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NÁZEV ORGANIZACE:  České sdružení Církve adventistů sedmého dne

SÍDLO ORGANIZACE:  Peroutkova 2482/57, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury České 
republiky pod číslem evidence 3-01/1994

IČ:    63831244, neplátce DPH

TELEFON:   +420 739 345659

E-MAIL:  kancelar@ceskesdruzeni.cz

WEB:    www.ceskesdruzeni.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:  bceaq22

STATUTÁRNÍ ORGÁN (K 31. 12. 2020) 

PŘEDSEDA:  Vít Vurst, B. Th.  E-MAIL: predseda@ceskesdruzeni.cz

TAJEMNÍK:  David Čančík, B. Th.  E-MAIL: tajemnik@ceskesdruzeni.cz 

HOSPODÁŘ:  Ing. Jiří Komárek  E-MAIL: hospodar@ceskesdruzeni.cz 

Statutárním orgánem sdružení jsou představitelé 
sdružení, kteří jsou oprávněni zastupovat církev 
v rozsahu stanoveném v čl. 40 Ústavy. Představitelé 
sdružení netvoří kolektivní orgán. Předseda sdru-
žení zastupuje sdružení při právním jednání uvnitř 
církve i navenek ve všech věcech, které náleží do 
působnosti sdružení samostatně, s výjimkou práv-
ního jednání, které se týká nabytí nebo převodu 
a zatížení nemovitostí patřících sdružení, při kterém 
je třeba, aby s předsedou sdružení společně jednal 
další představitel sdružení, a to buď tajemník sdru-
žení nebo hospodář sdružení. Tajemník sdružení 
zastupuje sdružení ve věcech administrativních. 
V nepřítomnosti předsedy sdružení předsedu zastu-
puje. Omezení právního jednání předsedy týkající 
se nabytí, převodu nebo zatížení nemovitostí platí 
pro tajemníka sdružení obdobně. Hospodář sdruže-
ní zastupuje sdružení v dohodě s předsedou sdru-
žení při právním jednání ve věcech hospodářských. 
Za sdružení podepisuje dokumenty předseda nebo 
na základě jeho pověření tajemník nebo hospodář.

mailto:cs@casd.cz
http://www.ceskesdruzeni.cz
mailto:vvurst@casd.cz
mailto:dcancik@casd.cz
mailto:jiri.komarek@casd.cz
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1. ÚVOD
Jeden filmový citát říká: „Chceš-li Pána Boha rozesmát, řekni mu své plány.“ 

Rok 2020 byl rokem, kdy mnoho věcí (jak v osobním, nebo církevním životě) nebylo tak, jak jsme chtěli, jak 
jsme si představovali, nebo jak jsme si naplánovali. Pandemie způsobená onemocněním COVID-19 způsobila 
mnohé změny v našem standardním provozu a svými důsledky zasáhla i do života některých sborů a rodin 
v našich společenstvích.  

Sbory, základní jednotky církve, fungovaly jinak, než jsme byli zvyklí, kazatelé měnili způsob práce s ohledem 
na dané okolnosti, společně jsme se učili novým formám komunikace a byli jsme vystaveni novým situacím, 
na které jsme nebyli vždy připraveni. 

Jsem vděčný za to, že Církev adventistů s. d. na území Čech žila. Rozjely se mnohé aktivity: šití roušek, různé 
formy podpory zdravotníkům, nákupy seniorům, potravinová pomoc, zpívání před domovy s pečovatelskou 
službou, doprovázení dětí a mladé generace, péče o ty, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých a mnohé další. 
Některé sbory využívaly spolupráce s dobrovolnickými centry organizace ADRA, jiné se spolu se svými kazate-
li zapojili do aktivit místních samospráv. Kaplani fungovali doslova v první linii.  

Činnost církve se z velké části přenesla do online prostoru: bohoslužby, studium Bible, modlitební setkávání, 
rozhovory a diskuze, přednášky pro veřejnost atd. Jsem vděčný sborům Praha-Vinohrady a Praha-Smíchov, 
které na začátku pandemie zajišťovaly nejen standardní přenosy bohoslužeb, ale i informace a podporu ostat-
ním sborům (např. pořad Jsme spolu a jiné).

Jsem vděčný za kreativitu členů, kazatelů, sborů. Vzniklo mnoho hezkých počinů, věcí, které pomáhaly lidem 
v nelehké době. Jsem vděčný za všechny, kteří nepodlehli panice, dezinformacím, strachu a byli těmi, kteří ko-
lem sebe šířili víru, naději a lásku. 

Rok 2020 nám připomněl křehkost života, připomněl nám, že na této zemi nejsme doma, že to, co považujeme 
za jisté, jisté vůbec není. Žalm 121 mluví o tom, že Bůh člověka chrání, že Bůh je člověku pomocí. Ať se děje co 
se děje, Bůh člověka neopustí, ať je v jakékoliv situaci. Naše víra a prožívání víry není závislé na vnějších pod-
mínkách, ale v jakékoliv situaci máme spoléhat na Boha, žít jeho principy a být pomocí pro druhé.

Stále platí Boží vyjádření: „Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh a pevně vás držím za ruku. Znovu vám opakuji, ne-
bojte se, já vám pomohu. Nemějte strach!“

Přeji vám jistotu Boží přítomnosti ve vaší každodenní realitě.

Vít Vurst
předseda
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2. STRUKTURA ČESKÉHO SDRUŽENÍ
VĚCNÁ OBLAST ČESKÉ SDRUŽENÍ OBLASTI, OKRSKY SBORY

Ř
íz

en
í

Nejvyšší orgán Konference ČS Okrsková rada Členské shromáždění

Vedení

Výbor ČS
Předseda ČS
Tajemník ČS
Hospodář ČS

Oblastní kazatelé
Vedoucí okrskové rady

Okrsková setkání starších 
s vedením ČS

Výbor sboru
Kazatel

Starší/vedoucí sboru

Kontrolní orgán Revizní komise ČS

O
dd

ěl
en

í

Kazatelské odd.
Vedoucí kazatelského odd. 

(předseda ČS)
Výbor kazatelského odd.

Oblastní kazatel
Pastorálka

Kazatel

Odd. misie
Vedoucí odd. misie

Pracovní skupina odd. misie
Bibličtí pracovníci

Vedoucí odd. osobní 
služby a evangelizace

Misijní výbor

Odd. mládeže Vedoucí odd. mládeže ČS Vedoucí mládeže

Odd. Dětí
Vedoucí odd. dětí (DSŠ a KP ČS)

Výbor KP ČS
Oblastní vedoucí  

(v rámci KP)

Vedoucí DSŠ
Vedoucí oddílu 

Pathfinder
Učitelé DSŠ

Odd. adventistické 
služby rodinám (ASR) Vedoucí odd. ASR ČS Vedoucí odd. ASR

Odd. služby žen Vedoucí odd. služby žen ČS

Odd. diakonie 
a sociální služby

Vedoucí odd. diakonie 
a sociální služby ČS

Grantová komise

První diakon
Diakoni

Odd. komunikace Tajemník ČS Okrsková setkání 
tajemníků s vedením ČS Tajemník

Kaplanské odd.
Vedoucí kaplanského odd.

Vězeňští kaplani
Nemocniční kaplani

Školní kaplan
Vojenský kaplan
Dobrovolník VDP

Odd. zdraví Vedoucí odd. zdraví Kluby zdraví

Odd. křesťanského 
správcovství Hospodář ČS Okrsková setkání 

pokladníků s vedením ČS Pokladník sboru

Odd. sobotní školy
Vedoucí sobotní školy
Učitelé sobotní školy

Traktátník

In
st

it
uc

e

Škola KSŠZŠMŠ Elijáš
Rada školské právnické osoby

Správní rada
Ředitel školy

O
st

at
ní

Nemovitosti
Stavební technik

Výběrová komise pro stavební 
projekty

Správce nemovitosti
Stavební výbor

K 31. 12. 2020 bylo v Českém sdružení zaměstnáno 55 osob.
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2.1. OBLASTI, OKRSKY A KAZATELÉ (Stav k 31. 12. 2020)

OBLAST 
OKRSEK KAZATEL SBOR SKUPINA

Pr
ah

a 
+ 

st
ře

dn
í Č

ec
hy

Pr
ah

a 
+ 

st
ře

dn
í Č

ec
hy

Zdeněk Martasek Kladno, Beroun, Slaný Rakovník

Michal Balcar
Martin Pavlík

Praha-Vinohrady, Praha-Chodov

Václav Vondrášek
Soňa Sílová

Praha-Smíchov, Praha Michle-Bethany

Jaromír Loder Praha-Strašnice, Praha-Lhotka Praha-Melantrichova

Andriy Shamray Praha-Kobylisy

Josef Dvořák Praha-Krč, Praha-Sedlec

Patrik Nehyba Poděbrady, Kolín, Brandýs nad Labem, Neratovice

Ji
ho

zá
pa

d Ji
ho

če
sk

ý Petr Adame České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec Vyšší Brod

Mikuláš Stehlík Písek, Protivín, Strakonice Prachatice

Pavel Smolka Příbram, Štětkovice, Benešov, Tábor Sedlčany, Vlašim

Zá
pa

do
če

sk
ý Daniel Hrdinka Plzeň 1 - KVK, Plzeň 2 - Klíč Rokycany

Pavel Šimek Karlovy Vary, Sokolov Romská skup. - Sokolov

Miroslav Bísek Tachov, Cheb

Petra Hrdinková Klatovy Domažlice

Se
ve

rn
í Č

ec
hy

Li
be

re
ck

ý

Stanislav Lanc Mladá Boleslav, Jičín, Turnov, Železný Brod Lipník

Roman Hampacher Jablonec nad Nisou, Liberec – Generace víry,  
Horní Rokytnice, Zásada-Zbytky

