
Zpráva pokladníka za rok 2016 ke sborovému výročnímu shromáždění
sboru ČCE v Čáslavi

Vážené sestry, vážení bratři, 

již 3 rokem předkládám sborovému shromáždění tuto zprávu a pokaždé skrze ni 
vidím náš sbor v trochu jiném světle. V roce 2016 mi nejčastěji přicházel na mysl 
mladý Themistokles ještě v pozici archona, kterého teprve za mnoho let čeká 
hodnost generála athénského vojska a nevyhratelný boj s vojsky Krále Xerxa. 
Themistoklovo působení pohnulo veřejným míněním a dovedlo tak athénskou 
demokracii k rozhodnutí investovat krátkodobé finanční přebytky z těžby stříbra do 
vytvoření flotily trirém, které měly chránit Athény před pirátskými útoky sousední 
Aegíny. V perspektivě 1 generace se toto rozhodnutí stalo úhelným kamenem, na 
kterém stála vedle athénské flotily a lokální hegemonie i svoboda celého Řecka. Byl 
bych rád, kdyby hodnocení našeho dnešního počínání ze strany dalších generací 
pokladníků a kurátorů našeho sboru mě a celé staršovstvo nepřirovnalo k mnohem 
více k Aristeidovi než Themistoklovi.

Počáteční stav sborového účtu byl cca. 163 000 a konečný poté cca. 185 
000. Hotovost v pokladně k 1.1.2016 byla prakticky nulová stejně jako k 
31.12.2016, protože před koncem roku byla složena celá hotovost na účet. 

Hlavním příjmem byly pochopitelně dary a saláry. Jejich úhrnná výše činila 
311 498, celkem přispělo 98 dárců, 22 dárců přispívalo pravidelně (alespoň 
5x v roce). Průměrná výše daru činila 970 Kč, nicméně modus i medián hodnot 
jednotlivých darů činil 500Kč. Úhrnná výše darů a ostatní výše uvedené hodnoty se 
od předchozího roku prakticky neliší. Přehled vybraných darů je uveden jak příloha 
1A. V průběhu chrámových sbírek bylo vybráno 63 785Kč a 102EUR. 
Rozpis jednotlivých sbírek po měsících je přiložen jako příloha 1B. U sbírek došlo 
oproti roku 2015 k poklesu o cca 5%. Odvedeny byly všechny celocírkevní 
sbírky v celkové výši více jak 20tis. Kč. Zde je patrný nevelký nárůst od 
předchozího roku. Seznam odvedených sbírek je patrný v příloze 2. 

Sbírka na Jeronýmovu jednotu činila 6700Kč. 

„Nestandardní“ příjmy činily cca 27.000 a zahrnují pachtovné + refundace daní 
pronajatých pozemků, pronájem antény na střeše kostela a poplatek za zapůjčení 
kostela. Po novém roce bude vráceno 5000 přeplatků za energie. Dalším 
podstatným zdrojem příjmů byly dotace. Podařilo se získat dotaci od Středočeského
kraje na opravu kostela ve výši více jak 111 0000. Z této bude kraji vráceno cca 
16000 z důvodu, že nebylo možno je prostavět. Od města Čáslav bylo získáno 
40.000Kč na opravu střechy bašty a dotace na kulturní akce ve výši 12 000 Kč. 



Díky těmto dotacím neskončily tyto akce v červených číslech. 

Z mandatorních výdajů byl zaplacen personální fond a repartice v celkové výši 
bezmála cca 120 tis. Náklady na energie činily cca. 140 000Kč. Cca 5000 bude 
vráceno jako přeplatek záloh na plyn do Komenského síně v roce 2017. Rodina 
farářky přispívá dle povolací listiny na platby energií 1713Kč / měsíc. Z velkých 
investic byly provedena oprava průčelí kostela, střechy bašty a byly průběžně 
dokupovány drobné kusy opotřebovaného nábytku. Dále byla hrazena drobná 
provozní vydání např.cestovné, příspěvek na telefon, poštovné, výzdoba, víno k 
večeři Páně, dárky pro děti a hosty apod. Výčet těchto vydání je vysledovatelný v 
účetní uzávěrce, která je součástí zprávy účetního. 

V současné době mně není znám žádný dluh ani pohledávka po splatnosti kromě 
výše zmíněného přeplatku dotace kraji a překlenovací půjčky od ústředí církve. Její 
splacení bude financováno z přislíbeného daru GAW , který bude s nejvyšší 
pravděpodobností vyplacen.

Dle rozhodnutí sborového shromáždění v roce 2015 finanční komise v patřičném 
termínu připravila a staršovstvo následně během 2 následujících setkání schválilo 
postup tvorby kapitálového zajištění do budoucna s cílem, aby po odluce církve od 
státu bylo dosaženo alespoň 30%ní krytí mandatorních výdajů výnosy z dříve 
nabytého majetku (nájmy, úroky apod.). Byly zvoleny investiční fondy České 
spořitelny. Pro letošní rok předpokládám vklady do těchto fondů v rozsahu mezi 
25.000 a 50.000. Dotazy k tomuto rád zodpovím osobně či v rámci veřejné diskuze.

Bratři a sestry pevně věřím, že příští zprávu pokladníka budu moci psát s klidem 
jako tu letošní a že nebudu postaven do situace, kdy se Themistokles setkává s 
Xerxem o 20 let dříve než se tomu stalo ve skutečnosti. 

 

Miroslav Nulíček, 3.1.2017


