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Rok 2011 byl výjimečný dvěma událostmi, jednak jsme poprvé v historii CKS vyloučili dva sbory 

(jeden z nich byl vyloučen formálně, jinak by požádal o uvolnění ze svazku KS), a poprvé byla 

„použita“ arbitrážní komise, z důvodu stížnosti na kandidáta na seniora.  

První událost proběhla na jarní pastorálce, ačkoli tomu předcházela poměrně dlouhá jednání 

s vedoucími sborů. Odchodem těchto sborů se zmenšila i členská základna KS asi o 245 dospělých 

členů. Více informací v závěrech jarní pastorálky níže. 

 

Na letní pastorálce byl ze strany sboru KS Praha a části Rady KS vznesen návrh na volbu seniora 

v osobě Marka Prosnera. Původně tento návrh na volbu přinesl emeritní senior Dan Drápal. 

Poměrně těsně před podzimní pastorálkou, byla členu Rady Karlu Řežábkovi přednesena stížnost na 

kandidáta, který ji posléze postoupil Radě KS a kolegiu. Na základě této stížnosti se volba seniora 

neuskutečnila. Zřízená arbitrážní komise sice ještě v témže roce dospěla k závěru, ale ten byl 

projednáván až na jaře v roce 2012. 

 

Během roku proběhly i radostnější události, jako návštěva Alana a Eileen Vincentových na letní 

pastorálce. Eileen povzbuzovala, ale i napomínala. Jejím hlavním tématem byla modlitba.  

 

O všech událostech popisujeme detailněji v jednotlivých odstavcích. 

 

Zimní pastorálka  
 

Na 25.-26. února 2011 jsme naplánovali pastorálku na téma „Milníky v historii církve“. Naše 

představa byla, že bychom se mohli seznámit s některými silnými okamžiky z dějin církve, které 

církev někam posunuly. Nakonec jsme se rozhodli pro téma věcí podstatných, služebných a 

případných. 

Z historických zdrojů víme, že toto rozdělení vypracoval Jakoubek ze Stříbra, kdy je použil na 

sněmu v Karlově koleji kolem roku 1420, jako podklad pro pokus o smíření se mezi Tábory a 

Pražany. Bratr Lukáš Pražský, na kterého od roku 1494 přešlo vedení Jednoty, vybudoval na 

základě rozlišení věcí podstatných, služebných a případných jejich veškeré bohosloví. 

 

Toto poznání věcí podstatných, služebných a případných považovala Jednota bratrská za zvláštní 

Boží milost jí danou. Nepoznání a nepochopení tohoto rozdělování pak dle bratří vedlo (a vede asi i 

dodnes) v křesťanstvu k velkým škodám a nedorozuměním. A to zejména tehdy, když se na místo 

věcí podstatných postaví lidské výmysly… 

Vyučovat nás měl Robert Hart, kazatel CB Praha 4, který se na téma církevních dějin specializuje a 

od roku 2001 je vyučuje i na Evangelikálním teologickém semináři. Nic méně z vážných rodinných 

důvodů se bratr Hart nemohl pastorálky zúčastnit a byla zrušena.  

 

24hodin namaKSimum 
 

Poslední dubnový víkend proběhl v Kutné hoře 2. ročník sjezdu mládeží CKS s názvem 24hodin 

namaKSimum. V kutnohorském gymnáziu se letos se sešlo 160 mladých z 16 sborů KS, což je o 5 

zúčastněných sborů víc než loni. Kázáním sloužili Jakub Limr a Saša Štěpánovský, písněmi 

Markéta Lišková, Patrik Soukup a další, další hosté vedli workshopy. Bylo velmi povzbuzující se 

navzájem poznat, vidět, že patříme k většímu celku, povzbudit se. Vedoucí mládeží se sešli na 

společném programu pro vedoucí a snad tohle setkání dalo určitý základ regionální spolupráci. 

Děkujeme všem za modlitby! 

       Za organizační tým Dita Frantíková 

 

Průběh a závěry jarní pastorálky 
 

V pátek jsme v úvodu pastorálky hlasováním rozšířili program o dva body, jednak hlasování 



o změně MS Jeseník na sbor a zařazení úvodního slova Dana Drápala k projednávání rozchodu 

s KS Prostějov a KS Olomouc. (Hlasování: 45 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schváleno).  

