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vodným jevem mluvení v jazycích – je jedním ze základních rysů
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litbám. Prosili o zmocnění k duchovní službě, Bůh je následně
pokřtil v Duchu svatém a oni obdrželi dar mluvení v jazycích. Právě důraz na tuto zkušenost – přijetí křtu v Duchu svatém s dopro-

Od roku 2008 vede církev biskup Martin Moldan.
Dnes se k Apoštolské církvi hlásí téměř pět tisíc lidí. K 1. prosinci
2020 eviduje 55 sborů, 59 stanic a 57 diaspor.
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Vedení Apoštolské církve

Shrnutí roku 2020 a výhled na rok 2021
(Martin Moldan, biskup)

Charakteristika Apoštolské církve

Martin Moldan, MBA
biskup

Lumír Folvarčný
Senior severomoravské oblasti

Ing. Viktor Baláž
1. zástupce biskupa, Odbor pro hospodaření a administrativu

Bc. Tomáš Hasmanda
Senior středomoravské oblasti

důraz na dílo Ducha svatého ve službě církve a v životech jednot-

Pavel Bubík
2. zástupce biskupa, Odbor pro správu budov a logistiku

Ing. Karel Káňa
Senior jihomoravské oblasti

dince ke konkrétním službám v církvi. Klade proto důraz na roz-

Bc. Radek Smetana, M.A.
Zástupce biskupa, Odbor pro vzdělávání

Bohuslav Wojnar
Pastor sboru AC KC Český Těšín

Mgr. Petr Rattay, M.A.
Zástupce biskupa, Odbor pro evangelizaci a diakonii

František Apetauer
Pastor sboru AC Jihlava

David Bubik
Senior západočeské oblasti

Mgr. Milan Buban, M.A.
Ředitel VOŠMT

Ing. Stanislav Hart
Senior středočeské oblasti

MUDr. Aleš Navrátil
Pastor sboru AC Společenství na Cestě Olomouc

Jiří Sedláček (v říjnu 2020 převzal seniorát Miroslav Kliment)
Senior východočeské oblasti

Martin Penc, DiS.
Vedoucí odboru mládeže

Apoštolská církev se hlásí k odkazu Letnic, to znamená, že klade
livců. Věří, že je to právě Duch svatý, kdo povolává a zmocňuje jevoj laiků a jejich zapojení do rozličných aktivit, čímž důsledně
uplatňuje princip všeobecného kněžství. Věřící jsou povzbuzováni
k hledání duchovních darů, charismat, které slouží k budování
církve.
K hlavním hodnotám církve patří důraz na evangelizaci, a to jak
v naší zemi, tak i za jejími hranicemi. K nesení Dobré zprávy všem
lidem povzbuzujeme jednotlivce i sbory a za tím účelem zřizujeme i konkrétní služby. Již řadu let uvolňujeme i finanční prostředky na podporu zakládání nových sborů.

Život poznamenaný pandemií
Rok 2020 byl hluboce poznamenán celosvětovou pandemií Covid-19. Omezení související s touto nemocí se hluboce dotkla celé
společnosti a nevyhnula se ani církvi. V první řadě jsme museli
zrušit řadu setkání, případně je značně početně redukovat vzhledem k aktuálním nařízením, v druhé řadě jsme přecházeli na různé internetové platformy života církve.
Ve zpětném pohledu mohu s vděčností Bohu konstatovat, že jako
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V online režimu fungovalo i scházení Rady církve. Ověřili jsme si,
že i takto se dá fungovat, byť to není zcela komfortní, zejména pro
některé záležitosti náročné k projednání. Přesto jsme určitý počet setkání stihli i „naživo“, například jarní Studijní den, věnovaný
Biblické škole. Úzká rada také iniciovala Studijní den na téma „Vedení mezinárodních sborů“, který se uskutečnil v únoru ve Vídni
ve spolupráci s Mezinárodním sborem. V návaznosti na toto setkání bychom chtěli počátkem příštího roku ustanovit anglicky
mluvící sbor v Praze.
Mezi aktivity, které jsme nemohli z pandemických důvodů uskutečnit a které nás nejvíce mrzí, patří Světová letniční konference v Madridu, setkání s vedením polské letniční církve a studijní
pastorálka na téma genderových otázek. Věříme, že tyto aktivity
proběhnou v náhradních termínech.
Celá koronavirová pandemie ukázala, že církev je schopna se
adaptovat na nové podmínky, a to nejen pasivně, nýbrž i aktivně –
vyhledávali jsme nové příležitosti ke službě a oslovení veřejnosti,
během první vlny jsme pomáhali se šitím hygienických roušek,
řada lidí se zapojovala do dobrovolnických služeb, mladá generace se ujala práce s IT technikou. Radostným zjištěním bylo, jak
se i generace seniorů dokázala naučit pracovat s komunikačními
technologiemi.

církev jsme přechod na internetový život zvládli celkem úspěšně.

