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Vyjádření jednotlivých sborů k navrhovaným změnám CZ

A) změny CZ §18 odst. 3 
(možnost užití účelově 
vázaných prostředků na jiný 
účel)

B) změny CZ §5 odst. 2 a 5 
(postavení dozorčí rady Diakonie
ČCE)

Černilov ANO ANO
Dvůr Králové n.L. ANO ANO
Hořice ANO ANO
Hradec Králové ANO ANO
Hronov
Jičín ANO NE
Klášter nad Dědinou

Kostelec nad Orlicí ANO ANO
Letohrad - Králíky ANO ANO
Náchod - Šonov

Nový Bydžov
Semonice ANO ANO
Trutnov NE ANO
Třebechovice pod Orebem ANO ANO
Vrchlabí

Odůvodnění nesouhlasného stanoviska staršovstva sboru ČCE Trutnov: 

Podle zákona č. 3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech, § 27 odst. 4 písm
e) mohou být  „sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona“, tímto zvláštním 
zákonem je pak zákon č. 117/2001 Sb.,  zákon o veřejných sbírkách, kde  v § 2 se říká:

Za sbírku se nepovažuje
b) shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými 
společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním 
a náboženským účelům, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných 
místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

To znamená, že taková sbírka nemusí být např. povolena krajským úřadem.
Důvod, proč je synodem předložen návrh na změnu, je tem, že se nedodržela zásada, 

že norma nižší (v našem případě Řád hospodaření církve) neodkazuje na normu vyšší, ale toto
ustanovení znovu cituje. V našem případě se to týká „jmění shromážděné na určitý účel smí 
být použito na jiný účel…“

Když došlo ke změně v Řádu hospodaření církve, neprovedla se příslušná změna 
v Církevním zřízení.

Návrh se snaží tento rozpor zrušit. Leč to činí nesprávně. Je-li sbírka vyhlášena 
k naplnění účelu A, nelze ji jen tak změnit k naplnění účelu B. Ti, co přispěli k naplnění účelu 
A, nemusí souhlasit se změnou pro účel B. A nepomůže k tomu ani rozhodnutí příslušného 
shromáždění, ani nadřízeného správního orgánu. A hrozí soudní spory.

Účel sbírky se musí formulovat tak, aby se nemusel měnit.
Tím, že se návrh zamítne, zůstane stávající rozporný stav, který nedovolí, aby se účel 

sbírky lehce měnil.