Poté měl velmi povzbudivé a inspirativní slovo bratr Jaroslav, sloužící cizincům v naší zemi. Kromě 

toho také pomáhá tuto službu rozjet v místních sborech. 

 
V sobotu byl důležitým bodem našeho jednání návrh Rady na pokojný rozchod se dvěma sbory, a 

to KS Prostějov a KS Olomouc. V minulých oběžnících jsme Vás seznámili s důvody návrhu a dali 

jsme prostor k vyjádření oběma sborům. Písemnou formu vyjádření zvolil pouze Prostějov a tu jsme 

vám také přeposlali. Sbor Olomouc se pouze vyjádřil, že se bude hájit na pastorálce.  

Na pastorálku přijal pozvání i Dan Drápal, který měl krátký úvod o hodnotách a záměrech, na 

základě kterých byly KSy založeny a které jsou určitou „DNA“ jejich existence. (Bude k poslechu 

v MP3 na webu CKS.) Posléze Rada prostřednictvím Petra Rýgla přednesla návrh na pokojný 

rozchod se sborem Prostějov. Vedoucí prostějovského sboru delegovali Davida Milde, aby je před 

kolegiem zastupoval. David přednesl obhajobu v podstatě obdobnou, se kterou jste se mohli 

seznámit v jejich dopise, dříve rozesílaném Radou. Následovaly dotazy, jak na Davida Milde, tak i 

na přítomného pastora sboru Radka Hasu. Nakonec došlo k hlasování. Jelikož jsme (Rada) 

dodatečně zjistili, že ukončení členství v CKS umožňuje ZD pouze dvěma způsoby, a to buď 

vyloučením, nebo rozhodnutím dvou třetin počtu členů sboru, zeptali jsme se předem, zda vedoucí 

Prostějova budou ochotni nebo schopni tyto dvě třetiny doložit podpisy členů. Jelikož by to pro ně 

byla určitá administrativní zátěž, dohodli jsme se, že bude jednodušší, pro obě strany, formálně 

hlasovat o jejich vyloučení. Návrh a výsledek hlasování je tento: 

Návrh: Vyloučení KS Prostějov na základě § 20, odst. 3 kvůli porušování Základního dokumentu, 

konkrétně hodnot CKS týkajících se chození ve světle, rozvíjení vzájemných hlubokých vztahů a 

jednoty a spolupráce s dalšími křesťany (§ 6, odst. 6, 7 a 9) a neplacení členských příspěvků ve výši 

stanovené Kolegiem (§ 21, odst. i). (Hlasování: 42 pro, 3 proti, 10 se zdrželo, schváleno) 

Po odhlasování Petr Rýgl přednesl návrh na vyloučení KS Olomouc. Vyloučení bylo navrženo, 

protože vedoucí KS Olomouc nesouhlasili oproti Prostějovu s pokojným rozchodem. Po Petrovi 

Rýglovi dostal slovo Martin Mazúch, který hájil opodstatnění setrvání jejich sboru v CKS.  

Následovaly dotazy od členů kolegia, na které Martin Mazúch měl vždy tři minuty na odpověď. Po 

jeho vysvětlování a ozřejmování jeho postojů a způsobů došlo k hlasování. Návrh a výsledek 

hlasování je tento: 

Vyloučení KS Olomouc na základě § 20, odst. 3 kvůli porušování Základního dokumentu, 

konkrétně hodnot CKS týkajících se chození ve světle, rozvíjení vzájemných hlubokých vztahů a 

jednoty a spolupráce s dalšími křesťany (§ 6, odst. 6, 7 a 9). (Hlasování: 42 pro, 3 proti, 10 se 

zdrželo, schváleno) 

  

Celá tato část se odehrávala sice v napjaté „atmosféře“, ale na velmi korektní úrovni, jak ze strany 

kolegia tak i Prostějova. Chtěli bychom právě u Davida Milde ocenit jeho věcnost a pravdivost 

v reakcích na různé otázky, i když to mohlo vyznít k jejich „škodě“. Prostějovský sbor se vydal 

směrem jiných hodnot a důrazů, než mají a chtějí zachovat KSy. Považujeme je nadále za 

sourozence v Kristu, a i když jsme hlasovali o vyloučení, z naší strany považujeme náš rozchod za 

pokojný. Jako Rada chceme vyjádřit, že jsme za prostějovským sborem obrazně „nezabouchli 

dveře“. Pokud by zjistili, že tento jejich současný směr není to, co momentálně zaslibuje, a že skýtá 

neočekávaná úskalí, budeme s nimi rádi jednat o spolupráci a vzájemné prospěšnosti. Zatím ovšem 

zůstává zásadní rozdílnost.  