Statistika členské základny

Jednalo se především o přenos nedělních bohoslužeb, ke které-

Navzdory nepříznivým podmínkám statistika vykázala mírný

mu se postupně přidávaly i ostatní aktivity – modlitby, domácí

nárůst, zejména v položce „řádní členové“, ve většině ostatních

skupinky a různá pracovní setkávání. Přes internet proběhla i ně-

položek šlo o mírný pokles. Statistika v době pandemie však má

která celocírkevní setkání, například Duchovní soustředění, naše

omezenou vypovídací hodnotu, měřit růst církve jen na základě

tradičně největší aktivita.

online aktivit je nespolehlivé.
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Položka

Ke 31. 12. 2020

Nárůst v číslech

Nárůst v %

Řádní členové

4.187

104

2,55 %

Děti

1.804

Čekatelé na členství, hosté

3.053

Všichni aktivní účastníci celkem

9.044

Průměrná účast na nedělních bohoslužbách

4.332

Křty

194

Spolupráce s jinými církvemi a organizacemi
Apoštolská církev je zapojena v řadě ekumenických aktivit. Jsme
členy Ekumenické rady církví, České evangelikální aliance

-32

-0,35 %

-19

-8,92 %

proces chtěli ukončit. Byť se může jevit, že jde o zdánlivě okrajovou a nedůležitou činnost, z hlediska myšlení současné generace
jde o důležitý krok.

a spolupracujeme s Křesťanskou misijní společností. Dále jsme

Plánování s ohledem na stále trvající pandemickou krizi není jed-

členy Pentecostal European Fellowship a úzce spolupracujeme

noduché; stále počítáme s tím, že řada aktivit proběhne online

s Assemblies of God.

na internetu.

V rámci Ekumenické rady církví, což je největší ekumenická or-

Zprávy za jednotlivé odbory,
služby a organizace
1) Odbory a služby AC
A) Odbor pro hospodaření a administrativu
(Viktor Baláž)

Zpráva o činnosti za rok 2020

Plány na další období (2021)

Odbor pro hospodaření a administrativu pracoval v roce 2020

Cílem pro další období je pokračování v kvalitním zabezpečení

ve stabilním personálním obsazení. Díky nasazení jednotlivých

všech úkolů a činností v zodpovědnosti odboru včetně rozvoje

zaměstnanců se podařilo kvalitně zabezpečit veškerou činnost

této služby. Chceme naplňovat naše motto: „sloužit a rozvíjet“

odboru v oblasti personalistiky, mezd, ekonomiky a administrati-

v činnosti odboru na úrovni ústředí, jednotlivých složek a zaměst-

vy. V rámci ekonomické činnosti se podařilo, navzdory nejistotám

nanců církve. Mezi zásadní úkoly roku 2021, přesahující běžnou

ganizace v naší zemi, pracujeme v řadě komisí (média, ekumenis-

Výzvy, které jsou před námi

v důsledku epidemie koronaviru, dosáhnout přebytkový rozpočet.

provozní činnost, patří již zmiňovaná komplexní aktualizace per-

mus, zdravotnictví, vzdělávání a Modlitba za Domov). Naši dobro-

Mezi největší výzvy v blízké budoucnosti patří to, abychom si udr-

Průběžně pokračovala realizace plánovaných rozvojových kro-

sonální dokumentace a přepracování mzdového systému. V rámci

volníci pracují v nemocnicích a věznicích.

želi duchovní svěžest a dokázali být moderní církví, která dokáže

Během roku 2020 skončili službu v naší zemi někteří misionáři.
Největší ztrátou je odchod manželů Morrisonových, kteří slou-

oslovit současnou společnost a současně neztráceli nic z tradičních biblických důrazů.

