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Zpráva o činnosti výboru SpEKu vroce 2013 
(pro valnou hromadu 28. ledna 2014 vypracovali členové výboru) 

 
Milí členové a členky Spolku evangelických kazatelů, 
výbor Spolku evangelických kazatelů pracoval od ledna 2013 ve složení: 
 (v závorce je uvedeno funkční období jednotlivých členů): 

  
Martin Fér  (2011-14) 
Filip Keller  (2013-16) 
Štěpán Janča (2012-15) 
Elen Plzáková (2011, 2012-15) 
Marta Zemánková (2012-15) 
Daniela Grollová-Zapletalová (2012-15)- se z rodinných důvodů nemohla práce výboru účastnit 

  
Martin Fér kon čí členství ve výboru v řádném termínu. Daniela Grollová-Zapletalová podala k 7.1.2014 rezignaci na členství 
ve výboru z rodinných důvodů (3 děti, z toho dvě roční). 
Valná hromada bude mít za úkol zvolit dva nové členy výboru.  
  
1. PLNĚNÍ ÚKOL Ů ULOŽENÝCH VALNOU HROMADOU  
  
Změna stanov: K bodu 3 stanov přidán bod j): SpEK rozděluje humanitární pomoc osobám v sociální nouzi. Tato výpomoc může 
směřovat i k lidem, kteří nejsou členy SpEKu. Řídí se „Pravidly výpomoci“. 

Změna Pravidel výpomoci: přidán bod 5): SpEK zprostředkovává rozdělení výpomoci také ze zahraničí podle dohodnutých pravidel. 

Důvodem bylo vyjasnění pozice SpEKu při rozdělování PH, viz níže. Změna byla potvrzena MV 12.12.2013 

Pro synod: Valná hromada SpEKu pověřila výbor a svého zástupce na synodu, aby navrhl zrušení druhé věty usnesení č. 57 ze 
zasedání 33. Synodu ČCE, která zní: „Čerpání benefitů lze odmítnout a nebude nijak kompenzováno“.  Tento návrh byl přednesen a 
(v upravené podobě) posléze synodem přijat. 

Jednání o platech kazatelů: Výbor byl pověřen, aby zorganizoval seminář o tvorbě platů kazatelů. Seminář se konal 29. dubna 
vPraze - Nuslích za účasti asi 20 kolegů, vedl ho Ivan Ryšavý. Za ÚCK se ho zúčastnili Martin Kocanda a za SR  Eva Zadražilová. 
Výstupem byl zápis diskuze, spíše přehled názorů a přístupů, seminář neměl za cíl vytvořit a předat jednotný názor kazatelů na dané 
otázky. Výstup byl poskytnut platové komisi jako jeden z podkladů pro její jednání.   

  
Valná hromada – výbor dostal úkol zajistit dostatečný časový prostor pro jednání valné hromady. Proto bylo toto jednání přesunuto 
v lednovém kurzu na úterý od 15:00 do 18:30 a bylo zajištěno pro tuto akci občerstvení. 
  
Poděkování členům výboru – na konci volebního období dostane předseda odměnu 4000, - Kč a členové výboru 2000, - Kč. 
  
2. DALŠÍ ČINNOST VÝBORU  
  
Příprava farářského kurzu 
Organizační servis během konání kurzu v roce 2013 zajistila sestra Abigail Hudcová. Děkujeme jí za to. 
Synodní rada přispívá na farářský kurz částkou 27 000 Kč ročně z prostředků povšechného sboru. 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. 
Stejně jako v loňském roce SpEK pro přihlašování na kurz využívá přihlašovací systém oddělení mládeže SR. Změnou oproti 
minulým kurzům je preference přihlášení i plateb za kurz elektronickou formou, ale těm, kdo k tomu nemají přístup, je umožněno 
přihlásit se i jinou formou.  
Příprava sborníku z minulého kurzu -  Příspěvky do sborníku jsou v těchto dnech komletovány a předáváme je Tomáši Trusinovi. 
  
Informa ční dopis SpEKu byl členům SpEKu rozeslán 2. července 2013. 



  
Internetové stránky jsou přístupné na adrese: spek.evangnet.cz. Správce je Martin Fér. 
  
Vyřizování dědictví 
10.3.2012 zemřela v Příbrami ThMgr. Alena Šounová, byla jednou z prvních čtyř ordinovaných farářek naší církve. Odkázala SpEKu 
polovinu své finanční hotovosti, po odečtení poplatků dostal SpEk 154 868,-Kč. 
V závěti sestry Šounové stojí její přání, „aby finanční prostředky byly použity k příspěvkům farářkám a farářům evangelické církve 
v jejich sociální nouzi, nemoci a k úhradě nákladů jejich pohřbů“. Dědické řízení je ukončeno, avšak ještě trvá řešení dědické daně, 
v listopadu byl odeslán FÚ Příbram přehled čerpání dědictví, ještě není jasné, zda a jakou částkou bude Spek zatížen daňovou 
povinností. 
  