 

Co se týče sboru Olomouc, tak z projevu Martina Mazúcha bylo zřejmé, že jeho způsoby nejsou 

s hodnotami CKS slučitelné.  

Celá situace nám není lhostejná, protože víme, že ve sboru v Olomouci je jistě hodně upřímných 

lidí, kteří se o skutečnostech, co jsou a jaká jsou KS, doposud pravděpodobně nedozvěděli nic, nebo 

jen negativa. Kéž jim tato situace může být signálem, že něco není s jejich vedením v pořádku. 

Závěr sobotního hlasování patřil radostnější věci a tou bylo ustanovení sboru KS Jeseník. Jsou tam 



dva starší Pavel Vrbovský a Jiří Pazdera a pastor Pavel Kolegar. Hlasování proběhlo takto: 

Návrh: Změna MS Jeseník na Sbor KS Jeseník. (55 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schváleno) 

 

V sobotu odpoledne měl program Karel Řežábek, který hovořil o duchovním doprovázení. Po 

rozdělení na skupiny, jsme se sdíleli o našich zkušenostech, jednak, jak jsme kdysi byli vedeni 

svými duchovními rodiči a jak se to (ne)daří nám. Na jedné skupině jsme došli ke shodě, že si 

nejvíce pamatujeme charakter našich otců a matek, nikoli schopnosti nebo obdarování. Bylo to 

inspirací i pro nás. 

Večer kázal Marek Prosner na téma „Otcovství“ a jako příklad si vzal otce marnotratného syna. 

Později probíhaly modlitby za bratry, kteří měli v této oblasti nějakou „nouzi“.  

 

V neděli jsme měli bohoslužbu, na které kázal Jan Cvejn, a sice na tři pokušení Ježíše na poušti, jak 

se vztahují do našich životů jako pastorů a vedoucích.  

 

Společné shromáždění Církve 
 

Společné shromáždění Církve Křesťanská společenství se konalo v neděli 5. června 2011 v Národní 

domě na Smíchově. Shromáždění vedl Petr Kácha, kázání měl Marek Prosner na téma růst a 

proměněné životy. Chvály vedla skupina z České Lípy Proti proudu 30. Shromáždění bylo 

zakončeno společnou VP, kterou vysluhoval Karel Řežábek.   

 

Letní pastorálka 
 

Letošní letní pastorálka v Dlouhém proběhla v pokojné a radostné atmosféře. Na pondělí jsme 

vyhlásili den půstu a modliteb. Modlili jsme se za všechny sbory a misijní skupiny v KS. Večer pak 

několik lidí vyprávělo svědectví ze svých sborů a i za ně následovaly společné modlitby. Úterý bylo 

jako již tradičně odděleno pro záležitosti KS. Podrobnosti uvádíme níže.  

S Alanem Vincentem přijela tentokrát i jeho manželka Eileen, která od středy vyučovala na všech 

dopoledních programech. Tématem byla modlitba. Eileen je ve svém věku vitální sestra, která 

přinesla na pokračování výklad Ef 6,10-20. „Nebála“ se nás vést do pokání, ale i rozhodnutí 

vstoupit do známých věcí (Boží zbroj) jinak než doposud. Z mnoha ohlasů je zřejmé, že přinesla 

povzbuzení. Alan pak měl vždy večer svědectví a modlitby za jednotlivce. Zazněla i svědectví o 

uzdraveních, které Pán učinil skrze Alanovu službu v minulosti. Záznamy z vyučování v MP3 

budou opět ke stažení na stránkách KS. 

 

Nyní několik slov k úternímu jednání a hlasování.  