žili v naší zemi 20 let, nyní začínají práci v Srbsku. Dále službu

Postupně rovněž pracujeme na transformaci církve, kdy se snižo-

ukončili Chris a Amy Hallesovi a Steve a Jeniffer Cuttinovi. Tím se

váním finančních dotací ze strany státu budeme muset postupně

počet aktivně sloužících misionářů snížil na jeden manželský pár

měnit složení nadsborových služeb. Jedná se o dlouhodobý a ná-

a jednu svobodnou misionářku. Všem misionářům, ať těm, kteří

ročný proces.

službu ukončili, tak i těm, kteří pokračují, jsme vděční za vše, co
pro naši církev i zemi vykonali.

Poděkování

Výhled do roku 2021

Na závěr bych chtěl poděkovat všem služebníkům v naší církvi.

Největším závazkem pro rok 2021 je uspořádání Konference Apoštolské církve, což je povinnost daná Ústavou AC. V původní ter-

V první řadě pastorům za jejich nelehkou a obětavou každodenní
službu, dále pak všem dobrovolníkům, kteří věnují církvi svůj čas,

ků v činnosti odboru. Mezi tyto kroky patřilo i celkové rozšíření

aplikace interních směrnic BOZP a PO je v průběhu roku u všech

a zkvalitnění předkládané dokumentace na Konferenci AC s cílem

sborů plánována realizace prověrek BOZP a PO ze strany odbor-

přispět k zefektivnění průběhu konference. Významným a časově

né firmy či pověřených preventistů. Součástí poskytování služeb

náročným úkolem, realizovaným v průběhu roku, bylo zpracování

sborům je nabídka vedení účetnictví a rádi bychom v tomto roce

interních směrnic pro bezpečnost práce a ochranu zdraví a požár-

rozšířili počty sborů, které tuto možnost začnou využívat. Nadále

ní ochranu v rámci Apoštolské církve (dále BOZP a PO) s dosahem

je jedním z klíčových dlouhodobých úkolů odboru, ve spolupráci

na jednotlivé zaměstnance a sbory. V závěru roku bylo realizová-

s Ekonomickou komisí a vedením církve, hledání nových finanč-

no navazující školení všech zaměstnanců a statutárních zástupců

ních zdrojů a zabezpečení postupného přechodu na samofinanco-

organizací v rámci Apoštolské církve. V rámci ústředí a jejich bu-

vání církve s ohledem na klesající finanční příspěvek státu.

dov byla realizována prověrka BOZP a PO ze strany odborné firmy.
Po provedení právní analýzy a zjištění komplexního rozsahu změn

Výzvy a modlitební body

se aktualizace personální dokumentace a navazujícího mzdového

K úspěšnému zvládnutí uvedených úkolů, s ohledem na jeho

systému, původně plánovaná pro rok 2020, přesunula na rok 2021.

závažnost, komplikovanost a souvislost s činností celé církve,

mín, podzim 2020, se z důvodu pandemie nemohla uskutečnit.

síly i finanční prostředky. Jsem vděčný i kolegům z Rady církve

prosíme o modlitby za moudrost v pokračující transformaci fi-

a Úzké rady za trpělivou spolupráci, zejména během složitých

nancování církve a správy svěřených prostředků. Budeme vděč-

Rovněž procházíme procesem tvorby vizuální identity (nové logo

a únavných procesů, které jako Rada církve musíme řešit. V nepo-

ní i za modlitby za celkovou činnost a jednotlivé pracovníky

církve, webové stránky, grafika, propagační materiály). Spolupra-

slední řadě jsem vděčný i všem zahraničním partnerům – misio-

ekonomického odboru. Rádi přijmeme i vaši praktickou radu či

cujeme s odbornou firmou a v následujícím roce bychom tento

nářům a vedoucím AoG.

pomoc.
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B) Odbor pro vzdělávání
(Radek Smetana)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Odbor rozvíjel svou činnost v několika oblastech. V oblasti vzdělávacích akcí připravil březnovou studijní pastorálku na téma etických výzev spojených s homosexualitou a genderovou dysforií (akce se
neuskutečnila s ohledem na probíhající koronakrizi a přesunula
se na rok 2021). Ve spolupráci s odborem dětí připravil konferenci
na podobné téma pro pracovníky s dětmi (akce se také neuskutečnila s ohledem na probíhající koronakrizi a přesunula se na rok

novém vydání, tentokrát se studijním překladem KMS (vyjít by

Ekumenické rady církví, a dále pravidelná účast na setkáních Pen-

měla v roce 2021). Dále vycházela třikrát ročně jednotlivá čísla

tecostal European Fellowship (PEF). V neposlední řadě se vedoucí

Magazínu praktické letniční teologie, který byl v roce 2020 transfor-

odboru věnuje vyučování v jednotlivých sborech AC, na konferen-

mován z PDF formy do podoby internetového časopisu (viz htt-

cích a na VOŠMT.