Marek Jonáš Liberec

Michal Čančík Rumburk

Ú
st

ec
ký

Ivan Michalec Česká Lípa, Litoměřice, Roudnice nad Labem

Tomáš Duchoň Ústí nad Labem, Děčín

Jan Matoušek Horizont,  Teplice Livínov

V
ýc

ho
dn

í Č
ec

hy H
ra

de
ck

ý

Petr Staš Hradec Králové, Hradec Králové – Trinity, Jaroměř Nový Bydžov, Černilov, 
Třebechovice pod Orebem

Petr Pich Vamberk, Dobruška, Jablonné nad Orlicí

Tomáš Špác Hronov, Červený Kostelec, Náchod

Jiří Koun Trutnov, Úpice, Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem

Pa
rd

ub
ic

ký

Josef Cepl Česká Třebová, Choceň, Svitavy

Karel Vasilek Pardubice, Přelouč, Chrudim

Aleš Kocián Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou Chotěboř

Tomáš Ondráček Luže, Polička Litomyšl
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2.2. SBORY ČESKÉHO SDRUŽENÍ

České sdružení je zřizovatelem 75 sborů. Celkový počet členů všech sborů k 31. 12. 2020 byl 3 303.

Koronavirus a následná omezení po většinu roku neumožňovala setkávání sborů při bohoslužbách a dalších 
aktivitách, popřípadě jen ve velmi omezeném rozsahu. Přesto se činnost sborů nezastavila. Kromě celé 
řady aktivit zaměřených na potřebné ve svém okolí, hledaly sbory vhodné formy pro realizaci bohoslužeb, 
modlitebních setkávání a studijních skupin. Nejčastěji to byly různé formy videokonferencí nebo využívání 
vysílání bohoslužeb z jiných sborů. Následující grafy vykreslují aktivitu sborů v ČS v době pandemie z pohledu 
organizace vlastních bohoslužeb, modlitebních setkání a studia Bible. Odpovědi jsme získali od 70 sborů.

POŘÁDÁ SBOR / SKUPINA PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY?
70 odpovědí

MÁTE SPOLEČNOU SOBOTNÍ ŠKOLU?
70 odpovědí

ANO  
72,9 %

NE 
27,1 %

ANO  
(každou sobotu) 
74,3 %

NE  
(využíváme online při-
pojení k jinému sboru) 

18,6 %

Pouze  
nepravidelně 

7,1 %
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MÁTE VE VAŠEM SBORU / SKUPINĚ DĚTSKOU SOBOTNÍ ŠKOLU?
70 odpovědí

MÁTE V TÝDNU MODLITEBNÍ SKUPINU?
70 odpovědí

MÁTE V TÝDNU BIBLICKÉ HODINY (STUDIJNÍ SKUPINU)?
70 odpovědí

ANO  
31,4 %

NE  
60 %

Využíváme jiné 
možnosti  

8,6 %

ANO  
52,9 %

NE 
34,3 %

ANO - více skupin 
12,9 %

NE 
27,1 %

ANO  
72,9 %
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SBOR - OKRSEK SBOR SKUP. ČLENŮ 31.12.2019 ČLENŮ 31.12.2020
H

ra
de

ck
ý

Černilov  1   

Červený Kostelec 1  53 51

Dobruška 1  23 23

Dvůr Králové nad Labem 1  7 7

Hradec Králové 1  51 54

Hradec Králové - Trinity 1  17 17

Hronov 1  37 37

Jablonné nad Orlicí 1  29 29

Jaroměř 1  65 65

Náchod 1  19 19

Trutnov 1  63 62

Třebechovice pod Orebem  1   

Úpice 1  36 35

Vamberk 1  33 33

Vrchlabí 1  22 22

Celkem za okrsek 13 2 455 454

Ji
ho

če
sk

ý

Benešov 1  25 25

České Budějovice 1  137 142

Český Krumlov 1  22 25

Jindřichův Hradec 1  35 37

Písek 1  31 31

Prachatice  1   

Protivín 1  18 19

Příbram 1  24 24

Sedlčany  1   

Strakonice 1  22 22

Štětkovice 1  28 33

Tábor 1  25 25

Vlašim  1 5  

Vyšší Brod 1  12 7

Celkem za okrsek 11 3 384 390
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SBOR - OKRSEK SBOR SKUP. ČLENŮ 31.12.2019 ČLENŮ 31.12.2020
Li

be
re

ck
ý

Horní Rokytnice 1  23 22

Jablonec nad Nisou 1  67 67

Jičín 1  16 16

Liberec 1  98 99

Liberec - Generace víry 1  33 33

Lipník  1   

Mladá Boleslav 1  44 44

Rumburk 1  26 25

Turnov 1  34 33

Zásada-Zbytky 1  19 19

Železný Brod 1  12 12

Celkem za okrsek 10 1 372 370

Pa
rd

ub
ic

ký

Česká Třebová 1  73 74

Havlíčkův Brod 1  28 28

Choceň 1  15 15

Chotěboř  1   

Chrudim 1  17 17

Ledeč nad Sázavou 1  8 9

Litomyšl  1   

Luže 1  44 43

Pardubice 1  48 48

Polička 1  26 26

Přelouč 1  13 12

Svitavy 1  35 35

Celkem za okrsek 10 2 307 307

Pr
ah

a 
a 

st
ře

do
če

sk
ý

Beroun 1  47 44

Brandýs nad Labem 1  21 22

České sdružení - sbor 1  20 23

Kladno 1  49 49

Kolín 1  10 12

Neratovice 1  14 14

Poděbrady 1  50 51

Praha-Chodov 1  63 62

Praha-Kobylisy 1  82 86

Praha-Krč 1  106 105
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SBOR - OKRSEK SBOR SKUP. ČLENŮ 31.12.2019 ČLENŮ 31.12.2020
Pr

ah
a 

a 
st

ře
do

če
sk

ý

Praha-Lhotka 1  27 19

Praha-Melantrichova  1   

Praha-Sedlec 1  37 36

Praha-Smíchov 1  267 266

Praha-Strašnice 1  85 84

Praha-Vinohrady 1  219 222

Praha Michle-Bethany 1  115 117

Rakovník  1   

Slaný 1  6 6

Celkem za okrsek 17 2 1218 1218

Ú
st

ec
ký

Česká Lípa 1  18 20

Děčín 1  28 26

Horizont 1  31 50

Litoměřice 1  52 53

Litvínov  1 19  

Roudnice nad Labem 1  26 11

Teplice 1  40 44

Ústí nad Labem 1  50 49

Celkem za okrsek 7 1 264 253

Zá
pa

do
če

sk
ý

Domažlice  1   

Cheb 1  25 25

Karlovy Vary 1  65 64

Klatovy 1  32 33

Plzeň 1 - KVK 1  100 95

Plzeň 2 - Klíč 1  34 34

Rokycany  1   

Romská skupina - Sokolov  1   

Sokolov 1  52 52

Tachov 1  8 8

Celkem za okrsek 7 3 316 311
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OKRSEK SBORŮ SKUP. ČLENŮ 
 31. 12. 2019

ČLENŮ  
31. 12. 2020

Hradecký okrsek 13 2 455 454

Jihočeský okrsek 11 3 384 390

Liberecký okrsek 10 1 372 370

Pardubický okrsek 10 2 307 307

Praha a středočeský okrsek 17 2 1218 1218

Ústecký okrsek 7 1 264 253

Západočeský okrsek 7 3 316 311

Celkem za České sdružení 75 14 3316 3303

3. ORGÁNY ČESKÉHO SDRUŽENÍ 

3.1. KONFERENCE ČS

Konference sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. 
Pravidelná konference sdružení se koná jedenkrát 
za pět let (podle rozhodnutí konference unie z jara 
2019 a svolává ji výbor sdružení).

Konference sdružení zejména:

1. hodnotí činnost sborů, sdružení, jeho výboru, 
představitelů sdružení, kazatelů a institucí 
církve zřízených sdružením za období od po-
slední konference a přijímá opatření k odstra-
nění zjištěných nedostatků,

2. hodnotí hospodaření sdružení a sborů, dodr-
žování jejich rozpočtů, a přijímá zásadní roz-
hodnutí majetkové a finanční povahy na další 
období,

3. přijímá opatření k zajištění jednoty a čistoty 
víry, k dodržování ústavy a dalších církevních 
předpisů, usnesení a opatření nutných pro 
všestranný, harmonický a rovnoměrný rozvoj 
všech sborů a institucí církve zřizovaných 
sdružením,

4. stanoví programy a cíle práce sdružení v bu-
doucím období a způsoby jejich zajištění,

5. volí na další funkční období představitele a dal-
ší členy výboru sdružení,

6. zřizuje a ruší oddělení sdružení a volí na celé 
funkční období orgánů sdružení nebo jeho část 
vedoucí oddělení, nebo pověřuje výbor sdruže-
ní jejich jmenováním,

7. hodnotí hospodaření a další činnost institucí 
zřízených sdružením,

8. vyhlašuje mimořádné sbírky pro zajištění pro-
gramů a projektů sdružení,

9. přijímá a vylučuje sbory ze svazku sdružení 
církve.