EVIDENCI ČLENŮ SPOLKU vede Martin Fér. K 1. lednu 2014 uvádíme 220 členů. 

V roce 2013 zemřeli: Václav Otta (sloužil v Teplé a Hodoníně), Vlastimil Jaša (sloužil v Nikolčicích, Rýmařově, Frýdku-
Místku), Miroslav Hejl (sloužil v Jičíně, Horní Čermné a Kostelci nad Orlicí) 
Ze SpEKu v roce 2013 vystoupila Vendula Kalusová, Zdeněk Susa 
Do SpEKu v roce 2013 vstoupili: Jan Satke, Matěj Opočenský 

 
 Z 220 členů (k 16.1. 2014) dluží 80 členů na příspěvcích za rok 2013 a zhruba 30 za rok 2012.. 
 
ZPRÁVA O NADA ČNÍM FONDU COMPATERNITAS ZA ROK 2013  
 
Účetnictví Nadačního fondu COMPATERNITAS zpracovává stále - a zcela gratis - Ivana Dohnálková. Po zpracování roku 2013 bude 
účetnictví předloženo ke schválení revizorovi. Výroční zpráva o hospodaření bude jako každoročně uložena do 30.6. tr. u příslušného 
soudu a k nahlédnutí bude každému na stránkách justice.cz a compaternitas.evangnet.cz. Na těchto stránkách najdete i základní 
informace o nadačním fondu a výroční zprávy za minulá léta. 
V roce 2013 bylo vybráno na příspěvcích 43 085,-Kč. Na tuto částku přispělo celkem 18 dárců. 
Pokračovali jsme v odesílání příspěvků Jakubovi Širokému. Předáno mu bylo formou měsíčních příspěvků celkem 18 000,-Kč. Jakub 
ve studiu pokračuje. 
V roce 2013 Nadační fond Compaternitas uzavřel dohodu s Farním sborem ČCE ve Střešovicích o spolupráci při podpoře dětí Ireny 
Škeříkové. Sbírku organizuje a shromažďuje a posléze předává našemu fondu sbor ve Střešovicích. Platby dětem Ireny vyplácíme 
podle doporučení střešovického sboru. V uplynulém roce jsme přijali na tento účel částku 100 000,- Kč. Z ní byla k 31.12.2013 
zaslána podpora dětem v celkové výši 56 000,-Kč 
Administrativní výdaje Fondu (poštovné) činily 204,-Kč. Zůstatek na kontě COMPATERNITAS k 31. 12. 2013 činil 121 581,- Kč. 
Na samostatném červeném kontě Nadačního fondu COMPATERNITAS je uložena k 31. 12. 2012 z bývalého fondu 
KMOTROVSTVÍ částka 155 tisíc + úrok cca 14.ooo,- , tedy 169 tisíc korun. 
Na tomtéž kontě byly do konce roku shromažďovány příspěvky pro rodinu Hrudkovu z Jaroměře. Tato sbírka byla dopisem dárcům 
po pěti letech od jejího založení ukončena. Tak, jak zněl původní záměr. V současné době zůstává z této sbírky na kontě 
Compaternitas částka cca 50 tisíc korun, která bude dle potřeby poskytnuta rodině Hrudkových. 
7. března letošního roku vyprší mandát stávající správní radě ve složení Petr Pivoňka, Abigail Hudcová, Jan Keller. K témuž datu 
končí i mandát revizora. Podle stanov nadačního fondu nové členy správní rady i revizora volí správní rada vždy v dostatečném 
časovém předstihu před ukončením svého funkčního období na návrh zřizovatele. Obracíme se proto na výbor spolku se žádostí, aby 
na valném shromáždění podal návrh na novou správní radu Nadačního fondu COMPATERNITAS a na revizora, návrh projednal a 
předložil stávající správní radě Fondu tak, aby mohla včas provést volbu nové správní rady a revizora. 
 
Zprávu vypracovala Správní rada COMPATERNITAS (Petr Pivoňka - předseda, Abigail Hudcová a Jan Keller) v lednu 2014 
  
KONTAKTY SE ZAHRANI ČÍM  
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. 
Také zástupce z Německého spolku kazatelů Andrease Kahnta. 
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). Bratr farář Jiří 
Přeček odešel do důchodu, ale nadále zůstává kontaktní osobou mezi Kollegenhilfe a SpEKem v tom smyslu, že je členem SpEKu 



(zakládající člen). Jednající osobou pro SpEK se stal farář Bodo Harms. Každoroční dar 43000,- Kč má být využit převážně na 
sociální podporu. 
  
