
Zpráva o činnosti výboru SpEKu v roce 2011
(pro valnou hromadu 26. ledna 2012 vypracovala předsedkyně Hana Pfannová spolu 

s ostatními členy výboru)

Milí členové a členky Spolku evangelických kazatelů,
výbor Spolku evangelických kazatelů pracoval od ledna 2011 ve složení (v závorce je uvedeno 
funkční období jednotlivých členů):

Jan Čapek (2009-2012) - granty na podporu vzdělávání, zástupce SpEKu na SR pro rozdělování 
pomoci Partnershilfe 
Martin Fér (2011-2014) – pokladník, vedení kartotéky
Anna Lavická (2009-2012) – sociální výpomoc, zapisovatelka
Hana Pfannová (2009-2012) – předsedkyně 
Elen Plzáková (2011-2014) – redakce sborníku z farářského kurzu
Tomáš Vítek (2099-2012) – místopředseda, účetní, zástupce SpEKu v platové komisi SR ČCE

Výbor se v období mezi valnými hromadami sešel osmkrát. 

1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ ULOŽENÝCH VALNOU HROMADOU

Minulou valnou hromadou nebyly uloženy žádné úkoly

2. DALŠÍ ČINNOST VÝBORU

a) Příprava farářského kurzu
Příprava farářského kurzu tvoří hlavní část práce výboru. Na minulém kurzu se osvědčily diskuse 
v menších skupinách.
Část praktické přípravy kurzu a organizační servis během konání kurzu v roce 2011 opět zajistila 
sestra Daniela Doucková. Děkujeme jí za to. 
Podle usnesení SR z 18. 5. 2010 přispívá synodní rada na farářský kurz částkou 27 000 Kč ročně 
z prostředků povšechného sboru. O rozdělení financí rozhoduje podle tohoto usnesení SpEK. 
Děkujeme synodní radě za finanční podporu farářského kurzu. Tento příspěvek užíváme na úhradu 
pobytu hostů ze zahraničí (Ukrajina, Rumunsko, Slovensko, Polsko), a přispíváme na úhradu 
ubytování a kurzovného kazatelům a kazatelkám v důchodu a vikářům a vikářkám.
Jednali jsme s vedením Church pensionu o snížení ceny snídaní pro ubytované účastníky. Manželé 
Kolafovi snížili cenu snídaní na 55 Kč.
Nově jsme zavedli dvoudenní a třídenní účastnický poplatek, aby tíhu nákladů na konání kurzu 
nenesli jen ti účastníci, kteří se přihlásí na celou dobu, a členové spolku.

b) Příprava sborníku z minulého kurzu
Sborník z farářského kurzu 2011 připravila Elen Plzáková ve spolupráci s Tomášem Trusinou, 
sborník vydává Tomáš Trusina ve svém nakladatelství EMAN. Výbor opět rozhodl přispět na 
vydání sborníku částkou 3 000 Kč. Cena sborníku pro členy spolku bude 85 Kč, pro ostatní 121 Kč. 
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Sborník je vydán v nákladu 250 výtisků. Opakovaně uvažujeme o vydání sborníku pouze 
v elektronické podobě.

c) Informační dopis SpEKu
byl členům SpEKu rozeslán 16. června 2011.

d) Internetové stránky
Stránky má stále na starosti Jan Plecháček. Děkujeme mu za to! Stránky jsou přístupné na adrese: 
spek.evangnet.cz

f) Evidenci členů spolku vede Martin Fér. 