3.1.1. VIZE ČESKÉHO SDRUŽENÍ CASD 
PRO LÉTA 2019 AŽ 2024

„Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět!“ 
Filipským 2,15b

BÝT MILUJÍCÍ OTEVŘENOU CÍRKVÍ, KTERÁ ZVĚSTUJE 
JEŽÍŠE KRISTA

• Věnuji energii růstu
• Nezištně sloužím a pečuji
• Jsem srozumitelný a důvěryhodný

Doporučujeme, aby sdružení, sbory a každý člen 
církve usilovali o naplnění této vize podle vlastních 
možností a pod vedením Ducha Svatého.

“V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, slu-
žte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, 
v modlitbách vytrvalí.” 

Římanům 12,11–12
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Tomáš Matějíček Člen za Ústecký okrsek

Pavel Smolka Kazatel za Jihozápadní oblast

Josef Svoboda Člen za Západočeský okrsek

Iva Kyselová Člen za Jihočeský okrsek

Soňa Sílová
Kazatel za Prahu + střední Če-
chy

Milan Müller Člen za Pražský okrsek

Petr Brousil Člen za Středočeský okrsek

Aleš Kocián
Kazatel za východočeskou ob-
last

Daniel Šála Člen za Hradecký okrsek

David Horák Člen za Pardubický okrsek

Výbor ČS se během roku 2020 sešel ke třem jednáním 
prezenčně a čtyřem jednáním online a celkem přijal 
75 rozhodnutí. Zprávy z jednání výboru ČS jsou do-
stupné na webových stránkách Českého sdružení.

3.3.1. FINANČNÍ KOMISE ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ

Výbor Českého sdružení v říjnu 2019 zvolil pro obdo-
bí 2019–2024 finanční komisi Českého sdružení v ná-
sledujícím složení:

• zástupce ČSU
• Vít Vurst
• David Čančík
• Jiří Komárek
• Tomáš Matějíček
• Marek Ondráček
• Daniel Šála

Finanční komise výboru Českého sdružení navrhuje:

• řádný rozpočet s vazbou na plnění předchozí-
ho rozpočtu

• mimořádné sbírky ve svém sdružení
• rozdělení příspěvků z unie pro činnost svých 

oddělení
• mzdy, odměny a bonusy zaměstnanců
• limity výdajů zaměstnanců (cestovné)
• správu nemovitostí a jejich pronájem
• financování stavebních projektů
• pojištění církve

Finanční komise ČS jednala během roku 2020 1x.

3.2. VEDENÍ ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ

PŘEDSEDA

Vít Vurst, B. Th. 
předsedou od roku 2015 

predseda@ceskesdruzeni.cz 

TAJEMNÍK

David Čančík, B. Th. 
tajemníkem od roku 2015

tajemnik@ceskesdruzeni.cz 

HOSPODÁŘ 

Ing. Jiří Komárek
hospodářem od 1. 6. 2019 
(do té doby Mgr. Csaba Čák) 

hospodar@ceskesdruzeni.cz 

3.3. VÝBOR ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ

V období mezi konferencemi sdružení vykonává 
funkci nejvyššího orgánu sdružení výbor sdružení. 
Konference 5. 5. 2019 zvolila na období 2019–2024 
Výbor Českého sdružení v následujícím složení:

JMÉNO ZASTUPUJE

Vít Vurst Předseda sdružení

David Čančík Tajemník sdružení

Jiří Komárek Hospodář sdružení

Stanislav Lanc Kazatel za severočeskou oblast

Marek Ondráček Člen za Liberecký okrsek

https://ceskesdruzeni.cz/organizace/rizeni-cs/vybor-cs/zpravy-ze-zasedani/
mailto:predseda@ceskesdruzeni.cz
mailto:tajemnik@ceskesdruzeni.cz
mailto:hospodar@ceskesdruzeni.cz
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3.3.2. REVIZNÍ KOMISE ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ

Výbor Českého sdružení v říjnu 2019 zvolil pro obdo-
bí 2019–2024 revizní komisi Českého sdružení v ná-
sledujícím složení:

• Tomáš Kubík – předseda komise
• Miroslava Illetšková
• Michal Kysilko
• Marek Petráček

Revizní komise provádí nezávislou kontrolu hospo-
daření příslušné organizační složky církve, ale nena-
hrazuje audit účetní závěrky, případně práci daňové-
ho poradce.

Revizní komise jednala během roku 2020 4x. Revizní 
komise řešila zejména hospodaření ČS CASD, systém 
rozpočtování a reportování, možnosti investování 
volných finančních prostředků, bydlení kazatelů na 
důchod a hodnocení kazatelů.

3.3.3. VÝBĚROVÁ KOMISE ČESKÉHO 
SDRUŽENÍ PRO STAVEBNÍ 
PROJEKTY

Výbor Českého sdružení v říjnu 2019 zvolil pro obdo-
bí 2019–2024 výběrovou komisi pro stavební projekty 
v následujícím složení:

• Jiří Komárek – předseda komise
• Jaroslav Šotola 
• Miroslav Špinar 
• Václav Sedláček  

Konzultantem této komise je stavební technik ČS (bez 
hlasovacího práva).

Výběrová komise pro stavební projekty vyhodnocuje 
všechny stavební projekty nad 250 tis. Kč. U těchto 
projektů je vyžadováno získání více nabídek a jejich 
odborné vyhodnocení touto komisí (na základě pře-
dem stanovených kritérií a přidělených vah). Pod-
klady připravené komisí (včetně doporučení nejlepší 
nabídky) jsou předkládány Výboru Českého sdružení, 
který provede finální rozhodnutí o vítězi výběrového 
řízení.

Během roku 2020 se výběrová komise zabývala 
projektem na první etapu rekonstrukce sborového 
objektu v Hradci Králové a projektem na plošinu pro 
imobilní osoby v objektu Praha-Smíchov.

3.3.4. GRANTOVÁ KOMISE
Výbor Českého sdružení v říjnu 2019 zvolil pro obdo-
bí 2019–2024 grantovou komisi. 

Grantová komise se zabývá granty z Fondu podpory 
sociálních projektů ČS CASD – připravuje metodiku, 
vyhodnocuje došlé projekty a navrhuje výši příspěv-
ků přidělených jednotlivým projektům.

Účelem takto podporovaných projektů je pomoci 
zkvalitnit život sociálně potřebným a oslabeným oso-
bám ve sborech ČS CASD a v místech, kde církev a její 
členové působí.

Grantová komise pracovala v roce 2020 v tomto slo-
žení:

• Petr Kafka – předseda komise
• Daniel Hrdinka
• Martina Hradecká
• Jaroslav Hejra
• Josef Slowík
• Jiří Komárek
• přísedící (Vít Vurst, bez hlasovacího práva)

3.4. DALŠÍ PRACOVNÍ 
SKUPINY

3.4.1. VÝBOR KAZATELSKÉHO 
ODDĚLENÍ

Zabývá se návrhy na ordinace kazatelů a řešením 
kázeňských problémů kazatelů.

Výbor kazatelského oddělení pracoval v roce 2020 
v tomto složení:

• Vít Vurst – předseda sdružení
• David Čančík – tajemník sdružení
• Jiří Komárek – hospodář sdružení
• Petr Adame – oblastní kazatel pro okrsky Jiho-

český a Západočeský
• Zdeněk Martasek – oblastní kazatel pro okrsek 

Praha a střední Čechy
• Ivan Michalec – oblastní kazatel pro okrsky 

Liberecký a Ústecký
• Petr Staš – oblastní kazatel pro okrsky Hradec-

ký a Pardubický
• Luděk Svrček – kazatel kazatelského sboru 

3.4.2. PRACOVNÍ SKUPINA PRO 
EVANGELIZACI

Pracovní skupina pro evangelizaci je jmenována 
vedoucím oddělení evangelizace na základě návrhů 
z jednotlivých okrsků. Zabývá se především evange-
lizačními příspěvky pro sbory a jiné subjekty – při-
pravuje návrh pravidel pro evangelizační příspěvky, 
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vyhodnocuje došlé žádosti a navrhuje výši příspěvků 
přidělených jednotlivým sborům, centrům či projek-
tům.

Pracovní skupina pracovala v roce 2020 v tomto slo-
žení:

• Jan Libotovský – vedoucí skupiny
• Ivan Michalec – Ústecký a Liberecký okrsek
• Josef Svoboda – Západočeský okrsek
• Miroslav Havel – Jihočeský okrsek
• Zdeněk Martasek – Praha a střední Čechy
• Čestmír Šťovíček – Pardubický okrsek
• Jiří Fogl – Hradecký okrsek

3.4.3. TÝM MLÁDEŽE ČS
Na doporučení VČS vytvořil vedoucí oddělení mláde-
že Martin Pavlík „tým mládeže ČS“.

• Jana Polehna – východní Čechy
• John Plechatý – střední Čechy
• Sára Hampacherová – severní Čechy
• Michal Vrba – západní Čechy
• Michaela Šotolová – Praha
• Karolína Hanzalová – jižní Čechy

Tato pracovní skupina se pravidelně setkává, slouží 
jako poradní tým vedoucího oddělení mládeže a spo-
lupracuje na tvorbě a realizaci plánů a akcí oddělení 
mládeže. Tým zohledňuje svým složením jednotlivé 
okrsky sdružení.

3.4.4. VÝBOR KLUBU PATHFINDER 
ČESKÉHO SDRUŽENÍ

Zabývá se koordinací činnosti oddílů Klubu Pathfin-
der na území Českého sdružení. To zahrnuje zejména 
víkendové akce v rámci okrsků a celého sdružení, 
letní tábory a vzdělávání vůdců a rádců.