 

Na loňské letní pastorálce jsme jako Rada dostali od Kolegia zadání předložit Základní dokument 

JUDr. Janu Luhanovi, aby nám doporučil změny a opravy tak, abychom tam neměli chyby a 

nesmysly. Jeho návrhy jsme dostali na začátku roku a rozdělili jsme je na technické (gramatika, 

názvosloví a provázanosti jednotlivých paragrafů), správní (např. kdo jmenuje likvidační komisi) a 

„ideové“ (např. že v Kolegiu by měli být zastoupeni i laici nebo kooptace do staršovstva by měla 

být schválena sborem). Tyto „ideové“ návrhy JUDr. Luhana vycházely hlavně z toho (jak sám 

přiznává), jakou on má zkušenost a praxi v Církvi bratrské, kde je členem. Z jeho nezaujatého 

právního nadhledu není úplně pochopitelné, proč máme sbory a misijní skupiny, když mají totožná 

práva i povinnosti. My jsme se zatím rozhodli soustředit na změny „technického“ rázu a „správy“ 

CKS. Proto jsme rozeslali návrhy na změny ZD v červnu, abyste se mohli připravit a mít event. 

doplnění nebo protinávrhy. Jelikož jsme měli omezený čas, tak jsme vyloženě technické a 

gramatické změny, ke kterým nebyla diskuze, schvalovali najednou v prvním hlasování. Pak jsme 

se prokousávali jednotlivostmi. Na závěr jsme diskutovali a hlasovali o návrhu Miloše Poborského 

na zrušení paragrafu 19 o vícero úrovních vztahů v CKS. Závěrem jednacího dne byla diskuze o 

případném Seniorovi CKS. K této věci připojujeme níže sdělení od Jana Cvejna. 



 

Závěry letní pastorálky 
 

V prvním hlasování byly schváleny vesměs gramatické a pojmové změny ZD.  

H1: schválení „balíku“ změn 

Pro: 41, Proti: 0, Zdržel se: 1 
 

Tento návrh upřesňuje, jakou většinou je Senior volen 

H2: § 14,2 je schválen návrh „přítomných členů“ (přítomných na Kolegiu v době hlasování) 

Hlasování o proti návrhu „všech členů“ (myšleno CKS) 

Pro: 5, Proti: 37, Zdržel se: 3 

 

Rada navrhovala definovat, co znamená účast na pastorálce, ale z Kolegia byl dán návrh zachovat 

původní znění. 

H3: § 21 odst. j) 

povinnost alespoň jednou ročně (zůstává původní znění) 

Pro: 28, Proti: 15, Zdržel se: 2 

 

Tyto další paragrafy byly navrženy k diskusi, po které jsme tyto paragrafy odsouhlasili. 

Jednotlivosti nerozepisujeme. 

H4: balík změn (§ 8,2/ § 10,2/ § 11/8/ § 14,3/ § 15,5/ § 21d/ § 26,1/ § 27) 

Pro: 44, Proti: 0, Zdržel se: 1 

 

Toto byl návrh, který se týkal návratnosti darů a příspěvků v případě vyloučení, nebo že si to prostě 

dárce jednou rozmyslí a chtěl by příspěvky vrátit.   

H5: §27 odst. 3 a) §28 odst. 2c) nevratné dary a příspěvky 

Pro: 40, Proti: 0, Zdržel se: 1 

 

Návrh Miloše Poborského na zrušení §19. 

H6: zrušen § 19 

Pro: 35, Proti: 1, Zdržel se: 5 

 

Vzhledem k odhlasování zrušení paragrafu 19, bylo nutné další paragrafy přečíslovat. ZD zašleme 

v nebližší době na ministerstvo a pak bude platný.   

 
Závěr - vyhodnocení diskuze o seniorovi – diskuzi řídil a závěr sepsal Jan Cvejn 
V úterý večer mj. proběhla diskuze o případné volbě seniora CKS. Návrh k diskuzi podal Miloš 
Poborský (viz minulý oběžník). Diskuze byla v první části obecná, proč a jestli vůbec chceme 
seniora. Důvod diskuze před volbou je vyjasnění si postojů každého z nás a rozpoznání Boží vůle 
pro CKS, kdy se za to každý vedoucí bude mít dost času modlit.  
Asi dvě vyjádření navrhovala úplně zrušit seniora v CKS a přenést jeho úlohu na Radu CKS. Další 
část diskutujících měla názor nevyjasněn či spíše pro a další část byla pro volbu seniora. 
V druhé části byla diskuze o návrhu, aby seniorem byl Marek Prosner. Marek se vyjádřil, že je 
ochoten tuto službu přijmout, že prožívá vnitřní povolání od Boha, ale nezbytný je hlas církve. 
K jeho případné službě (na dotaz z pléna) se také pozitivně vyjádřila jeho manželka. Dá se 
konstatovat, že z diskuze se dá vyčíst, že jako CKS bychom seniora chtěli. 
Jenda v závěru pověděl, že jsou tedy předpoklady, aby byla do programu podzimní pastorálky 
zařazena volba seniora. Návrh může podat kterýkoliv člen kolegia (nebo i skupina vedoucích). 
 

