
Správa o hospodárení Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prahe za rok 2022 predkladaná 
výročnému zborovému konventu dňa 26.2.2023  
 
Hospodárska správa je komentárom k Plneniu schváleného rozpočtu za rok 2022, ktorý je prílohou tejto správy.  
 
Nehnuteľný majetok : 
Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe má vo vlastníctve nasledujúce nehnuteľnosti: 
- kostol sv. Michala v Jirchářích  
- byt 5+1 (109 m2) v Čajkovského 2, Praha 2-Vinohrady – dlhodobo prenajatý  
- byt 3+1+L (75m2) vo Vondroušovej ulici v Řepých -  dlhodobo prenajatý  
- byt 2kk (42m2)  Valu 4, Praha 6 - dlhodobo prenajatý 
- RD s 2xBJ Gorkého (66m2 + 132m2) Gorkého 253/2, Ústí n./L.-Trmice – tento objekt nadobudol zbor k 1.8.2022. RD bol 

ihned prenajatý a bola tak splená hlavná hospodárska úloha schválená výročným konventom. 
Celková tržná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve zboru (vyjma kostola) je pri dnešných cenách odhadom cca. 36mil Kč. 

 
Investičný majetok : 

podielové investičné fondy 
 

hodnota 31.12.2022 (v Kč) 
ZFPI Realitní fond  584.994 podielov 944 122,00 
J&T Bond CZ fond 100.000 podielov 153 440,00 
Dlhopisy MLCPETROL01/2024CZK 2 ks 100 000,00 

Pripisované zhodnotenie  za rok 2022 bolo u ZFPI Realitného fondu 9,61%.  
V priebehu roka sme postupne odpredali 390.165 podielov ZFP Realitného fondu. Výnos z predaja 600.002,- Kč bol použitý na akontáciu k nákupu iného 
investičního majetku zboru a sice RD Gorkého 263/2 v Ústí nad Labem-Trmice.  
Zhodnotenie pripísané u fondu J&T Bond za rok 2022 bolo 0,36%. 
Dlhopisy MLCPETROL01 v hodnote 100tis. Kč sú splatné 1.2.2024. Výnos 6,2% p.a. je vyplácaný qvartálne na účet zboru (1.530,-/Q). 
 
 
Finančný majetok: 

finančné prostriedky stav 1.1.2022 stav 31.12.2022 
Prevádzkový účet 109 682,02 Kč 324 555,00 Kč 
Pokladňa                33 559,00 Kč               46 027,00 Kč 
Euro účet                  1 335,22 €                  1 428,22 € 

Okrem týchto účtov sme ku koncu hospodárského roka otvorili i pomocný účet pre potreby organizácie zborového plesu. Na tomto účte sa k 31.12.2022 
nachádzalo 10.044,- Kč.  
 
 
Záväzky 
ECAV v ČR poskytla 1.4.2020 nášmu zboru pôžičku na rekonštrukciu bytu U Valu 4, Praha 6 v objeme 500.000,- Kč. Úver so 
splatnosťou 6 rokov má splátku 7.823,-Kč/mesačne a po celú dobu je riadne a včas splácaný. Zostatok istiny úveru k 31.12.2022 
činil 299.310,-Kč. 
 
ČSOB nám 15.7.2022 poskytla úver v objeme 5.2mil Kč na nákup RD Gorkého 263/2 v Ústí n./Labem-Trmicích. Úver so 
splatnosťou 15 rokov má fixné úročenie 7,24% a mesačnú splátku 47.790,- Kč.  
 
Príjmy : 
Príjmy zboru boli v minulom roku tvorené následovne:  
 

1.) Cirkevný príspevok/cirkevnú daň sa vyzbieral v objeme 244.002,- Kč. Po prvý krát sa nám podarilo v tomto bode príjmu 
prekročit čiastku 200tis. Je to zpôsobené tým, že sme sa v minulom roku nebáli urobiť krok vpred a cirkevnú daň zvýšili 
na dvojnásobok.   
(Pozn. : K výberu cirkevnej dane bližšie viz Správa zborového dozorcu) 
 

2.) Dary (milodary, zbierky, ofery) dosiahli objem 657.451,- Kč. Skoro celý tento objem sa vyzbieral po relativne malých 
čiastkach a už niekoľko rokov za sebou má rastúci trend. Za náš zbor ďakujem všetkým darcom! 
Zvláštne poďakovanie si tu zaslúžia členovia alebo rodiny, ktorí prijali záväzok pravideľne finančne podporovať svoj 
cirkevný zbor formou mesačného príspevku na účet zboru. Počet týchto darcov za minulý rok vzrástol zo 14 na 18  a 
mesačný príspevok týchto rodín tvorí spoločne sumu  10.700,- Kč. Je to významná stabilizácia finančného toku na 
zborovom účte. Osobne si Vážim Vášho zodpovedného prístupu a ďakujem Vám, ktorí idete príkladom! 