ps://mplt.apostolskacirkev.cz/) V souvislosti s výše zmíněnou vydavatelskou činností je nutno zmínit, že se do značné míry mohla
realizovat díky významné finanční pomoci Assemblies of God
World Missions, za což patří dík především misionářům Jasono-

Zpráva o činnosti Vyšší odborné školy misijní a teologické – viz
samostatnou zprávu ředitele školy.
Zpráva o činnosti Global University – viz samostatnou zprávu.

tvím členství v redakční radě Života v Kristu na vydávání tohoto
časopisu.

Plány na další období (2021)
V obecném výhledu jde o rozvoj jednotlivých výše popsaných
oblastí vzdělávacích aktivit, publikační činnosti, revitalizačního

2021). Připravovaná květnová pastorálka na rok 2020 na téma

V oblasti revitalizačního programu Church Life kromě přípravy

programu Church Life a podpory dalšího vzdělávání pracovníků

manželského poradenství se také nemohla uskutečnit v důsledku

výše zmíněných titulů k vydání probíhaly pravidelné konzultace

Apoštolské církve včetně dalších příhodných projektů souvisejí-

probíhající koronakrize. Dále odbor pomáhal organizovat studijní

ve sborech, které se programu účastní.

cích se vzděláváním.

den na téma vzdělávání v Apoštolské církvi (2020). Také se ve spolupráci s Českou evangelikální aliancí podílel na organizaci Evangelikálního fóra na téma Víra v rozdělené společnosti. Spolupracoval
i na realizaci vzdělávacího programu pro vedoucí mládeže Impulz.
Mezi další aktivity, které odbor pomáhal zajišťovat, patřilo například setkání ohledně začlenění mezinárodních sborů do struktury Apoštolské církve, které proběhlo v únoru 2020 ve sboru VCC
ve Vídni.
V oblasti vydavatelské se ve spolupráci s nakladatelstvím Křesťanský život a Assemblies of God World Missions USA (resp. jejich nakladatelstvím Life Publishers) podařilo vydat nebo připravit k vydání následující tituly: pro březnovou studijní pastorálku DALLAS,
J. Hovory o homosexualitě a DALLAS, J. Coming Out v rodině; pro
revitalizační program Church Life RICHARDSON, R. Nový přístup
ke zvěstování evangelia. V současné době se v edici Church Life připravuje k vydání kniha SCAZZERO P. Emocionálně zdravý vedoucí
(výhledově 2021). Zamýšlenou knihu LEE W, LEE S. The Church Life
Model: A Biblical Pattern for the Spirit-Filled Church se s ohledem
na autorská práva vydat nepodařilo. V souvislosti se Studijní biblí
s výkladovými poznámkami se podařilo obnovit jednání o jejím
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V oblasti podpory dalšího formálního vzdělávání duchovních pracovníků Apoštolské církve se podařilo poskytnout finanční podporu dvěma pracovníkům v jejich doktorském programu ( jedna
z nich nebyla nakonec s ohledem na epidemickou situaci čerpána) a jedné pracovnici v psychoterapeutickém výcviku.
Odbor také podporoval úsilí sboru AC Frýdek-Místek o založení
základní školy BENE. Tento projekt se žel doposud realizovat nepodařilo.
Nedílnou součástí aktivit vedoucího odboru je také členství v radách, a to konkrétně v Radě biblické školy a ve vzdělávací komisi

(Petr Rattay)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Během roku 2020 zahrnoval Odbor evangelizace a diakonie Apoštolské církve tyto služby:
Nehemia, Teen Challenge, Nová generace, Platforma zakládání

vi a Andree Morrisonovým, kteří působí již dvacet let v České republice. V oblasti vydavatelské se také odbor podílel prostřednic-