Oznámení o semináři 
Milí bratři a sestry, 

v posledním roce proběhl u nás ve sboru KS Praha seminář (tři víkendy) o vnitřní proměně, na 

kterém vyučovali manželé Stohlovi. Věnovali se tématům Neslučitelné struktury charakteru 



(Důsledky souzení druhých, vnitřní přísahy, orientace na výkon a převzetí role rodiče nebo 

partnera), Co je ve vztazích normální a Lidský duch nefunguje (Spící duch a duchovní vzpoura). 

Seminář byl velmi praktický a povzbudivý a já i další členové našeho sboru jsme mnohé přijali. 

Budeme se Stohlovými pokračovat v dalších tématech a při té příležitosti jsme zvažovali možnost 

nabídnout zopakování základního kurzu nejen pro další zájemce z našeho sboru, ale i pro zájemce z 

dalších sborů KS, případně i jiných sborů. Kurz se bude konat v případě zájmu a první setkání bude 

11. - 12. 11. (Pátek 18:00 - 21:00 a sobota cca 9:00 - 14:00) Je třeba se podílet na nákladech a účast 

na všech třech víkendových setkáních bude stát dohromady 1 000,- Kč (při placení za každé setkání 

zvlášť po 400,- Kč). Pokud máte o kurz zájem vy nebo členové vašich sborů nebo máte nějaké 

dotazy, prosím, kontaktujte mě na emailu: lubomir.ondracek@kaes.cz 

         Lubomír Ondráček 

 

Návrh na volbu seniora 
  
Prohlášení Rady CKS – informace pro členy kolegia CKS 
Rada CKS jednala ohledně volby nového Seniora. Hledali jsme shodu v různých názorech a 
pohledech, které máme. Protože chceme chodit ve světle, rozhodli jsme se vydat toto prohlášení: 

Jan Cvejn a Petr Kácha podávají návrh, aby na podzimní pastorálce 4. – 5. 11. 2011 byl za Seniora 
CKS zvolen Marek Prosner v kontextu stávajícího Základního dokumentu CKS a po společné 
diskuzi kolegia, která proběhla na letní pastorálce.  
Karel Řežábek návrh nepodává, ale podporuje. 
Petr Rýgl v této souvislosti navrhuje změnu Základního dokumentu viz. níže. Pokud by navrhovaný 
článek zůstal v původním znění, návrh na seniora nepodporuje. Pokud by ovšem došlo 
k navrhované změně článku, návrh na seniora podporuje. 
Marek Prosner, jelikož se jedná o něj, se k tomuto návrhu nevyjadřuje. Své vyjádření k volbě 
pověděl na letní pastorálce. 

Výše uvedený návrh J. Cvejna a P. Káchy je v souznění s návrhem KS Praha, který došel na Radu 
CKS a je níže. 

 
Návrh na volbu Seniora CKS od KS Praha 
Sbor KS Praha podává návrh kolegiu na volbu Marka Prosnera za Seniora CKS na podzimní 
pastorálce CKS. 
 

Podzimní pastorálka 
 

Milí bratři a sestry, 

píšeme Vám v souvislosti s plánovanou sobotní volbou seniora. 

 

V minulých dnech se z Markova domovského sboru v Klatovech objevilo několik hlasů 

zpochybňujících jeho pojetí autority, pastorace a vykonávání kázně, jak v minulosti, tak 

v současnosti. Je podivné, že k tomu došlo až teď, když tam Marek přestal sloužit jako pastor již 

před několika lety, ale aby nenastal zmatek, a hlavně, aby na Markovi neulpěl stín, že by byl 

případně zvolen Seniorem navzdory obviněním vzneseným členy jeho domovského sboru, vidíme 

jako důležité vše prošetřit. 

 

Proto jsme se rozhodli, že jako Rada na začátku pastorálky navrhneme tuto změnu programu: 

odložit volbu Seniora a ustanovit arbitrážní komisi, která by prošetřila, zda se jedná o nepodložené 

obvinění, rozdílný pohled na chápání a vykonávání autority nebo zda jde o něco vážnějšího. 