Výbor pracoval v roce 2020 v tomto složení:

• Roman Buchtel – vedoucí oddělení dětí při ČS 
(do 31. 8. 2020)

• David Čančík – vedoucí oddělení dětí při ČS (od 
1. 9 . 2020)

• Michal Škulka – oblastní vedoucí KP za jižní 
Čechy

• Jan Mráček – oblastní vedoucí KP za západní 
Čechy

• Jakub Sotl – oblastní vedoucí KP za Prahu 
a střední Čechy

• Petr Bujok – oblastní vedoucí KP za severní Če-
chy

• Tomáš Špác – oblastní vedoucí KP za východní 
Čechy

3.5. KANCELÁŘ ČS

JMÉNO FUNKCE

Andrea Poláková Sekretářka

Iveta Paierová Účetní

Jana Balcarová Pokladna, cestovní náhrady

Jana Hrdinková Personální, mzdy, majetek

Noemi Podová Sborová účetnictví

Milan Mareš Stavební technik ČS

3.6. ZASTOUPENÍ V JINÝCH 
ORGANIZACÍCH

ORGANIZACE / ORGÁN ZÁSTUPCI ČESKÉHO SDRUŽENÍ

ČESKO-SLOVENSKÁ UNIE CASD

Výbor ČSU
Vít Vurst, Michal Balcar, 
Martina Exnerová,  
Robert Heczko, Milan Malafa

Unijní rada Vít Vurst

Finanční komise Vít Vurst, Jiří Komárek,  
Robert Heczko

Revizní komise Petr Kafka

Správní rada Advent-
Orion Vít Vurst

Správní rada ATI Vít Vurst, Josef Dvořák,  
Pavel Šimek

Správní rada 
Mediálního centra Vít Vurst, David Čančík

Mediální rada Jan Libotovský,  
Radomír Jonczy

Unijní výbor 
evangelizace Jan Libotovský, Marek Jonáš

Unijní výbor 
kaplanského oddělení

Pavel Zvolánek, Vít Vurst,  
Aleš Kocián

Unijní výbor zdraví Olga Libotovská

KSŠZŠMŠ ELIJÁŠ

Rada školské 
právnické osoby

Vít Vurst, David Čančík,  
Jiří Komárek,  
Ladislav Landsfeld

Správní rada školy 

Vít Vurst, David Čančík,  
Jiří Komárek,  
Ladislav Landsfeld,  
Miloš Pařík, Radim Passer, 
Luděk Svrček
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Rada školské 
právnické osoby Vít Vurst, David Čančík

ADRA

Správní rada ADRA Vít Vurst, Pavel Martásek, 
Josef Slowík, Daniel Svoboda

Dozorčí rada ADRA
Lenka Piškulová,  
Milada Macháňová,  
Jiří Komárek

Správní rada Nadace 
ADRA

Jiří Komárek, Miloš Pařík, 
Tomáš Pícha,  
Miroslava Žaludová,  
Robert Žižka

Dozorčí rada Nadace 
ADRA

Luděk Bouška,  
Michaela Kysilková

KLUB PATHFINDER

Výkonná rada Jaroslav Bartoš, David Čančík, 
Jan Matoušek, Tomáš Špác

Správní rada Petr Adame, Jakub Fraj,  
Vít Vurst

ASI – CS

Správní rada Vít Vurst

SPOLEČENSKÉ CENTRUM LONDÝNSKÁ 30

Člen hlavního spolku Vít Vurst

Kontrolní komise 
spolku

Kamil Staněk, Tomáš Bakos, 
Jiří Komárek

ŽIVOT A ZDRAVÍ Z.S

Členové výboru spolku Roman Uhrin, Josef Svoboda, 
Luděk Bouška

Kontrolní komise Robert Žižka

NADAČNÍ FOND ZDRAVÝ ŽIVOT

Správní rada Milada Macháňová, Vít Vurst

4. ČINNOST V ROCE 2020

4.1. ODDĚLENÍ

4.1.1. KAZATELSKÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí: Vít Vurst

K 31. 12. 2020 pracovalo v Českém sdružení 24 ordi-
novaných kazatelů, 10 neordinovaných kazatelů, 2 
kazatelé v nástupní praxi a 7 biblických pracovníků.

Během roku 2020 nastoupili do kazatelské práce Da-
niel a Petra Hrdinkovi, Martin Pavlík a Tomáš Ondrá-
ček, do nástupní kazatelské praxe Natálie Gabrišová 
a Pavel Eder a jako bibličtí pracovníci Daniel Hrdinka 
a Jan Mráček.

Kazatelskou práci v Českém sdružení ukončili Mar-
tin Lindtner (studium v zahraničí), Roman Buchtel 
(přestup do Klubu Pathfinder, z.s.), Michal Čančík 
(přestup do ADRA) a Jan Mráček (změna pracovního 
zařazení – biblický pracovník).

Proběhla setkání starších sborù, tajemníků a poklad-
níků Jihočeského a Hradeckého okrsku. Setkání ostat-
ních okrsků proběhlo již v roce 2019.

Akce kazatelského oddělení:

• teologická konference ČSU „O Duchu Svatém“ 
(23. 2. 2020, Brno)

• kazatelské shromáždění (24. – 25. 11. 2020, on-
-line) – hosté Daniel Duda, Petr Húšť  
a David Novák

• celočeská pastorálka (15. 4. 2020 a 11. 5. 2020, 
on-line)

• celočeská pastorálka (8. 6. 2020, Praha-Smí-
chov)

• kazatelská setkání po okrscích (celkem 10krát)
• pravidelné setkávání kazatelů v NP a jejich ve-

doucích
• setkávání okrskových kazatelů
• setkání kazatelů s praxí do 5 let (26. 10. 2020)
• pravidelné aktivity: pastorační rozhovory Víta 

Vursta a Luďka Svrčka s kazateli, komunikace 
se zájemci o kazatelskou práci

4.1.2. MISIE
Vedoucí: Jan Libotovský

Rok 2020 byl pro oddělení misie (OM), stejně jako pro 
celou společnost, zvláštním, covidovým rokem. Vize 
ČS v oblasti misie a evangelizace „Obnovení vlastního 
vztahu k Bohu a seznámení lidí s Ježíšem Kristem“ 
prošla zatěžkávací zkouškou covidových opatření, 
které omezovaly klíčový nástroj evangelizační čin-
nosti, kterým jsou společná nebo individuální setkání 
a rozhovory. Tento rok nás přinutil přemýšlet o no-
vých způsobech kontaktu mezi lidmi, komunikace 
a sdílení evangelia. Přinutil nás používat technologie 
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a možnosti, které jsme zatím nepoužívali, a díky 
tomu vnímám rok 2020 jako příležitost ke změně 
těch stereotypů, které nebyly dobré a neposouva-
ly nás dál. Příležitost uvědomit si, co je dobré a co 
udělat jinak, příležitost pro inventuru svého vztahu 
s Bohem, příležitost pro revizi naší evangelizace, její 
efektivity, aktuálnosti a našich motivů.

Jsem vděčný za nápady a kreativitu sborů i jednot-
livců, kteří hledali nové cesty pro sdílení evangelia. 
Zájem a služba lidem se projevila například v ochotě 
lidí reagovat na aktuální potřeby, kdy rychle a ope-
rativně zorganizovali v mnoha sborech šití roušek, 
které pak nabízeli potřebným lidem, sousedům, do-
movům důchodců a dalším organizacím. Pro výrobu 
těchto roušek pak bylo možné z evangelizačních pří-
spěvků hradit náklady na potřebný materiál. Někde 
sboroví dobrovolníci nabízeli starším lidem službu 
donášky nákupu a další pomoci. Často tyto aktivity 
probíhaly pod hlavičkou organizace ADRA. 

Evangelizační aktivity v ČS jsou podporovány sys-
témem evangelizačních příspěvků EP-A/B/C. V roce 
2020 byla na podporu evangelizačních aktivit při-
pravena částka 3.630.000,- Kč. Za tuto podporu jsem 
velice vděčný.

Projekty
Přes potíže se nezastavily ani probíhající projekty:

• Projekt sborů v prostoru okolo Sedlčan s ná-
zvem „Jsem s Tebou“ měl možnost se ještě 
více rozvíjet, protože se snaží oslovit lidi 
pomocí elektronických médií a zde žádná 
omezení nebyla. Projekt zaznamenal nárůst 
sledujících, komentářů, diskuzí a také pří-
stupů do elektronických biblických hodin. 
Bylo rozhodnuto ve spolupráci se sborem 
Sedlčany o realizaci biblických video hodin 
pro přátele.

• S Maranatha z.s. se rozběhla spolupráce 
na projektu „Achillovy paty evoluce“, kte-
rý představuje veřejnosti pohled na Boha 
jako Tvůrce a Stvořitele jako pohled logický, 
vědecky obhajitelný a pro každého osobně 
přínosný. Úkolem oddělení misie bude ko-
munikovat tento projekt směrem do církve 
a k lidem s církví spřízněných prostřednic-
tvím online video diskuzních setkání s mož-
ností interakce.