C) Odbor pro evangelizaci a diakonii

sborů, Diakonie a Royal Rangers. Každá služba přitom má svého
vedoucího zodpovědného za její chod.
Za účelem podpořit evangelizační aktivity a programy sborů a jednotlivých členů vznikl evangelizační nástroj STORY316. V rámci
platformy zakládání sborů jsme připravili propagační materiály,
uspořádali patnáct Zoom setkání pro zájemce, jednu konferenci a zapojili tři týmy a šest jednotlivců do přípravy na založení
sboru. Služba Diakonie se rozrostla o nové středisko zaměřené

Výzvy a modlitební body

na službu v nemocnicích a zahraniční misii Nehemie přibyli čty-

• Rozvoj činnosti VOŠMT a dostatek studentů – viz samostatnou

ři noví misionáři. Mnoho předních hlídek Royal Rangers začalo

zprávu ředitele VOŠMT
• Výběr vhodných témat na studijní pastorální konference
• Výběr vhodných titulů v oblasti ediční činnosti + finanční krytí této činnosti
• Podpora dalšího vzdělávání duchovních pracovníků + náležité finanční krytí

tvořit online obsah vhodný k oslovení dětí a mládeže, stejně jako
služba Nová generace na středních a vysokých školách. Teen Challenge rozšířilo svoji vizi, odkoupilo továrnu a započalo její úpravy.
Romská služba na Mostecku rozvíjí své aktivity v několika lokalitách.

Plány na další období (2021)
Plánem pro rok 2021 je rozvoj všech stávajících služeb, jejich personální a finanční zajištění. Budeme také dále pracovat na strategickém rozvoji mediální prezentace každé služby. V oblasti
evangelizace chceme rozšířit nabídku evangelizačních brožurek
Story316. V Diakonii se chceme více zaměřit na rozšíření týmu
dobrovolníků a také na rozvoj kaplanské práce nejen v nemocnicích, ale i v domovech seniorů. V zahraniční misii chceme připravit a vyslat dlouhodobé misionáře do čtyř nových destinací. Romská práce bude i nadále zaměřena na evangelizaci a rozvoj nových
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vedoucích. Ve službě Nové generace a Royal Rangers chceme dále
pracovat skrze on-line programy na evangelizaci žáků a studentů
a budování mládežnických vedoucích.

Plány na další období (2021)

D) Služba dětem

Jako platforma chceme pomáhat jak jednotlivcům, tak i týmům

(Miroslava Smetanová)

v jejich úsilí založit lokální sbor. Z tohoto důvodu plánujeme oslovovat potenciální zakladatele skrze sociální média, skrze pravidel-

Výzvy
• Splacení auta pro potravinovou pomoc NADOSAH
• Příprava evangelizačních online kurzů
• Pokrytí půjčky na přestavbu střediska Oáza
• Efektivní služba NG skupinek v době uzavřených škol
• Modlitební body
• Za založení 25 nových sborů
• Za dlouhodobé misionáře Nehemie

ná Zoom setkání a oslovení mládeže. Zájemcům, kteří hledají své

Zpráva o činnosti za rok 2020

místo, nabízíme desetiměsíční online kurz, ve kterém se mohou

Začátkem roku 2020 jsme se s týmem pracovníků s dětmi z celé

dozvědět více o zakládání sborů v evropském kontextu a zvážit,

ČR zúčastnili seminář ve Varšavě Energia 2020.

zda je zakládání sboru opravdu božím povoláním pro ně. Pro malé
týmy nabízíme třicetiměsíční program M4, který poskytne nejen
nezbytné vědomosti, ale i podporu v procesu, kterým tým prochází. Pokud to pandemická situace dovolí, uspořádáme na Slezsku
konferenci na podporu zakládání sborů. Příprava týmů a jednotlivců, kteří jsou v současnosti zapojení do projektů, bude probíhat

Poté jsme v březnu spolu s odborem vzdělávání připravovali konferenci na téma Genderové problematiky pro pracovníky s dětmi (akce se neuskutečnila s ohledem na probíhající koronakrizi
a přesunula se na rok 2021).
Mým cílem pro tento rok bylo postupně kontaktovat všechny sbo-

online. Nabízíme možnost koučování, prostor, kde se můžeme

ry a stanice, které v naší církvi pracují s dětmi. Podařilo se nám

vzájemně učit a předávat své zkušenosti.

dát dohromady databázi nových kontaktů, částečně se nám podařilo zmapovat v čem jsme dobří, které aktivity můžeme společně

• Za finanční zajištění všech služeb odboru

VIZE do roku 2025
PLATFORMA PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ

Naší touhou je pomáhat zakládat sbory v malých městech, okres-

(Jiří Pospíšil a Petr Rattay)

ních městech, ale také ve městech univerzitních.