  Rada CKS 

 



Závěry podzimní pastorálky 
 

Úvodem pátečního večera byl po chválách schválen návrh Rady na změnu programu: odložit volbu 

Seniora na příští pastorálku a ustanovit arbitrážní komisi (pro: 38, proti: 11, zdržel se: 0). 

Poté na téma života v poslušnosti autority kázal Petr Rýgl. Pak jsme k tomuto tématu slyšeli dvě 

svědectví, posloužili nám jimi Pete Game a Marie Ellen Růžička.  

V sobotu přinesli slovo týkající se vedení, autority a správných postojů Dan Drápal a Lubomír 

Ondráček.  

Pak následovala diskuze ohledně plánované volby Seniora. Rada navrhla zřízení arbitrážní komise 

z důvodu vyšetření stížnosti na Marka Prosnera, která přišla týden před volbou a tudíž se jí Rada 

nemohla zabývat.   

Na oběd jsme tentokrát zůstali ve sborových prostorách na (podle ohlasů) výborný guláš a pak 

proběhlo hlasování. 

 

Byla schválena arbitrážní komise ve složení Karel Řežábek, Petr Rýgl, Jakub Limr, Lubomír 

Ondráček a Petr Plaňanský (pro: 50, proti: 2, zdržel se: 5). 

Byla schválena navržená změna ZD (pro: 46, proti: 4, zdržel se: 0). 
(Místo „S podporou Rady“ je nově „Společně s Radou“.) 
Senior  
§ 14  
1. Senior je duchovním správcem CKS. Společně s Radou formuluje a střeží hodnoty CKS a dohlíží 
na jejich naplňování.  

Navržený rozpočet byl schválen s jedinou změnou ve výši rezervy (snížena o 200 Kč.) (pro: 50, 

proti: 0, zdržel se: 0). 

 

Vzhledem k blížícímu se konci roku byly připomenuty příspěvky (20 Kč za člena měsíčně), které 

by měly být zasílány buď měsíčně, čtvrtletně nebo v lednu na rok dopředu. Variabilní symbol je 

vždy IČ sboru. 

 

Změny ve sborech 
Žďár nad Sázavou  
Na sborovém dni 23. 1. 2011 bylo staršovstvo KS Žďár nad Sázavou rozšířeno o ing. Zdeňka 

Balvína. Zdeněk tuto službu již vykonával a to do 31. 8. 2008, kdy požádal ze zdravotních důvodů o 

uvolnění ze služby. 

KS Ostrava 
Ve sboru KS Ostrava byli ustanovení staršími Marek Bužga a Jarek Jandl. Ve vedení sboru jsou 

ještě Vít Šmajstrla, David Floryk a pastor Antonín Kratochvíl. 

KS Nymburk 

K 1. 6. 2011 skončila ve funkci staršího sboru KS Nymburk Klára Valentová. Děkujeme jí jako 

Rada za dosavadní službu v KS. 

KS Praha 
Na regionu Střed ukončil svou službu ve funkci pastora Mirek Hoblík a dále slouží jako starší. 

Vedením regionu a tedy i týmu starších byl pověřen Petr Kácha. 

Na regionu Sever především z časových důvodů ukončil svou službu staršího Karel Petkov. 

PCF 
Do služby starších byli ustanoveni Michael Bode a Matěj Cepl. 

KS Havlíčkův Brod 
Po vzájemné dohodě již nebude Straka Josef starším sboru, ale bude se nadále plně věnovat kázání 
a dalším služebnostem ve sboru. 
 
 
 