• Projekt „Evangelizace knihami“ (EK) realizo-
vaný ve spolupráci s ASI, Moravskoslezským 
sdružením a nakladatelstvím Advent-Orion 
(AO) pokračoval přípravou nových knih 
a podporou stávajících i reeditovaných titulů 
vhodných pro osobní evangelizaci. Z realizo-
vaných titulů je to třeba kniha „Síla naděje“ 
s aktuálním poselstvím. Současně se ve stej-
ném projektu posunula příprava pro realiza-
ci audioknih ve spolupráci s AO a HOPE TV. 
Na tento projekt jsou úzce navázány aktivity 
„Stolečková evangelizace“ (SE), „Knihobud-
ky“ (KNB) a další formy práce s knihami. 
Díky aktivistům SE, KNB a EK a podpůrným 
organizacím Maranatha a Listy naděje se 
rozdaly v roce 2020 desetitisíce knih zdarma. 

Oddělení misie pokračovalo v podpoře romských mi-
sijních aktivit hlavně na Sokolovsku a v Třebechovi-
cích pod Orebem, kde je aktivní romské společenství. 
Projekt překladu Bible do romského nářečí se dostal 
do finální fáze a těšíme se na výsledek. 

https://jsemstebou.cz/
https://www.achillovypatyevoluce.cz/
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Oddělení misie se také aktivně zapojuje do aktivit 
pro lidi se speciálními potřebami, podpory misijních 
aktivit rusky hovořících menšin ve spolupráci s kaza-
telem Andriyem Shamrayem a sborem v Praze-Koby-
lisích pro rusky hovořící věřící. 

ČS dlouhodobě spolupracuje s organizací Hope4Kids, 
která se zaměřuje na práci na školách v programu 
Etických dílen. Aktivními lektory jsou Jan Matoušek, 
Tomáš Špác, Petra Muzikářová a Radmila Sýkorová. 
ČS jejich činnost dlouhodobě finančně podporuje.

Společenská a komunitní centra
V ČS fungují a misijně pracují také společenská cen-
tra: KVK Plzeň, Klíč Plzeň, SC Londýnská 30 (Praha), 
Mateřské centrum Rybička (Praha 6), Lávka (Mladá 
Boleslav), SC Padolí (Hronov) a KC Horizont v Chomu-
tově. Jejich činnost byla v roce omezení znemožněna, 
a to, v jakém režimu budou dále pracovat, bude třeba 
vyhodnocovat až po znovuobnovení jejich činnosti. 

Bibličtí pracovníci
Pod oddělení misie patří také bibličtí pracovníci. Na 
území ČS působí Karel Bušta (Českobudějovicko), Jan 
Chmel (Benešovsko), Jan Libotovský (Plzeňsko a ve-
doucí oddělení misie), Jana Polehna (Pardubicko), 
Jana Vojáčková (Jindřichohradecko), Jan Mráček (Kla-
tovsko). Dále jsou to projektoví pracovníci Miroslav 
Sládek (okolí Vimperku a Prachatic) a Miroslav Starý 
(sbor Praha Bethany). Externí spolupráce pokračuje 
s Tomášem Kábrtem (misijní práce pro romskou ko-
munitu na Sokolovsku). Do týmu biblických a projek-
tových pracovníků pak pravidelně přichází i kazatel 
– evangelista Čestmír Šťovíček. Bibličtí pracovníci se 
pravidelně (každý měsíc) scházejí na online pora-
dách a v roce 2020 absolvovali třídenní soustředění 
s duchovní, odbornou a podpůrnou náplní na chatě 
Hájenka v Rezku v Krkonoších. 

Knižní evangelizace
Do kompetence oddělení Misie ČS patří i Knižní evan-
gelizace (KE), jejíž koordinací je pověřena Milada Ma-
cháňová, která rok 2020 hodnotí takto: 

Stejně jako pro celou společnost, byl rok 2020 mimo-
řádný i pro Knižní evangelizaci. Naše práce je založe-
na na setkávání se s lidmi, jejich oslovení a nabídnutí 
knih. Jakmile se pandemie koronaviru rozšířila do 
naší republiky a přišla první omezení, dotkla se přímo 
osudově i naší práce. Hygienická pravidla, omezení 
setkávání s lidmi, zákaz prodeje, návštěv a všudypří-
tomný strach. Strach otevřít dveře, pozvat dál, podat 
ruku, dotknout se nabízené knihy. Každý z knižních 
evangelistů si podle svých možností vybíral z tenčících 
se možností práce. Na určitý čas pak i ti nejflexibilnější 
museli svou práci pozastavit. Nemohli jsme se ani sejít 
na pravidelném Výročním semináři. Vzhledem k tomu, 
že jsme naším živobytím závislí na prodeji knih, bylo 
nám těžko. Pomoc státu se na nás většinou nevztaho-
vala.

Pandemie nám však jen nebrala, naopak. Zkoušeli 
jsme nové možnosti, jak se přiblížit lidem. Začali jsme 
se pravidelně scházet na online poradách, abychom se 
vzájemně od sebe učili a povzbuzovali se. Přesvědčili 
jsme se, že mezi bratry a sestrami jsou lidé, kterým 
na naší práci i na nás samotných záleží a jsou ochotni 
nám pomoci. Penězi i knihami zdarma. Jejich solidari-
ta a laskavost nás povzbudily v těch nejhorších chví-
lích. Pomoc jsme dostali i z Interevropské divize. Neby-
li jsme na to sami. Podpora a stálá pravidelná pomoc 
Českého sdružení nám pak pomohly překonat nejhorší 
a mohli jsme všichni zůstat připraveni na jakékoli 
rozvolnění a možnost vyrazit „do terénu“. Lidé totiž na 
naše knihy s dobrou zvěstí čekají. Máme jim co nabíd-
nout i v této komplikované době. Možná aktuálněji než 
kdykoli dříve. 

Do minulosti se díváme s vděčností našemu nebeskému 
Otci a do budoucnosti s nadějí. „Pane, přijď už brzy.“

Je mi líto, že tato zvláštní doba přinesla v evangeliza-
ci i negativní důsledky, které se projevily pasivitou, 
neochotou nebo nezájmem. Zároveň jsem ale i vděč-
ný, že ačkoliv jsme se jako církev i celá společnost do-
stali do zcela nečekaných a nových situací, našli jsme 
způsoby a cesty pro sdílení dobré zprávy o zachránci, 
Ježíši Kristu, který nabízí pokoj, klid a naději i v této 
měnící se a rozjitřené době. Proto se dívám do bu-
doucnosti optimisticky a s vírou, že přes všechno zů-
stáváme misijní církví, která i v době zmatků, chaosu 
a neklidu přináší v Boží síle a pod Božím vedením 
pokoj a naději každému, kdo je ochotný naslouchat.

4.1.3. MLÁDEŽ
Vedoucí: Václav Vondrášek (do 30. 6. 2020), následně 
Martin Pavlík

V první polovině roku 2020 změnil covid situaci v se-
tkávání a hledali jsme nové formy fungování mláde-
že. Nový vedoucí oddělení Martin Pavlík byl pověřen 
vypracováním plánů pro další období. Základním 
prvkem byla příprava kvalitní nabídky lokálních 
i oblastních akcí, snaha o zapojení nových lidí a ko-
munikace na osobní úrovni především se sborovými 
vedoucími mládeže. Na doporučení VČS vznikl také 
šestičlenný „tým mládeže ČS“, který bude sloužit jako 
poradní skupina vedoucímu oddělení a pomáhat při 
realizaci akcí oddělení mládeže.

Více než deset mládežnických skupin se během pan-
demie pravidelně setkávalo online formou. Součástí 
programu bylo nejčastěji studium Bible, osobní sdíle-
ní, diskuse a společné modlitby.

Pro starší středoškoláky a vysokoškoláky připravilo 
Oddělení mládeže Interevropské divize sérii online 
setkání s názvem „AMiCUS Online Session“, která 
byla přenášena živě na kanálu YouTube: EUD Youth 
Ministries. Hlavními benefity těchto akcí byly aktu-
ální otázky spojené s vírou, účast fundovaných řeč-
níků, možnost spojit se s adventistickými studenty 

https://www.youtube.com/channel/UCAq5Yj4hYUJZhlN8EKxrcNQ
https://www.youtube.com/channel/UCAq5Yj4hYUJZhlN8EKxrcNQ
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z celé Evropy a následně také příležitost diskutovat 
v menších skupinách přes Zoom.

Kvůli nepříznivým podmínkám pro konání akcí s fy-
zickou účastí byl Česko–Moravský kongres mládeže 
přesunut až na léto 2021.

V INRIroad v Hradci Králové a Pardubicích se stu-
denti scházeli každý týden při online studiu Bible, 
jednou měsíčně probíhala společná studentská boho-
služba se zajímavým hostem. Mnozí nacházeli v době 
covidu v INRIroad své místo, které jim pomáhalo ne-
ztrácet, ale naopak udržet či nacházet svoji víru.

Východočeská setkání mládeže (Velká Hradubická) 
se též přesunula do online prostředí, kde jsme v urči-
tém období vytvářeli na každý týden několik výzev, 
které měly vést mladé lidi k užitečnému trávení času, 
ačkoliv museli být doma. Po úspěchu těchto výzev 
jsme udělali akci s názvem Velká hra, které se zú-
častnily i jiné mládeže z Čech a Moravy. Do této hry 
se zapojilo 53 účastníků, kteří po dobu dvou měsíců 
každodenně intenzivně plnili různé úkoly širokého 
spektra: od duchovních, sportovních až po společen-
ské. Ze zpětné vazby vnímáme vděčnost účastníků, 
ale i rodičů, že jsme mladým lidem vytvořili smyslu-
plnou náplň, kde mohli růst ve víře, být v kontaktu se 
svými kamarády a zároveň poznávat nové lidi.