V rámci platformy zakládání sborů se povedlo připravit tištěné

Bližší informace na https://odac.apostolskacirkev.cz

rozvíjet a ve kterých naopak potřebujeme zabrat.
Také se nám podařilo vytvořit národní tým, který by měl během
tohoto roku začít vyvíjet aktivitu podle obdarování jednotlivých
členů.

Založili jsme nový tým, který se věnuje doporučené literatuře
pro děti, ale i pro dospělé. Jejich recenze můžete najít na webových stránkách ODACu, které prošly částečnou rekonstrukcí. Zabýváme se přípravou nových webových stránek, které obnovíme
až poté, co dostaneme nové šablony, které budou jednotné pro
všechny služby (léto 2021).
Započali jsme aktivní spolupráci se Save Europe Children a některými zahraničními sbory. Získáváme nové zkušenosti, a připravujeme zcela nový formát biblické soutěže, do které by se mohlo
zapojit více dětí i z jiných částí republiky.
Z plánovaných návštěv sborů se jich kvůli Covidu-19 moc neuskutečnilo.
Toto období karantény jsme využili k vytvoření česko-americké
kuchařky. Na knize pracoval celkem rozsáhlý tým, výtěžek z jejího prodeje půjde na podporu práce s dětmi v ČR.

• Založit 25 nových sborů (českých, romských, mezinárodních)

propagační materiály, zřídit nové webové stránky a natočit několik videí na podporu zakládání sborů. Většina aktivit byla přesunuta do on-line prostoru, kde jsme uspořádali patnáct Zoom setkání

Výzvy

na témata související se založením sboru. Kvůli pandemickým

• Připravit 20 nových zakladatelů

opatřením jsme měli možnost uspořádat jen jednu pastorální

• Nalezení nových, ochotných a pomazaných zakladatelů.

konferenci a jeden trénink koučů ve spolupráci s ČEA. Na podzim
jsme zapojili tři týmy a šest jednotlivců do přípravy na založení
sboru.
V roce 2020 probíhaly dva projekty zakládání sborů. Jeden
na Jižní Moravě – Projekt NOE a jeden v Čechách s názvem Expanze království. Těchto projektů se účastní během roku okolo sta lidí. Naší snahou je budovat současné služebníky, povzbuzovat je a též motivovat nové, aby se zapojili do zakládání
sborů.
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Modlitební body
• za akce a rozvoj Platformy
• za nábor nových zakladatelů
• za ukotvení myšlenky zakládání sborů v naší církvi

Bližší informace na www.zakladanisboru.webnode.cz
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E) Služba mládeži
(Martin Penc)

zabývat. Nejde jen o samotné použití technologií, ale o to, abychom to dělali účinně a efektivně.

F) Služba ženám
(Olga Moldanová)

Modlitební body
Zpráva o činnosti za rok 2020
V rámci OMACu funguje šest projektů – vzdělávání vedoucích
Impulz, festival Kristfest + Kristfest Young + Kristfest Family.
Na podzim probíhá konference Encounter a stabilně již funguje
Leadership Lounge, což je navazující vzdělávání vedoucích po Impulzu. Rok 2020 byl ovlivněn epidemií koronaviru, přesto všechny
projekty nakonec proběhly, některé v online režimu nebo s menším počtem účastníků. Vzdělávání se účastní dohromady sto vedoucích, festivalů Kristfest se letos kvůli omezením účastnilo sto
padesát lidí, Encounter navštívilo v online režimu podobné množství mladých.

Plány na další období (2021)
Pokračující epidemie a online výuka přinese velké výzvy v sociální oblasti. Připravujeme různé varianty, jak reagovat na potřeby
mladých, kteří jsou téměř rok bez školní docházky. Podporujeme
mladé lidi, aby se i v tomto čase stali přínosem pro své církve,

• Aby vedoucí sborů uměli zapojovat mladé dospělé do struktury vedení.
• Aby mladí vedoucí chtěli být součástí svých sborů a neutíkali
jinam.
• Nalézt řešení pro pořádání letošních konferencí a festivalů –
tj. rodina festivalů Kristfest a konferenci Encounter.
• Aby sbory vytvářely spolupracující služby od dětí až po rodiny.
• Finanční stabilita projektů a úspěchy ve fundraisingu.
• Více pracovníků pro práci s dorostem a rozvoj služby mladých dospělých.