sbor nebo MS dospělí křtění pod 18 děti celkem 

Aš 15 4 11 30 

Brandýs 7 0 1 8 

Brno  82 11 49 142 

Bystřice 15 0 2 17 

Česká Lípa 34 10 18 62 

České Budějovice 9 0 8 17 

Děčín 74 8 32 114 

Frenštát p. R. 28 5 10 43 

Havlíčkův Brod 20 2 29 51 

Hodonín 8 2 4 14 

Horažďovice 33 9 19 61 

Hradec Králové 68 8 18 94 

Cheb 13 5 4 22 

Jeseník 27 16 11 54 

Jičín 37 8 28 73 

Jindřichův Hradec 6 0 0 6 

Kladno 14 0 2 16 

Klatovy 48 5 24 77 

Kraslice 7 0 0 7 

Krnov 35 0 19 54 

Krupka 0 0 0 0 

Kutná Hora 74 4 28 106 

Liberec 19 1 7 27 

Mariánské Lázně 10 1 3 14 

Nejdek 22 3 12 37 

Nový Bor 8 0 11 19 

Nymburk 50 13 30 93 

Nýrsko 10 1 5 16 

Olomouc 75 7 27 109 

Ostrava 82 21 35 138 

Pardubice 5 0 4 9 

PCF 58 5 23 86 

Plzeň 116 21 51 188 

Praha 516 87 237 840 

Praha Město 31 11 27 69 

Prostějov 170 25 35 230 

Přeštice 9 0 3 12 

Rakovník 3 0 2 5 

Tábor 0 0 0 0 

Třebíč 7 0 4 11 

Turnov 23 0 20 43 

Zlín 28 0 18 46 

Znojmo 40 7 20 67 

Žatec   19 2 5 26 

Žďár n. S.   39 7 24 70 

  1 994 309 920 3223 

 



 

Hospodaření Církve KS ČR v roce 2011 
    

VÝNOSY 

Prodej služeb - pastorálky 246 658,00 

Školení, semináře aj. služby 28 120,00 

M. Prosner služby Telefonica O2-mobily 48 606,00 

Úroky běžného účtu 254,27 

Jiné ostatní výnosy 378,07 

Kursové zisky 0,00 

Dary fyzické osoby 2 710,00 

Dary právnické osoby 10 000,00 

Sbírka kostelní KS jarní shromáždění  72 700,00 

Členské příspěvky sborů 435 016,00 

Členské příspěvky sborů - 1111 229 905,00 

Výnosy celkem: 1 074 347,34 

  NÁKLADY 

Režijní materiál 730,00 

Kancelářské potřeby 1 470,00 

Potraviny - Rada CKS  15 849,70 

Materiál pro děti - služba dětem 5 652,00 

Opravy a udržování inventáře 3 996,00 

Cestovné ostatní + pastorálky aj. 4 053,00 

Cestovné Rada CKS 1 933,62 

Cestovné hosté - pastorálka letní 66 611,40 

Cestovné nadsboroví pastýři 100 353,00 

Repre - dary věcné hostům 3 064,00 

Repre - občerstvení 991,60 

Kopírování 1 230,00 

Kursové ztráty 28,29 

Poštovné 557,00 

Ostatní služby a odborné konzultace CKS  66 500,00 

Ekonomické služby + poradenství 10 798,00 

Mandátní smlouvy - M. Prosner 229 905,00 

Telefonica O2 smlouva - M. Prosner 87 090,00 

Telefonní poplatky - Radní 12 000,00 

Telefonní poplatky - CKS běžná činnost 9 602,58 

Pastorálky letní - služby dětem 4 000,00 

Organizace - pastorálky letní 257 700,00 

Organizace pastorálek 33 870,00 

Zvukařské práce 4 500,00 

Pronájmy sálů - rada CKS 7 388,00 

Pronájmy sálů - KS jarní společné shromáždění 56 202,00 

Internet a WEB 1 970,40 

Ostatní služby režijní 12 630,00 

Mzdové náklady DPP 1 176,00 

Bankovní poplatky 4 573,96 

Haléřové dorovnání 34,55 

Členské příspěvky ČEA 5 000,00 

Finanční dary 19 548,60 

Náklady celkem: 1 031 008,70 

  Celkový hospodářský výsledek za činnost roku 2011:  43 338,64 

  
 



AKTIVA K 31.12. 2011: 

Pokladna v Kč 1 154,00 

Pokladna v EUR 82,- 2 004,49 

běžný účet v Kč 256 146,19 

Odběratelé 12 481,00 

Příjmy příštích období 73 144,00 

Aktiva celkem: 344 929,68 

  PASIVA K 31.12. 2011: 

Dodavatelé 73 091,81 

Přijaté provozní zálohy - mobily sborů 864,00 

Ostatní přímé daně - daň srážková 176,00 

Jiné závazky - krátkodobé 0,00 

Výdaje příštích období 18 500,00 

Finanční majetek - 1.1.2004 165 743,95 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 43 215,28 

Pasiva celkem: 301 591,04 

  Rozdíl aktiv a pasiv: 43 338,64 

 