V roce 2011 zemřeli: Ladislav Horák, Věra Hajská, Vladimír Doule
Ze SpEKu v roce 2011 vystoupili: Ida Tenglerová, Pavel Janás     
Do SpEKu v roce 2011 vstoupili: Wiera Jarmila Jelinek, Miroslaw Jelinek, Debora Hurtová, 
Debora Rumlová, Jindřich Halama, David Sedláček, Jonatan Hudec, Štěpán Janča, Jiří Palán
O změnu členství z řádného na přispívající nepožádal nikdo
K 1. lednu 2011 uvádíme 224 členů. 

g) Personální záležitosti – pokud se dozvíme o tom, že se někdo z členů spolku nachází ve složité 
osobní nebo pracovní situaci, nabídneme možnost pomoci, případně i finanční, pokud nastanou 
nenadálé výdaje. 
Návštěvy –  předsedkyně SpEKu Hana Pfannová a Miroslav Pfann navštívili bývalého předsedu 
SČEDu a čestného předsedu SpEKU Vlastimila Slámu a jeho ženu při příležitosti jeho 
90. narozenin. Později je navštívil také Jan Čapek. Jan Čapek se zúčastnil 7. ledna 2012 pohřbu 
Heleny Slámové, manželky Vlastimila Slámy, v Litoměřicích.
K významným životním jubileím členů spolku (od 80 let výše) posílala za výbor SpEKu Anna 
Lavická blahopřání. Dopisy pozůstalým po zemřelých členech spolku psal Jan Čapek. 

h) Kontakty se synodní radou
Výbor se v roce 2011 se synodní radou ke společnému jednání nesešel. V dílčích otázkách probíhá 
komunikace mezi ústředím církve a výborem SpEKu (např. ohledně návrhů na doplnění různých 
komisí SR, manuálu k povolávání kazatelů, apod.) 
Dopisem z 5. 12. 2011 byli členové synodní rady pozváni na farářský kurz i na valnou hromadu 
SpEKu. Kancelář ÚCK nadále rozesílá pozvání na kurz ve sborové zásilce, synodní kurátorka Lia 
Valková a synodní senior Joel Ruml v dopise do sborů doporučili kazatelům a kazatelkám účast na 
kurzu a podpořili staršovstva, aby jim umožnila účast na kurzu jako na jedné z možností 
celoživotního vzdělávání. Děkujeme jim za podporu.

i) Zpráva o Nadačním fondu COMPATERNITAS za rok 2011
Účetnictví Nadačního fondu COMPATERNITAS za rok 2011 bude zpracováno sestrou Ivanou 
Dohnálkovou do 31. 3. tr. a následně bude předloženo ke schválení revisorovi. Poté bude zaslána 
příslušnému soudu výroční zpráva o hospodaření, která bude zveřejněna na stránkách 
http://compaternitas.evangnet.cz/. Na těchto stránkách najdete základní informace o nadačním 
fondu a výroční zprávy za minulá léta.
V roce 2011 jsme pokračovali v odesílání příspěvků Alžbětě, Jakubovi a Ondřejovi Širokým. 
Předáno jim bylo formou měsíčních příspěvků celkem 52 500 Kč. Alžběta a Ondřej v letošním roce 
ukončili studium a nastoupili do práce. Vyplácení příspěvků bylo proto ukončeno. Jakub ve studiu 
pokračuje.



V roce 2011 bylo vybráno na příspěvcích 45 500 Kč (téměř o 8 tisíc více než v roce minulém). 
Zůstatek na kontě COMPATERNITAS k 31. 12. 2010 činil 25 791,57 Kč. Pravidelných dárců je 
23.
Na červeném kontě Nadačního fondu COMPATERNITAS je uložena k 31. 12. 2011 z bývalého 
fondu KMOTROVSTVÍ částka 155 000 + úrok cca 10 000, tedy 165 000 korun.
Na tomtéž kontě jsou kromě výše uvedené částky shromažďovány příspěvky pro rodinu Hrudkovu 
z Jaroměře. Tato sbírka je samostatnou sbírkou konanou pod záštitou Nadačního fondu 
COMPATERNITAS. V současné době přispívá na tento fond 7 dárců a na kontě bylo k 31. 12. 
2011 43 500,-Kč. (Na červeném kontě je k 31. 12. 2011 celkem 208 680,44 CZK )
Na základě návrhů, které předložila valná hromada SPEKu, byla provedena volba nové správní rady 
Nadačního fondu COMPATERNITAS. Volbu dle stanov fondu provedla správní rada a zvolila 
předsedou Petra Pivoňku, členy Abigail Hudcovou a Jana Kellera. Revisorem zvolila Pavla 
Hlaváče. Jejich mandát trvá do března roku 2013. 