Zpráva o činnosti za rok 2020
Na počátku loňského roku 2020 proběhlo modlitební setkání pro

ženy pod názvem „CESTY KE SMÍŘENÍ“. Této akce se zúčastnilo
nadprůměrné množství žen, v rámci společné sbírky jsme podpořily hospic AC „Křídla“. Byla to naše poslední akce, které jsme
se mohly prezenčně zúčastnit. Další akci představovala podzimní

konference pro ženy „KDYŽ SE ŽIVOT ZASTAVÍ“ – tentokráte online. Jednalo se o naši první zkušenost s konferencí přes internet.
Byla to pro nás výzva a zároveň povzbuzení, protože jsme se tak
mohly naučit novým věcem

Přímluvné modlitby – několik desítek lidí se modlí i postí za ty,
kteří se ocitli v naléhavé zdravotní situaci. Tato služba sjednocu-

Bližší informace na www.mladezac.cz

Bližší informace na www.evanet.estranky.cz

je a naplňuje poslání, abychom podpírali jeden druhého. Lidé

na maily reagují a zapojují se nejen jednotlivci, ale i sbory. Informace jsou pravidelně aktualizovány.

Plány na další období (2021)
Vzdělávání žen v oboru pastoračního poradenství. S tím souvisí
spolupráce s lidmi, kteří jsou dostatečně duchovně zralí a současně i odborníci.
Pokračování v současných aktivitách a jejich další rozvíjení.

protože ovládají svět médií a internetu lépe než starší generace.

Větší zapojení žen v církvi – aby ženy mohly plně sloužit na zákla-

Mohou tak pomoci při řešení otázek propojení lidí v jednotlivých

dě svého obdarování a Božího povolání.

církvích.

Výzvy

Generační propojování – chceme dávat prostor mladým ženám
a dívkám. Zároveň chceme povzbuzovat starší generaci žen, která
má spoustu zkušeností a může být požehnáním.

Největší výzva je fungování v online prostoru. Prozatím plánujeme veškeré projekty tvořit právě tam. Dále se zabýváme tím, jak
reagovat na myšlení mladých dospělých z tzv. generace Z. Porozumění lidem narozeným speciálně po/kolem roku 2000 představuje

Výzvy a modlitební body
• Finance

velkou výzvu pro většinu sborů a je potřeba se na ni soustředit,

• Dobrovolníci

učit se s těmito lidmi se vzájemně chápat a nabízet jim vedení.

• Boží moudrost a vedení Duchem svatým

Generační střety zaměstnávají vedení sborů. Potřebujeme si navzájem více naslouchat. Používání nových technologií pro evange-

Děkujeme všem, kteří se za nás modlí

lizaci a komunikaci obecně je také téma, kterým se potřebujeme

a podporují v další práci.
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2. Organizace zřízené AC

G) Služba mužům
(Viktor Baláž)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Služba mužům je ve sborech na různé úrovni, od občasných setkání až po pravidelnou a cílenou službu mužům. V průběhu roku
byla činnost v rámci sborů komplikována omezeními v souvislosti
epidemií covidu. Na celorepublikové úrovni jde o službu fungující
třetím rokem, pro kterou měla být hlavní akcí celostátní konference mužů s tématem „Cestou odvahy“, plánovaná na 14. 3. 2020
v Olomouci. Celá konference byla kompletně připravená, bylo
přihlášeno více než 300 mužů z celé republiky a byli jsme plní očekávání na Boží jednání a skvělou atmosféru blížícího se setkání.
Žel těsně před termínem konference bylo vládou ČR rozhodnuto
o zrušení z důvodu epidemie.

