomu na základě zahraničních zkušeností 
vyjádřili. Všechna tři vyjádření jsou přílohou zápisu.
A.Kahnt: v Německu je 22 zemských církví, mezi nimiž jsou velké rozdíly i ve způsobu 
placení farářů. V bohatých církvích placeni podle funkcí a stáří. Ne tak v Oldenburgu: tam 
všichni stejně, nehledě na velikost sborů a na úkoly navíc; k základnímu platu příplatky na 
děti; po 52 roku věku příplatek; rozdíly přináší stát ( ženatý-svobodný: vyšší daně) , rozdíly 
také v bydlení (platí si faráři sami) Senioři mají služební auto, ale musí zdanit. V církevním 
vedení jsou 3 faráři, kteří vydělávají podstatně víc.

Diskuse:
J.Trojan: dbejme na to, aby platy byly v budoucnu vypláceny přes ústředí, ne sbory!
D.Balcar: co faráři s vedlejšími úvazky – jak je to v zahraničí?
P.Morée: faráři v Holandsku mají jen ve vyšších funkcích nějaký příplatek; pokud má farář 
vedlejší úvazek, musí část církevního platu odvádět sboru.
T.Bísek: farář nemůže mít ve Skotsku jinou práci a církev je velmi obezřetná v jakémkoli 
podnikání.
T.Jirků: zohlednit výši nároků ve středním věku, kdy děti na VŠ.
V.Hurt: mladší faráři by měli mít víc a starší méně.
F.Keller: je více sborů než farářů; proto možné částečné úvazky – sbor a jinou práci – ale ne 
nad 1 úvazek.
J.Trojan: ve Skotsku pamatují na faráře odcházející do důchodu – na to ať se pamatuje 
v budoucnu i u nás; kam odejít? nějaký penzijní fond?
T.Trusina: podle čeho se počítají částečné úvazky?
A.Kahnt: každý měsíc se určitá suma odvádí do kasy na odchod do důchodu a z úroků se 
vyplácejí penzisté; církev platí jen určitý poddíl na zdravotní pojištění; zajištění farářů 
v důchodu rozdílné, podle odpracovaných let.
D Pfann: v životě faráře a jeho rodiny dva velké skoky: když si žena vydělává a když jsou děti 
samy plně zajištěny – na to taky pamatovat.
A.Kahnt: do teď běžné, že si farářský pár dělil 1 místo; farář může mít vedlejší úvazek, ale 
farářský pak třeba zkrátit a na zbytek žádat církev o svolení; jediná výjimka je výuka 
náboženství na školách – max. 4 hodiny týdně, placeno státem.



Zvonek Šorm: když pracoval za SpEk ve Fondu klidného stáří při SR, nepřišel za celou dobu 
žádný podnět.
P.Firbas: žádná ze zahraničních církví nezohledňuje zřejmě velikost sboru, to je dobré; 
velikost sboru zohledňuje seniorátní výbor v odměnách kazatelům.
F.Keller: v Anglii dána kvóta – na plný úvazek musí mít sbor min. 200 členů, když má např. 
jen 120 členů, je 75% úvazek a zbytek na vedlejším ještě menším sboru.
A.Kahnt: plný úvazek jen má-li sbor 3000 členů, při 1000 členech 0,5 úvazku – to je 
k zamyšlení o redukování…
P.Morée: v Holandsku trend na zkracování úvazků; rozhoduje sbor, na jaký úvazek chce 
faráře.
Jan Keller: v této diskusi se ukázaly dvě věci – plat farářů podle toho, kolik kdo potřebuje 
– a zda a jak odměnit práci navíc; ať je výbor v kontaktu se SR, aby tato diskuse 
pokračovala nějak smysluplně a aby se o tom diskutovalo dřív, než bude vytvořen nový 
systém odměňování.
M.Pfann k tomu podal dva návrhy ( v příloze), které byly naprostou většinou přijaty.

Valná hromada, jejíž konec plánován na 17 hodin, skončila po 18 hodině.

Zapsal Petr Pivoňka

ověřil: T.Jirků Š.Hájek