4.1.4. ODDĚLENÍ DĚTÍ (KLUB 
PATHFINDER A DĚTSKÁ 
SOBOTNÍ ŠKOLA)

Vedoucí: Roman Buchtel (do 31. 8. 2020), následně 
David Čančík

Do roku 2020 jsme vstupovali s plány akcí a aktivit 
a těšili se na jejich realizaci. Již na jaře se však volno-
časové aktivity zastavily. Nebylo možné organizovat 
větší setkání a brzy se ani scházet. Řada původně 
naplánovaných akcí byla zrušena nebo přesunuta. 
Už proto bylo velmi občerstvující, že letní tábory, kte-
rých bylo 13, mohly proběhnout bez výrazného ome-
zení. Děkujeme Bohu, že i bez problémů. 

Brzy však opět nebylo možné klasickou činnost po-
stavenou na osobním setkávání realizovat. Řada od-
dílů však našla online způsob vzájemného kontaktu, 
oddílové činnosti, i své cesty k nějaké formě služby. 
Ať už se jednalo o nákupy pro seniory, vyrábění přá-

níček pro osamělé, pečení zákusků pro zdravotníky 
apod. 

Spolu s oblastními vedoucími jsme se i na celočeské 
úrovni rozhodli prošlápnout novou cestu a tradiční 
Múzičku, která probíhala vždy v pražském Salesián-
ském divadle, přesunout do virtuálního televizního 
studia. Situace nás donutila zrealizovat samotné vy-
sílání se živými vstupy až v polovině ledna následu-
jícího roku, podzimní měsíce však byly ve znamení 
příprav, kdy oddíly psaly scénáře, natočily a sestří-
haly videa, tedy jednotlivé příspěvky na iMúzičku, 
což nám umožnilo se podílet na společném projektu, 
vědět o sobě a promýšlet nové způsoby činnosti.

Koronavirus nezastavil ani vzdělávání nových rád-
ců. Vážíme si členů lektorského týmu, že po letním 
společném týdnu na tábořišti vymysleli alternativu 
k dalším obvykle prezenčním víkendovkám a kurz 
tak mohl pokračovat dál v online prostoru.

V oblasti dětské sobotní školy jsme připravili ve spo-
lupráci s ostatními sdruženími vlastní modlitební 
přednášky a také jsme zorganizovali unijní víken-
dové školení učitelů, které proběhne v následujícím 
roce. Na úrovni jednotlivých sborů vznikala pestrá 
nabídka virtuálního vyučování dětí, případně příbě-
hů pro děti, které byly součástí online bohoslužeb.
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4.1.5. ADVENTISTICKÁ SLUŽBA 
RODINÁM

Vedoucí: Radomír Jonczy

První víkend v únoru se v rekreačním zařízení Dali-
bora Cichého ve Strážovicích v Moravském Toskán-
sku sešlo dvacet členů církve, kteří pod odborným 
vedením psychologa Jeronýma Klimeše hledali odpo-
věď na palčivou otázku: „Kudy kam po rozvodu?“ Šlo 
v pořadí již o čtvrtý ročník této aktivity. Akce se díky 
posunu místa konání na pomezí Čech a Slovenska 
účastnilo více bratří a sester z Moravskoslezského 
a Slovenského sdružení.

Druhý týden v únoru úspěšně proběhl tradiční Ná-
rodní týden manželství 2020, do kterého se v místě 
svého bydliště aktivně zapojila řada manželských 
párů naší církve. Jako každoročně jsme pro ně ve 
spolupráci s nakladatelstvím Advent-Orion a Medi-
álním centrem HopeTV připravili písemné i video 
podklady. Nad tématikou „Manželství v síti“ se zde 
zamýšlejí přední čeští psychologové a teologové 
CASD. Radomír Jonczy k této příležitosti připravil 
přednášky pro děti, které mohou používat spolu s ro-
diči doma i při bohoslužbách.

Jarní ani podzimní Manželský víkend se v roce 2020 
kvůli lockdownu uskutečnit nemohl, v létě se však 
na Visalajích v Beskydech sešlo k tradičním manžel-
ským setkáním cca 50 párů z celé Česko-Slovenské 
unie. Řízení akce se poprvé s úspěchem ujali manželé 
Smolkovi, kteří vystřídali manžele Ejemovy.  

Okrsková rodinná bohoslužba v roce 2020 proběhla 
žel jen v Jaroměři. V České Třebové jsme si na sklon-
ku roku s úspěchem vyzkoušeli rodinnou bohoslužbu 
online. 

Radomír Jonczy a Jeroným Klimeš ve spolupráci 
s Mediálním centrem připravili třídílný webinář 
na aktuální téma „Psychika v zavirovaném světě“. 
K dnešnímu datu má tento pořad již na čtyři tisíce 
zhlédnutí.

Vedoucí oddělení ASR Radomír Jonczy v roce 2020 
nabídl sborům CASD v Česko-Slovenské unii své on-
line pastorační služby a v náročné době lockdownu 
poskytoval „první pomoc“ manželským párům v kri-
zi. Některým z nich zprostředkoval kontakt na odbor-

níky. O problematice rodin a manželství (na požádání 
místních kazatelů) přednášel také osobně nebo on-
-line v řadě měst a obcí Česko-Slovenského regionu. 
Online služby manželského poradce zprostředkoval 
i mladým účastníkům třídenního virtuálního United 
festivalu v létě 2020 ve Vsetíně.

4.1.6. DIAKONIE A SOCIÁLNÍ SLUŽBA
Vedoucí: Daniel Hrdinka

Vypuklá pandemie se právě pro sloužící v oblasti dia-
konie a sociální služby stala novou výzvou reagovat 
na nenadálé materiální a sociální potřeby členů sbo-
rů i lidí v okolní společnosti. 

16 sociálních projektů nejen obhájilo své veřejně 
prospěšné záměry, ale také dokázalo pružně reagovat 
na vzniklou situaci. Šití roušek, nákupy potravin se-
niorům, distribuce respirátorů a poradenství doplni-
ly plánované činnosti, jako je dobrovolnická služba, 
charitativní obchůdky, sociální péče a osobní asisten-
ce přímo v domácnostech osob, které jsou oslabené 
z důvodu nemoci, věku, fyzického nebo duševního 
postižení. České sdružení tyto projekty podpořilo 
částkou 808 055,- Kč.
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REALIZÁTOR NÁZEV PROJEKTU

ADRA - Česká Lípa Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni

ADRA - Česká Lípa Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních a v domácnostech na 
Českolipsku

ADRA - České Budějovice Dobrovolnictví přináší radost a dělí smutek

ADRA - Chomutov Udržitelnost dobrovolnických a sociálních aktivit DC ADRA v Chomutově

ADRA - Liberec Dobrovolníci ADRA v Libereckém kraji

ADRA - Plzeň Dobrovolnická služba seniorům, zdravotně znevýhodněným a dětem 
s Dobrovolnickým centrem ADRA Plzeň a charitativní obchůdek

ADRA - Praha Dobrovolníci pomáhají dětem, zdravotně postiženým a seniorům 
s Dobrovolnickým centrem ADRA Praha 

ADRA - Příbram Kamarád hledá kamaráda

ADRA - Příbram Sociálně aktivizační program pro seniory a sociálně aktivizační program pro 
osoby se zdravotním postižením

KC Petrklíč - Pardubicko Pečovatelská služba Petrklíč v Pardubickém kraji

KC Petrklíč - Praha Osobní asistence Petrklíč v Praze

Pohlazení - Sokolov Vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

Protěž - Praha Dobrovolnické služby

Sbor CASD - Archa pomoci - Praha 
Smíchov

Archa pomoci Praha – terénní sociální pomoc a podpora života v domácím 
prostředí

Sbor CASD - Trinity - Hradec Králové Romové se učí pěstovat, konzervovat a konzumovat zeleninu

Sbor CASD - Tabita - Sokolov Plníme přání potřebným – Tabita

Kulatý stůl – vzdělávací seminář pro koordinátory, 
realizátory a zájemce o sociální aktivity proběhl on-
line. Byl zaměřen především na sdílení a tříbení zku-
šeností z období pandemie.

Podpora služby diakonů: Online setkání diakonů, 
kniha pro diakony, pastorační dopisy.

Festival romské služby: Druhý ročník, našel své 
místo v Třebechovicích pod Orebem. Zúčastnilo se ho 
50 dospělých osob a 20 dětí. Příznivce si získává díky 
přátelské atmosféře, inspirujícím informacím, radost-
né hudbě, programu pro děti a občerstvení skládají-
cího se z tradičních romských jídel. 

Osmé grantové řízení ČS na podporu soc. projektů 
v roce 2021: 16 úspěšných projektů, rozdělena částka 
835.000,- Kč. Grantová výzva byla zaměřena na po-
moc seniorům a osobám s postižením, na dobrovol-
nickou činnost ve prospěch sociálně potřebných osob 
s cílem zkvalitnit jejich životy a zapojit je do vlastní-
ho řešení jejich situace.

4.1.7. KAPLANSKÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí: Pavel Zvolánek

Celkem jedenáct kaplanů z Církve adventistů sed-
mého dne sloužilo v Čechách v roce 2020 lidem v ne-
mocnicích, věznicích, armádě a ve škole. V období 
pandemie COVID-19 všichni pracovali podle svých 
možností v zájmu občanů ČR. Velkým povzbuzením 
byli kaplani v této velice náročné době zejména v ne-
mocnicích, kde pomáhali „přežít“ nejen nemocným, 
ale také vyčerpanému zdravotnickému personálu. 