Nizozemí: Ve spolupráci s nadací SKGO - Nadace pro budování sborů ve východní Evropě (Stichting Kerkelijke Gemeenteopbouw 
OostEuropa) byl uspořádán seminář s Evertem Jonkerem na téma Apostolicum. Konal se 20. - 22. 10. v Praze. Účastnil se ho i Jan 
Kraaijeveld za SKGO. Tento seminář volně navazoval na obdobný seminář konaný v roce 2012. Téma bylo zvoleno ve spolupráci s 
katechetickou komisí tak, aby seminář byl platný zvláště při zpracování přípravek pro NŠ. Zúčastnilo se ho 18 kazatelů a katechetů. 
Účast na semináři byla bezplatná, SR zdarma zapůjčila SpEKu také místnost a její technické vybavení. Ostatní výdaje uhradil SpEK. 
Jak SpEK, tak SKGO považuje tuto formu spolupráce za velmi vhodnou a rádi bychom v tom pokračovali. Témata a zaměření 
seminářů jsou k diskuzi, výbor bude vděčný za podněty členů SpEKu. 
 
Asociace evropských farářských spolků (KEP - Konferenz der Europäischen Pfarrvereine) - v roce 2013, 15.- 19.6. se konalo 
setkání v Holandsku s tématem “Faráři a farářky v evropské globální církvi”. Účastnila se předsedkyně SpEKu. 
 
  
SPOLUPRÁCE SE SR, PORADNÍMI ODBORY A KOMISEMI  
Kancelář ÚCK nadále rozesílá pozvání na FK ve sborové zásilce a připojuje doporučení k účasti, jakož i výzvu staršovstvům, aby 
kazatelům i kazatelkám účast umožnila. Výbor děkuje SR i ÚCK za podporu. 
  
Synod: na řádném zasedání synodu v květnu 2012 zastupovala SpEK Elen Plzáková. 
  
Platová komise: SpEK v ní zastupuje Martin Fér. Návrh nového mzdového řádu, který nyní prochází „testováním“, by mohl být 
předložen letošnímu zasedání synodu. Mzda se dle něj má skládat z tarifní mzdy, příplatku za další práci v církvi, osobního příplatku 
a odměny. Oproti stávajícímu platovému systému je snížen počet platových stupňů (dle odpracovaných let) na polovinu (z 12 na 6), 
platové třídy by měly být tři (pastorační pracovník, vikář, farář). Jednotlivé funkce jsou v něm rozloženy do 6 kategorií a ohodnoceny 
dle náročnosti pracovní náplně a odpovědnosti. Příplatky za funkce se sčítají (2 administrace = 2 x příplatek) a jsou nezávislé na výši 
úvazku. Více možností budou mít v diferenciaci mzdového hodnocení kazatelů seniorátní výbory.  
Ve hře je také možné větší zvýšení základního platu s tím, že budou kazatelé platit nájem (v přiměřené výši).  
  
Fond zabezpečení klidného stáří: SpEK v něm zastupuje Zvonimír Šorm.  
  
Komise „Tabita“ pro rozd ělování pomoci Partnerhilfe (PH): SpEK zastupuje Elen Plzáková 
Valná hromada v lednu 2013 rozhodla, že SpEK bude rozdělovat finanční pomoc PH. Peníze jsou z dobrovolných sbírek farářů 
německých církví určené k pomoci kolegům ve východní Evropě. Po diskuzi nad tím, zda faráři naší církve jsou v takové situaci, aby 
potřebovali tuto pomoc, bylo rozhodnuto na základě reakcí obdarovaných, že pomoc je přijímaná s velkou vděčností, a proto ji nadále 
budeme přijímat. 
SpEK dostává na účet celou částku, komise (Předseda Roman Mazur) rozdělí částku pro jednotlivé senioráty – část pro faráře v činné 
službě a část pro faráře v důchodu a vdovy po farářích, zaměstnance ÚCK a zaměstnance středisek Diakonie ČCE. Konkrétní osoby a 
konkrétní částky volí v případě farářů ve službě senioři, v případě důchodců seniorátní důvěrníci SpEKu, pro ÚCK vedoucí tajemník a 
pro Diakonii ředitelé středisek. Podle těchto pokynů jsou peníze elektronicky rozesílány, rozesílá pokladní SpEKu. Ti, kdo byli 
pověřeni výběrem konkrétních obdarovaných, od nich poté  získávají potvrzení o darech pro německou stranu. 
Konečné vyúčtování v němčině provádí Daniela Hamrová, Ekumenické oddělení ÚCK. V loňském roce (PH 2012) měla Daniela s PH 
velmi mnoho práce, letos, jak doufáme, se konečně podaří, že úkoly jsou rozděleny tak, aby nedělala práci za někoho jiného. Daniele 
Hamrové patří velký dík za tuto práci. 
Aby nedošlo v daňovému zatížení SpEKu, musí být důsledně dodrženo, že dary jsou určeny jako sociální výpomoc. Také proto došlo 
ke změně Stanov a Pravidel výpomoci. Viz výše. 
Velké díky patří také Daniele Brodské, člence komise Tabita, která na sebe v letošním roce vzala velkou část agendy, 
komunikaci s důvěrníky SpEKu a také do velké míry pomohla s nejobtížnější částí úkolu, což je evidence a vyhledávání 
důchodců a vdov žijících na území pražského seniorátu. 
  