Zprávu vypracovala Správní rada COMPATERNITAS (Petr Pivoňka - předseda, Abigail Hudcová 
a Jan Keller) v lednu 2012

j) Kontakty se zahraničím
KEP: SpEK je členem mezinárodního společenství farářských organizací s názvem „Konferenz der 
Europäischen Pfarrvereine“  (KEP). Na konferenci ve Wisle v roce 2010 vznikla myšlenka 
„partnerství na čas“ – časově ohraničené (do příštího kongresu KEP v roce 2013) partnerství dvou 
spolků z různých zemí Evropy. Preidium KEP tyto kontakty prostředkuje. SpEK projevil zájem o 
takové partnerství. Na podzim 2011 jsme začali jednat s předsedou farářského spolku v Oldenburgu 
v Německu (Oldenburgischer Pastorinnen- und Pastorenverein) Andreasem Kahntem, který přijal 
pozvání na farářský kurz 2012. Zde také budeme hovořit o podobě případného partnerství.

Hosté ze zahraničí na kurzu: Výbor SpEKu tradičně pozval na farářský kurz zástupce Združenia 
evanjelických duchovných na Slovensku a Reformované církve na Slovensku, Evangelické 
augsburské církve v Polsku a Evangelické reformované církve v Polsku. Z nezávislých 
evangelických bratrských sborů na Ukrajině sestru Marii Provazníkovou z Veselinovky a sestru 
Ludmilu Sverdlovou z Bohemky, a z českého reformovaného sboru v Peregu Mare v Rumunsku 
bratra kurátora Jaroslava Kalouska. Doklady pro cestu do Čech vyřizuje Petr Brodský, děkujeme!

Slovensko: SpEK předplácí Združeniu evanjelických duchovných na Slovensku časopis Protestant. 

Švýcarsko: pokračují kontakty s Kollegenhilfe farářské sekce v Meilen (Kollegenhilfe  des 
Pfarrkapitels Meilen) prostřednictvím bratra faráře Jiřího Přečka, faráře Evangelické reformované 
církve v Hombrechtikon (okres Meilen) v kantonu Curych. Komise Kollegenhilfe poskytla SpEKu 
v roce 2011 částku 40 560 Kč. Komisi Kollegenhilfe jsme za dar poděkovali a pozvali je k účasti na 
farářském kurzu. Švýcarská strana projevila zájem o nějakou úřední podobu vztahu mezi našimi 
spolky. Stanovy SpEKu neumožňují kolektivní členství, ale jednáme o nějaké formě dohody či 
smlouvy. 

Nizozemí: SKGO - Nadace pro budování sborů ve východní Evropě (Stichting Kerkelijke 
Gemeenteopbouw OostEuropa) založená Hansem van der Horstem nabídla SpEKu prostřednictvím 
Idse Smedemy a Jana Kraaijevelda možnost pořádání společných česko-holandských seminářů. 
Jako první připravujeme seminář s prof. Evertem Jonkerem nad jeho knihou, která se v českém 
překladu jmenuje „Aby se Slovo dostalo ke slovu“. Seminář se bude konat v Praze 15. - 17. 4. 2012, 
pozvánka se připravuje. 

k) Zastupování SpEKu a spolupráce s poradními odbory a komisemi SR



Výbor SpEKu se prostřednictvím zástupců vyjadřuje nebo podílí na práci církve v těchto oblastech:

Synod: na řádném zasedání synodu v květnu 2011 a mimořádném zasedání v listopadu 2011 
zastupovala SpEK Hana Pfannová.