Vězeňští kaplani s finanční podporou církve zajišťo-
vali například výrobu roušek, pořádali pravidelné 
bohoslužby a nahrazovali vězněným kontakt s ro-
dinou, který nebyl dlouhé měsíce možný. V roce 
2020 se podařilo na Staroměstské radnici uskutečnit 
výstavu fotografií, které představily veřejnosti práci 
vězeňských kaplanů.

Specifickou úlohu plnil také školní kaplan, který se 
všemi dostupnými prostředky snažil být duchov-



22

ní oporou dětem, rodičům i učitelům a společným 
úsilím, modlitbami, toto období překonat. Radost 
jsme po několika letech zažívali i z práce vojenské-
ho kaplana, který v naší církvi dlouho chyběl. I jeho 
služba byla zaměřená především na problémy, které 
přinesla smrtelná nemoc COVID-19. Navštěvoval na-
sazené vojáky na covidových odděleních a v domo-
vech pro seniory. Potěšilo ho, s jakou vlídností, em-
patií a láskou dokázali tito „tvrdí“ hoši být nablízku 
trpícím či umírajícím. 

Církev praktickou službou kaplanů představuje li-
dem Boha srozumitelným a přitažlivým způsobem. 
Kaplani jsou společností vysoce hodnoceni přede-
vším pro svoji autentičnost a zapálení pro službu těm 
nejpotřebnějším.

Vězeňští kaplani:

• Michal Čančík (Liberec)
• Aleš Kocián (Světlá nad Sázavou)
• Zdeněk Martasek (Bělušice)
• Pavel Zvolánek (Valdice)
• 15 dobrovolníků VDP

Nemocniční kaplani: 

• Rostislav Homola (Písek)
• Roman Jonczy (Ústí nad Labem)
• Zbyšek Jonczy (Hořovice) 
• Benjamin Kraus (Jindřichův Hradec)

Školní kaplan: Stanislav Slamka (KSŠZŠMŠ Elijáš)

Vojenský kaplan: Tomáš Harastej (Bechyně)

4.1.8. SLUŽBA ŽEN
Vedoucí: Alena Heczková

Vzhledem ke ztíženým mož-
nostem setkávání upřelo 
oddělení služby žen svou 
pozornost na online komu-
nikaci a také na konci roku 
vydalo ve spolupráci s na-
kladatelstvím Advent-Orion 
modlitební deník pro ženy 
s názvem „Jsem dcera Krále“. 
Nadále podporujeme vznik 
ženských skupinek v rámci 
jednotlivých sborů a těšíme 
se na možnost se opět setkat. 

4.1.9. ZDRAVÍ
Vedoucí: Olga Libotovská

Rok 2020 byl pro oddělení 
zdraví zvláště mimořád-
ný, protože omezení pro 
celou společnost se týkala 
i zdravotní oblasti. Oddělení 
zdraví  při ČS proto ve spo-
lupráci s oddělením zdraví 
při ČSU připravilo brožurku 
„Imunita v akci“ od Roma-
na Uhrina, která informuje 
a motivuje čtenáře k rozvíje-
ní přírodních možností, jak 
rozumět a posilovat vlastní imunitu, a tím se bránit 
nejen covidovým onemocněním. Brožurka se zdarma 
distribuovala v ČS pro využití v Klubech zdraví, při 
stolečkové evangelizaci a v knihobudkách. 

Protože činnost Klubů zdraví (KZ) nebyla možná, 
byla to příležitost reorganizovat činnost spolku „Ži-
vot a zdraví“ (ŽZ), který zaštiťuje činnost KZ a stará 
se o registraci a vzdělávání lektorů KZ. Organizačně 
se připravil přechod koordinace spolku z ČSU na ČS 
a MSS, podle vzoru fungujícího modelu činnosti KE. 
K tomuto přechodu pak došlo 1. 1. 2021, vedením 
spolku zůstala pověřena Milada Macháňová. 

Současně proběhla aktualizace KZ tak, aby při obno-
vení jejich činnosti odpovídaly nabízené informace 
skutečnosti. Aktualizace informací pak napomůže 
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tomu, aby činnost ŽZ skutečně ovlivňovala odborný 
a lidský růst lektorů KZ. 

Pro funkční vnitřní i vnější komunikaci, relevantnost 
informací a současnou vizuální stránku se ukázalo 
nezbytné zásadním způsobem přebudovat web ŽZ, 
což se v průběhu roku 2020 povedlo a web je nyní 
plně funkční.

Přestože činnost KZ nebyla v roce 2020 v podstatě 
možná, povedlo se přebudovat některé organizačně 
technické oblasti, které nám v dalších obdobích 
budou dobře sloužit. Oddělení zdraví je připravené 
oslovit a pomoci sourozencům v církvi a lidem kolem 
nás v načerpání informací a v realizaci změn v oblas-
ti fyzického, duševního i duchovního zdraví.

4.1.10. KOMUNIKACE
Vedoucí: David Čančík

Důsledkem pandemie byly omezené možnosti fyzic-
kého setkávání. ČS proto ihned hledalo možnosti, jak 
tento handicap překonat. Začali jsme využívat mož-
ností Googlu pro neziskové organizace a díky tomu 
měly sbory a oddělení pro svou online komunikaci 
zdarma k dispozici poměrně dobrý nástroj, Google 
Meet. Současně jsme zrealizovali převod zaměst-
nanců sdružení do tohoto společného “firemního” 
prostoru, aby všichni začali používat služební e-mail 
na doméně casd.cz a řadu online služeb k usnadnění 
práce, jako jsou sdílené disky, sdílené kalendáře a po-
dobně. 

Další oblastí, kterou koronavirus urychlil, byl vývoj 
nového webu ČS. Přispělo k tomu to, že online pre-
zentace v této bezprecedentní době se stala velmi 
významným způsobem komunikace církve. V prů-
běhu roku jsme tedy vytvořili obsah a zacílení webu 

včetně základní grafické podoby, vybrali dodavatele 
a na konci roku převzali nově postavený web ČS. 

Úsilí jsme investovali také do dalšího rozvoje církev-
ního informačního systému (CIS). Pracovní skupina 
se scházela přibližně jednou za měsíc. Současně byla 
realizována zaškolení kazatelů a tajemníků.  

4.1.11. KŘESŤANSKÉ SPRÁVCOVSTVÍ
Vedoucí: Jiří Komárek

Vzhledem k dočasné nemožnosti konání fyzických 
bohoslužeb během protikovidových opatření byli 
pokladníci na sborech nuceni vymýšlet nové způsoby 
odevzdávání desátků a pořádání sborových sbírek. 
Na mnohých sborech se pro tyto účely začaly více 
používat platby bankovním převodem a také pomocí 
QR kódů. Navzdory tomu bylo odevzdáno za celý rok 
2020 více desátků než za rok předchozí. 

Setkání s pokladníky nebylo možné uskutečnit fyzic-
ky, proto proběhlo online až počátkem roku 2021.

V oblasti správy nemovitostí se kromě běžné údržby 
a oprav realizovala první etapa rekonstrukce modli-
tebny v Hradci Králové a bylo zahájeno vybudování 
obchůdku ADRA a nové místnosti pro volnočasové 
aktivity v Rumburku. Sborový objekt v Litvínově byl 
dle dřívějšího rozhodnutí VČS prodán.
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4.2. KSŠZŠMŠ ELIJÁŠ

Ředitelka školy: Ing. Hana Loderová

Web školy: https://elijas.cz/  

Součásti školy: 

• Mateřská škola: 40 dětí
• Základní škola s individuálním a zahraničním 

vzděláváním

• 158 žáků v denním vzdělávání
• 35 žáku v individuálním vzdělávání
• 6 žáků v zahraničním vzdělávání

• Střední škola: v roce 2018 otevřen 1. ročník, 
nyní 48 studentů

• Školní družina, školní klub: 100 žáků (maximál-
ní kapacita)

• Školní jídelna: 150 žáků ZŠ a SŠ, 46 zaměstnan-
ců; 40 dětí MŠ

Obliba školy stoupá rok od roku, zápisy žáků do MŠ 
a ZŠ převyšují troj až čtyřnásobně možnosti přijetí. 
Zpětné vazby od rodičů hovoří o spokojenosti žáků 
v sociální oblasti školy, bezpečném prostředí, kul-
turním zázemí, morálních a etických hodnotách. 
Vliv křesťanské atmosféry je znát v interakcích žáků 
k učitelům i spolužákům.

Škole jde především o vytvoření bezpečného a klid-
ného prostředí pro křesťansky orientované děti, ale 
i děti, které svými sociálními postoji často ve velkých 
kolektivech tříd a škol zůstávají na okraji. Podporu-
jeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
kteří pro své vzdělávání potřebují klidné a podnětné 
prostředí. I v době uzavření kvůli pandemii škola bez 
problémů zvládla distanční výuku na všech stupních 
a byla vysoko hodnocena i rodiči. Vzdělávací pro-
gram „Míříme výš“ naplňujeme beze zbytku.