Seniorátní důvěrníci SpEKu  
seniorát: důvěrník: 
Pražský Matěj Opočenský 
Poděbradský Helena Junová 
Jihočeský Hynek Tkadleček 
Západočeský Jan Satke 
Ústecký Petr Čapek 



Liberecký Constance Šimonovská 
Královehradecký Michal Kitta 
Chrudimský Jakub Keller 
Poličský Marek Vanča 
Horácký Tomáš Vítek 
Brněnský Štěpán Hájek 
Východomoravský Ivan Ryšavý 
Moravskoslezký Jan Lukáš 
Ochranovský Eva Šormová 

Děkujeme všem důvěrníkům za pomoc s PH, zvláště děkujeme Matěji Opočenskému, který nastoupil na sbor po vikariátu a 
téměř současně s tím se stal členem SpEK a důvěrníkem pro pražský seniorát. 
  
Správa archivního fondu SČEDu 
Správou archivního fondu byl pověřen Jan Čapek už v minulém výboru a fond po dohodě i nadále zůstává v jeho péči. 
  
3. HOSPODAŘENÍ  
  
a) Pohřebné a sociální výpomoc 
Celkem bylo na pohřebném vyplaceno  40 000 Kč. 
v roce 2013 žádost o sociální výpomoc. 
  
b) Podpora vzdělávacích aktivit členů spolku za rok 2012. Podle „Pravidel výpomoci“ je tento účel vyčleněno 15.000,- Kč ročně. 
  
c) Sbírka při bohoslužbách na kurzu v roce 2013 ve výši 6516 korun byla odeslána Středisku humanitární pomoci Diakonie ČCE 
pro pomoc etiopským sirotkům. 

  
  
d) Finanční zpráva (v přiložené tabulce) 
  



Finanční zpráva – hospodaření SpEKu 
 
 

 
 
 

 

Přehled finančních prostředků k 1.1.2013 k 31.12.2013
POKLADNA: 442,00
BĚŽNÝ ÚČET:
Česká spořitelna 0,00 (k 22.3.13)
FIO banka
FIO banka konto
FIO banka termínovaný vklad
Stav finančních prostředků k 31.12.
Rozdíl mezi počátečním a konečným stavem:

3 491,00

32 815,03
278 131,79 56 158,00

100 062,49
300 132,74
456 795,23
142 357,41

Zjednodušená výsledovka
VÝNOSY
členské příspěvky
dary přijaté

kurzovné včetně uhrazeného ubytování
kurzovné 2014 včetně uhrazeného ubytování
úroky z BÚ+konta

Sbírka při zahajovacích bohoslužbách

Vklad Diakonie ČCE 182,00

Vratka z DPP Jonker 869,73
Vratka Diakonie partnerhil
celkem

NÁKLADY
cestné
materiál
poštovní služby 620,00
ostatní služby celkem

(honoráře – kurz
ubytování – kurz

snídaně – kurz
nájemné fakulta – kurz

zapůjč.šept.soupr – kurz

prezentace
poplatky z BÚ
dary poskytnuté Zahrnuta i sbírka Etiopie
ČP do spolku evr.kazatelů
Daň z DPP Jonker 750,00
Partnerhilfe
celkem

76 517,70
834 476,44z toho od SR 27 000,- na kurz 2013

švýcarský spolek  84 321,79 
Partnerhilfe 723 154,65

66 380,00
11 300,00
2 228,62

6 516,00Sbírka na projekt v Etiopii, pro HRP 
Diakonie

Sbírky při valné hromadě a semináři 
na občerstvení

2 549,00

Posílali jsme 2012 jako nedoplatek 
dědictví a bylo nám vloženo zpátky

11 760,00
1 012 779,49

14 817,23
2 155,00

109 865,98
24 019,73
30 420,00
9 295,00

40 686,25
5 445,00

8 831,28
1 431,71

67 912,00
1 307,10

947 446,60
1 155 136,90

Hospodářský výsledek zjednod. 
výsledovky:

-142 357,41


