
Zpráva pokladníka za rok 2017 ke sborovému výročnímu shromáždění sboru ČCE 
v Čáslavi 

            Vážené sestry, vážení bratři, 

            již 4. rokem předkládám sborovému shromáždění tuto zprávu a letos jsem marně 
přemýšlel nad historickým úvodním slovem. Nicméně vzpomněl jsem si na postavu z 
knihy, kterou moje středoškolská profesorka společenských věd označila před lety za 
protestantský kult. Jednalo se o knížky o Harry Potterovi a konkrétně o profesorku 
McGonnagalovou. Tato precizní a svým způsobem přísná dáma je v rozhodném 
okamžiku připravena použít k obraně bradavického hradu (a spolu s ním ideálů 
humanity) před pánem zla a jeho služebníky kouzlo „piertotum locomotor“. Jeho 
vyslovením uvede do pohybu a následně do boje od nepaměti nehybné kamenné 
bojovníky, o kterých nikdo jiný do té doby nevěděl, že jsou to hraničáři a ne jen sochy 
pro okrasu. Ne tak ovšem profesorka McGonnagalová, která již dlouho dopředu věděla, 
že ona i kamenní hraničáři musí být připravena na leccos.   

            Nyní si dovolím opustit vzdušné zámky a pohlédnout na zem k číslům. Počáteční 
stav sborového účtu byl cca. 185 000 a konečný poté cca. 338 000.  Hotovost v pokladně 
k 1.1.2017 byla prakticky nulová, na konci roku bylo v pokladně cca 20.000 

            Hlavním příjmem byly pochopitelně dary a saláry. Jejich úhrnná výše činila 268 
600 (oproti roku 2016 se jedná o pokles o cca 14%), celkem přispělo 86 dárců (oproti 92 
v roce 2016), 22 dárců přispívalo pravidelně (alespoň 4x v roce). Počet pravidelných 
dárců je neměnný za poslední 3 roky. Průměrná výše daru činila 841 Kč, nicméně modus 
i medián hodnot jednotlivých darů činil 500Kč. V průběhu chrámových sbírek bylo 
vybráno 49 205Kč (zde je pokles oproti roku 2016 cca 23%). Rozpis jednotlivých sbírek 
po měsících je uveden jako příloha. 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. Sbírka na Jeronýmovu jednotu činila 6350Kč 
(oproti 6700Kč. V roce 2016). 

            „Nestardatní“ příjmy činily cca 60.000 a zahrnují pachtovné + refundace daní 
pronajatých pozemků,  pronájem antény na střeše kostela a vratky z plateb energií. 
Samostatnou kapitolou bylo dědictví polností po paní Myšičkové. Pachtovné a refundace 
daní za zděděné polnosti za 3 roky zpětně přinesly do sborového rozpočtu více jak 440 
000 a byly provázány s náklady v celkové výši cca 175 000 (daně z nemovitostí za 
uplynulé roky, odkup hrobky a další drobné výdaje). S dědictvím souvisí také některé 
pohledávky, která náš sbor má. Jedná se o vyrovnání  se s ostatními dědici v řádu cca 20 
000Kč ve prospěch sboru, které se z větší části uskutečňuje nyní v lednu 2018. 

            Dalším podstatným zdrojem příjmů byly dotace, i když v menším rozsahu oproti 
roku 2016. Od města Čáslav byly získány granty v celkové výši cca 10 000 na konání 
kulturních akcí. 

            Z mandatorních výdajů byl zaplacen personální fond a repartice v celkové výši cca 
120 tis.  

Náklady na energie činily cca. 140 000Kč (pro upřesnění prosím nahlédněte do 
výsledovky, která v momentě sepisování zprávy nebyla k dispozici) . Rodina farářky 
přispívá dle nových dohod 3000Kč / měsíc nájmu a příspěvku na energie. 



            Z investic byla provedena demolice přístavku bašty za kostelem úhrnem za cca 
40.000, nákup piana za cca 33 000 Kč., opravy – mj. střechy kostela – dohromady cca 20 
000. Dalším nákladem byla vratka cca 16000 z dotace od Středočeského kraje na opravu 
kostela z roku 2015. 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 roce 2018 jsou hlavní finanční výzvou opravy a stavby. Jedná se o např. 
zateplení stropu na faře, opravy zdiva na pozemcích v okolí kostela a v případě získání 
finanční podpory od státních  institucí a nadací i zásadní opravy bašty a úpravy okolí. 

            V současné době mi kromě 66.000 dluhu vůči Jeronýmově jednotě, není znám 
žádný dluh ani pohledávka po splatnosti. Tato pohledávka zmiňovaná již ve zprávě 
pokladníka za rok 2016 je dána poklesem kurzu eura, ve kterém byl poskytnut dar od 
GAW. U této pohledávky je předpoklad splácení po dobu 3 let. 

            Dle rozhodnutí dřívějších rozhodnutí staršovstva a sborového shromáždění byla 
zahájena tvorba kapitálového zajištění do budoucna a do investičních fondů České 
spořitelny bylo vloženo 16 000 Kč. Částka 5000 Kč ze sborové pokladny byla zapůjčena 
k umožnění hladkého financování fair tradového obchodu. 

            Bratři a sestry, pevně věřím, že se náš sbor bude tak trochu profesorkou 
McGonnagalovou a připraví do budoucna „našemu hradu“ pevné hradby a neopomene 
ani hraničáře. 

 Miroslav Nulíček, 31.1.2018 

Tato pokladní zpráva bude projednána na Výročním sborovém shromáždění spolu se 

skutečností za rok 2015, s návrhem rozpočtu na rok 2016, revizní zprávou. Všechny přílohy 

pokladní zprávy budou při Výročním sborovém shromáždění k nahlédnutí.  

 