4.3. BIBLICKÝ TÝDEN

Tradiční akce Biblický týden Českého sdružení se 
uskutečnila v termínu 9.–16. srpna 2020 v areálu 
Immanuel u Ždírce nad Doubravou, kam dorazilo 
130 účastníků. Kvůli koronaviru se nám na poslední 
chvíli omluvil hlavní řečník Ján Barna. Proto bylo 
zvoleno nové téma: „Očekávání druhého příchodu 
Božího syna na tuto zem“. Tématem nás provázeli 
následující řečníci:

• Oldřich Svoboda: mesiášské očekávání ve Sta-
rém zákoně

• Mikuláš Pavlík: druhý příchod Ježíše Krista 
v textech apoštola Pavla, apoštola Petra a ve 
slovech samotného Ježíše

• Michal Balcar: novozákonní podobenství o Ježí-
šově druhém příchodu

• Luděk Svrček: dějiny církve obecné i té naší 
z pohledu očekávání návratu Krista

• Soňa Sílová: Zjevení Janovo – kniha, která vr-
cholí Ježíšovým návratem na tuto zem

• Sobotní kázání Víta Vursta: vztah mezi očeká-
váním Ježíše Krista a misijním posláním církve

Ranní zamyšlení si připravil Pavel Šimek. Odpoledne 
se konaly různé workshopy (pedig, vyrábění přání-
ček, znakování, finanční gramotnost), modlitební 
setkání a ve středu se někteří účastníci vydali do do-
mova seniorů v Hlinsku posloužit klientům zpíváním 
a rozhovory. Večerní program obohatili hosté novi-
nář Petr Vizina, Jaroslava Švarcbachová (Centrum 
Seňorina) a Daniel Raška (Modlitby 24/7), po dvě noci 
probíhal modlitební řetězec. Výtěžek sbírky Biblic-
kého týdne ve výši 30 tis. Kč byl věnován Nadačnímu 
fondu Seňorina na práci s lidmi postiženými Alzhei-
merovou nemocí. V sobotu odpoledne proběhl kon-
cert kazatele a písničkáře Romana Hampachera.

 

 

https://elijas.cz/
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5. HOSPODAŘENÍ

1  Kromě výnosů a nákladů zahrnuje i změny v dlouhodobém majetku a jmění.

5.1. VĚCNÝ POHLED1

 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL

Výnosy 73 408 378 Kč 0 Kč 73 408 378 Kč

Desátky a dary 61 016 804 Kč  61 016 804 Kč

Příspěvky ČSU na provoz 11 186 000 Kč  11 186 000 Kč

Ostatní výnosy 1 205 574 Kč  1 205 574 Kč

    

Náklady 6 930 118 Kč 71 342 893 Kč -64 412 775 Kč

Odvody desátků na ČSU  15 187 239 Kč -15 187 239 Kč

Zaměstnanci (mzdy, CN, bydlení)  36 173 918 Kč -36 173 918 Kč

Provoz ČS  1 606 545 Kč -1 606 545 Kč

Nemovitosti 6 930 118 Kč 10 597 632 Kč -3 667 514 Kč

Oddělení (včetně GV)  5 491 092 Kč -5 491 092 Kč

Škola Elijáš  2 063 757 Kč -2 063 757 Kč

Akce ČS  222 710 Kč -222 710 Kč

CELKEM   8 995 603 Kč

5.1.1. STRUKTURA VÝNOSŮ

Příspěvky ČSU  
na provoz 
15 %

Ostatní výnosy 
2 %

Desátky a dary  
83 %
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5.1.2. STRUKTURA NÁKLADŮ

5.2. DESÁTKY

Za rok 2020 bylo odevzdáno Českému sdružení (ať 
již prostřednictvím sborů, přímo na účet ČS nebo do-
hodnutými srážkami z mezd) celkem 61 016 804 Kč 
desátků. Proti roku 2019 je tato částka vyšší o 3 032 
813 Kč, tj. nárůst ve výši 5,2 %.

Vzhledem k tomu, že kvůli výskytu pandemie CO-
VID-19 bylo významně poznamenáno jak fungování 
sborů, tak i životy a finanční situace jednotlivých 
členů a firem, které patří mezi naše pravidelné dárce, 
považujeme tento výsledek za výborný. Vyjadřujeme 
vděčnost našemu Bohu za Jeho požehnání i všem 
dárcům za jejich věrnost v odevzdávání desátků 
i v nejednoduchých dobách.

Většina dárců odevzdává desátky ve sborech. Poklad-
ník sboru poté vybrané dary odesílá souhrnně za 
sbor na sdružení. Pokladník sboru také na požádání 
vystaví po skončení kalendářního roku potvrzení 
o darech, aby si dárce mohl odevzdané desátky (příp. 
i další dary) odečíst od základu daně z příjmu. 

Někteří dárci zasílají desátky bezhotovostně přímo 
na sdružení. Účetní Českého sdružení dárcům přidělí 
variabilní symbol, pod kterým své desátky posílají, 
a po skončení kalendářního roku jim taktéž vystaví 
potvrzení o odevzdaných darech. Někteří zaměstnan-
ci využívají možnosti nechat si srážet desátky přímo 
ze mzdy. 

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ DESÁTKÙ ČÁSTKA PODÍL

Odevzdáno na sborech 27 519 203 45 %

Zasláno přímo na sdružení 32 189 305 53 %

Srážkou z mezd 1 308 296 2 %

CELKEM 61 016 804 100 %

5.3. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 
ROK 2020

Účetní závěrka podléhá dle platné legislativy ověření 
nezávislým auditorem. Společnost 22HLAV vydala 29. 
června 2021 tento výrok:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věr-
ný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace České 
sdružení Církve adventistů sedmého dne k 31. 12. 
2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospo-
daření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s čes-
kými účetními předpisy.“

Zaměstnanci  
(mzdy, CN, bydlení) 
56 %

Odvody desátků  
na ČSU 
24 %

Akce ČS 
0 %

Provoz ČS 
2 %

Škola Eliáš 
3 %

Nemovitosti 
6 %

Oddělení (včetně GV) 
9 %
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5.3.1. ROZVAHA (v tis. Kč)

 
 
 
 

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                          (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem            (součet A.I.1. až A.I.7.)   

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem            (součet A.III.1. až A.III.6.)   

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

31.12.2020
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Ceske sdruzení církve adventistu sedmeho dne ˇ ´ ˇ ˚ ´

Peroutkova 2482
Praha 5

6 3 8 3 1 2 4 4 15000

218 689 221 924
0 121

0 121

266 660 269 285

16 504 16 423

246 207 248 079

3 949 3 949

0 834

3 756 3 756

3 756 3 756

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                                     (součet B.I.1. až B.I.9.)   

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IC:ˇ 63831244

-51 727 -51 238

-47 780 -47 289

-3 947 -3 949

77 544 81 045

5 004 4 250

198 95

1 247 1 553

560 337
1 241 1 714

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávných celků   

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem             (součet B.III.1. až B.III.7.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                          (součet. B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 63831244

1 758 543

0 8

72 460 76 660
578 721

47 2
71 835 75 937

80 135

80 135

296 233 302 969

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                               (B.I.1.)   

1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                            (součet B.II.1. až B.II.7.)   

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                         (součet B.III.1. až B.III.23.)   

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 63831244

280 297 292 572

277 441 290 099
218 690 221 924

58 751 68 175

2 856 2 473
0 2 473

2 856 0

15 936 10 397
0

0
93 47

93 47

15 666 10 175
335 672

756 888

1 12
1 064 1 055

26 218
778 794

55 38
160 188

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                          (součet B.IV.1. až B.IV.2.)   

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IC:ˇ 63831244

12 119 5 752

372 558

177 175
177 175

296 233 302 969

16.6.2021

Církev Iveta Paierová

Cinnosti nabozenskych organizacíˇ ´ ˇ ´ Jirí Komarekˇ ´

224251742
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5.3.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 
                                                                       (součet A.II.7. až A.II.9.)    

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

31.12.2020

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Ceske sdruzení církve adventistu sedmeho dneˇ ´ ˇ ˚ ´

Peroutkova 2482
6 3 8 3 1 2 4 4 Praha 5

15000

11 234 1 952 13 186

2 163 151 2 314

1 122 360 1 482

3 009 0 3 009

127 0 127

4 813 1 441 6 254

31 513 172 31 685

22 894 124 23 018

7 800 42 7 842

325 3 328

200 3 203

294 0 294

74 2 76

74 2 76

2 394 0 2 394

1 0 1

1 0 1

1 807 0 1 807

585 0 585
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

63831244

24 592 616

24 82 106

0 510 510

0 313 313

0 313 313

45 239 3 031 48 270

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ

 
Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

B.IV. Ostatní výnosy                                           (součet B.VI.5. až B.VI.10.)    

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

B.V. Tržby z prodeje majetku                           (součet B.V.11. až B.V.15.)    

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

63831244

0 4 004 4 004

45 226 0 45 226

405 0 405

44 365 0 44 365

456 0 456

13 1 500 1 513

0 1 500 1 500

13 0 13

45 239 5 504 50 743

0 2 786 2 786

0 2 473 2 473

16.6.2021

Církev Iveta Paierová

Cinnosti nabozenskych organizacíˇ ´ ˇ ´ Jirí Komarekˇ ´

224251742
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Výroční zpráva byla schválena Výborem ČS CASD dne 31. 10. 2021.

 
Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek                                                        (součet A.VI.23. až A.I.27.)    

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

A.VII. Poskytnuté příspěvky                                                            (A.VII.28.)    

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

A.VIII. Daň z příjmů                                                                           (A.VIII.29.)    

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

63831244

24 592 616

24 82 106

0 510 510

0 313 313

0 313 313

45 239 3 031 48 270

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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