 
3.) Príjmy zahrňované do základu dane, tzn. príjmy ktoré vznikli hospodárskou aktivitou zboru, dosiahli v minulom roku 

objem  1.290.669,- Kč. Proti roku 2021 je to nárast 175%. 
Táto prijmová položka je tvorená  hlavne  z  prenájmu  nehnuteľností   Vondroušova (21.000,-/m), U Valu 4 (17.500,-/m), 
Čajkovského 2 (33.200,-/m), RD Trmice (35.420,-/m) , prenájmom parkovacích miest za kostolom (10.000,-/m) a  prenájmom 
kostola na koncerty.   



Naďalej som přesvědčený, že zvyšovanie hospodárskej aktivity zboru je v súčastnosti  najefektívnejšia cesta k zabezpečeniu ekonomickej nezávislosti a 
sebestačnosti nášho společenstva. 
Touto cestou sa uberáme dlhodobo a aj v roku 2024 plánujeme v súlade s koncepciou ECAV v ČR nadobudnutie ďalšej nehnuteľnosti pre potreby zboru. 
 

4.) Granty  a príspevky :  
V minulom roku sme prijali príspevok na čistenie a ladenie chrámového organu od MLB vo výške 239.430,- Kč  
Český CZ v Prahe a Anglický CZ  nám v minulom roku prispeli na pokrytie prevádzkových nákladov kostola čiastkou vo 
výške  172.000,- Kč 

 
Príjmy z vlasnej činnosti zboru v roku 2022 dosiahli čiastky 2.603.553,- 
 

5.) ČSOB nám 15.7.2022 poskytla úver na nákup RD Gorkého 253/2, Ústí nad Labem-Trmice v objeme 5.200.000,- Kč. 
Parametry úveru som uviedol vyššie. 
 

6.) V priebehu minulého roka sme tiež postupne odpredali podiely ZFP Realitného fondu v hodnote 600.002,- Kč   
 
Celkové príjmy vrátane poskytnutého úveru a výnosu z predaja investičního majetku, tzn. prostriedky s ktorými zbor v minulom 
roku hospodáril boli v celkovom objeme 8.403.555,- Kč.  
 
 
Výdaje: 
Vo výdajovej časti rozpočtu je najvýznamnejšou položkou plnenie hospodárskej úlohy tj. nákup nehnuteľnosti v Ústí nad Labem 
v čiastke  5.700.000,- Kč. S nákupom nehnuteľností súvisia výdaje na splácanie úverov. V minulom roku sme uhradili na splátkách  
ECAV ČR 94.000,- Kč a ČSOB 238.950,- Kč  
 
Ďalšia významná výdajová položka sú režijné náklady v objeme 1.105.042,- Kč. Tu sú zahrnuté spotreby energií, služby, nájmy, 
odmena účtovníckej firme a ďalšie náklady nutné na zabezpečenie fungovania zboru a všetkých našich aktivít.  Časť týchto 
nákladov  súvisí priamo s komerčným prenájmom našich nemovitostí a sú teda preúčtovávané nájomníkom. 
 
Mzdy a odmeny za prácu boli uhradené v objeme 325.752,- Kč.  Zahrňujú refundácie vokátorov br.farára a s.farárky ako aj DPP  
kostolníka, pokladníčky, kantorky, správu záhrady a odmenu za technickú podporu pri on-line prenosoch SB. 
  
Významným výdajom zboru je príspevok na ústredie ECAV v ČR. V minulom roku sme na tomto príspevku odviedli  287.000,- Kč. 
Príspevok na ústredie je určený na čiastočné pokrytie mzdových nákladov zamestnancov cirkvi. Odvíja sa od počtu členov zboru 
a prispevku na farárske miesto. Kľúč na výpočet výšky odvodu na ústredie ECAV stanovuje svojím rozhodnutím každoročne 
synoda. Pretože zdroje ECAV v ČR sa s postupujúcou odlukou církvi od štátu krátia, tento príspevok v nasledujúcom období bude 
prudku narastať. Náš zbor sa musí musí pripraviť na to, že v horizonte 10-tich rokov plne prevezne náklady na mzdu svojich 
duchovných.  
 
Celkové výdaje zboru za rok 2022 dosiahli objem 8.403.555,12 Kč. 
 
Z pohľadu cash-flow (tzn. aktuálních príjmov a výdajov) bol hospodársky výsledok ziskový s čiastkou 383.709,92 Kč. 
Zbor sice musel odpredať časť svojich aktív vo forme podielov investičních fondov, ale výnos z predaja použil na nákup RD v Ústí 
n./Labem-Trmicích  tj. k nákupu iného dlhodobého aktiva. Objem aktív zboru touto finančnou operáciou neklesol ale naopak 
vzrástol. 
 
Podľa oficiálnej účtovnej uzávierky je hospodársky výsledok zboru za rok 2022 ziskový a činí 311.960,26 Kč. 
 
 
 
Všetky dane a poplatky, rovnako ako aj došlé faktury, splátky a iné pohľadávky sú riadne a včas hradené a zbor nemá žiadne 
záväzky po splatnosti. 
Účtovníctvo Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru je vedené externou firmou BREDFORD Consulting, s.r.o.  
 
 
 
V Prahe 18.2.2023   
 
 
 

Ing. Štefan Ryba, zborový dozorca  
 
Príloha : Plnenie rozpočtu 2022  a návrh rozpočtu Slovenského evangelického a.v. cirkevného zboru na rok 2023 