Platová komise: SpEK v ní zastupuje Tomáš Vítek. Komise v uplynulém roce pracovala nejprve ve 
spolupráci se Správní radou personálního fondu na úpravě pravidel hospodaření s PF (viz usnesení 
synodu) a v současné době připravuje doplnění platového řádu, tak aby upravoval „tabulkově“ platy 
neduchovenských zaměstnanců ČCE. 

Fond zabezpečení klidného stáří: SpEK v něm zastupuje Zvonimír Šorm. V uplynulém roce se 
nekonalo žádné jednání.

Komise pro rozdělování pomoci Partnerhilfe: SpEK zastupuje Jan Čapek. Komise na své schůzi 
28. 11. 2011 rozdělila dary podle hlediska sociální potřebnosti vybraným kazatelům na základě 
doporučení seniorů a dále některým zaměstnancům Diakonie a Ústřední církevní kanceláře.

l) Správa archivního fondu SČEDu
Správou archivního fondu Svazu českobratrského evangelického duchovenstva byl pověřen Jan 
Čapek. 

3. HOSPODAŘENÍ

a) Pohřebné a sociální výpomoc
Celkem bylo na pohřebném vyplaceno 18 000 Kč.
Výbor spolku v roce 2011 nedostal žádost o sociální výpomoc

b) Granty na podporu vzdělávacích aktivit členů spolku za rok 2011
V roce 2011 poskytl SpEK tyto granty:

Pavla Jandečková - 2 000 Kč (bakalářský studijní program teologie na ETF)
Anna Šourková - 2 490 Kč (kurz krizové intervence)
Debora Hurtová - 4 185 Kč (knihy)
Miroslav a Hana Pfannovi - 2 099 Kč (kurz angličtiny, učebnice a pracovní sešit)
          
Podle Pravidel sociální výpomoci kazatelům církve z prostředků SpEKu je na podporu 
vzdělávacích aktivit členů spolku vyčleněno 15 000 Kč ročně. V roce 2011 bylo celkem vyplaceno 
z Grantu na podporu vzdělávání 10 774 Kč.

c) Sbírka při bohoslužbách na kurzu v roce 2011 určená na pomoc rodině Hartových v Uhlířských 
Janovicích, jejichž dům v prosinci 2010 vyhořel, činila 11 039 Kč. 

d) Finanční zpráva

HOSPODAŘENÍ     SpEK     2011  

Přehled finančních prostředků

POKLADNA:



1.1. 3 064,00
31.12. 499,00
BĚŽNÝ ÚČET:
1.1. 244 273,41
31.12.            252 974,54 
Stav finančních prostředků k 31.12. 253 473,54

Rozdíl mezi počátečním a konečným stavem:   6 136,13
             

Zjednodušená výsledovka

VÝNOSY
členské příspěvky  57 300,00
dary přijaté    68 559,95 z toho od SR 27 000,- na kurz 

2011, švýcarský spolek 40 560,-
kurzovné   53 705,00 včetně uhrazeného ubytování
kurzovné 2012     10 360,00 včetně uhrazeného ubytování
úroky z BÚ        231,38

   

celkem 190 156,33

NÁKLADY
cestné   23 731,00
materiál     1 633,00
telefon. služby 0,00
poštovní služby 751,00
ostatní služby celkem 
(honoráře – kurz
ubytování – kurz
stravenky – kurz
snídaně – kurz
nájemné fakulta – kurz
kopírování – kurz
leták SpEK
sborník – kurz
Protestant pro ZED)

  106 481,00
21 675,00
25 380,00
6 216,00
7 865,00

34 085,00
1 000,00
6 960,00
3 000,00

300,00
prezentace     2 996,60
poplatky z BÚ     3 653,60
dary poskytnuté     44 774,00

celkem 184 020,20

Hospodářský výsledek 
zjednod. výsledovky:

6 136,13Kč

        

Není zaúčtováno: 
Z  224  členů  (k  31.  12. 2011) dluží 80 členů na příspěvcích celkem 27 000 Kč.