Plány na další období (2021)
Navzdory pokračujícím epidemiologickým omezením bychom si
nadále přáli, aby se především rozvíjela služba mužům v každém
místním sboru, kde se odehrává hlavní část života církve. Chceme přispět k budování mužů v jejich vztahu k Bohu, důležitých

A) Teen Challenge International ČR
rolích manželů, otců, dědů, ale i služebníků v církvi či kvalitních

(Petr Král)

a společnosti je ještě více klíčové motivovat a povzbuzovat muže

Zpráva o činnosti za rok 2020 a plány na další
období (2021)

v jejich mužských rolích v souladu s biblickými hodnotami a prin-

Teen Challenge International ČR provozuje tři střediska pro po-

pracovníků v jejich zaměstnáních. Věříme, že v současné situaci

cipy. Konkrétním krokem naplánovaným na rok 2021 je mužská

moc závislým na drogách, alkoholu a hazardních hrách s celko-

konference, upravená do formy online, s ponechaným tématem

vou kapacitou 40 míst pro muže a 6 míst pro ženy s dětmi. V roce

a hlavními řečníky z roku 2020. Součástí konference bude i prak-

2020 bylo v programech 96 mužů a 11 žen. Roční program ukonči-

tické svědectví jednoho sboru ze služby mužům v aktuálním ob-

lo 9 klientů, 35 klientů pokračuje v programu v roce 2021. Většina

dobí epidemie.

z nich měla možnost se setkat s evangeliem poprvé v životě, mno-

Výzvy a modlitební body
Klíčovou výzvou pro rozvoj služby je budování kvalitního týmu
vedoucích, kteří mají obdarování, zkušenosti a Boží povolání pro
službu mužům. Obdobně je toto nutné i na úrovni jednotlivých
sborů. Ať už na úrovni celostátní či sborové potřebujeme Boží
moudrost a vedení, jak přizpůsobit službu novým výzvám a podmínkám. Budeme vděční za vaši praktickou podporu a modlitby.

Bližší informace na www.acmuzi.cz

zí z nich se dali pokřtít.
Národní rada TCI ČR prošla významnou obměnou, přijali jsme
nové členy, kteří se aktivně zapojují do hledání cest v efektivním
rozvoji služby. Díky aktivní podpoře dárců můžeme intenzivně
pracovat na dokončení středisek pro postupnou kolaudaci, která
proběhne v roce 2021, což nám v budoucnosti pomůže získat prostředky na pobytové náklady studentů v programu.
V rámci získávání prostředků na službu stále provozujeme v obou
střediscích malé podnikání. V Poštovicích rozvíjíme projekt www.
NesFarma.cz, kde naším cílem je rekonstruovat prostory pro vý-

opatření denní služby pro děti a mládež, kde služebníci pravidelně pracovali s 312 dětmi.
Hlavním rozvojovým cílem je získat pro službu novou generaci
mladých lidí a budovat síť aktivních center Propojené generace,
ve kterých by potřební našli účinnou pomoc a radu.

Modlitební body

robnu tak, abychom mohli výrobky prodávat v maloobchodní síti.

• Moudrost pro finanční zabezpečení služby.

Ve Šluknově jsme pro rozvoj služby a podnikání www.tcprofi.com

• Získávání partnerů služby.

zakoupili nemovitosti v centru Šluknova, kde intenzivně pracujeme na přípravě výrobních prostor. Pracujeme také na získávání
pravidelných dárců www.darujme.cz/organizace/329. Vydáváme
pravidelný bulletin www.issuu.com/tcczech.
Klíčovou součástí služby TCI ČR je efektivní spolupráce s církvemi,
s nimiž rozvíjíme službu kontaktních center, která působí na ulicích deseti měst ČR. Téměř nikdo ze závislých nevyhledá pomoc
sám. Myslíme si, že díky jednotlivým křesťanům se informace
o účinné pomoci může šířit mnohem efektivněji. Proto rozvíjíme
kampaň www.propojenagenerace.cz.
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Dětská centra v Praze a Brně provozovala i během pandemických

• Obecně za služebníky a dobrovolníky TC (často pracují s tématy, která nemají jednoduchá řešení, často jsou v nebezpečných prostředích).
• Za klienty programů (potřebují najít silný důvod proč změnit
svůj život a zdroj pro každodenní život).
Děkujeme všem za praktickou pomoc
a šíření dobrého jména Teen Challenge.

Bližší informace na www.teenchallenge.cz
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B) Vyšší odborná škola misijní a teologická

C) Global University

Modlitební body

(Milan Buban)

(Michael Buban)

Modlete se, aby se české́ kanceláři Global University podařilo
nadále zkvalitňovat služby studentům. Naše personální zajiště-

Modulární systém vyučování
Děkujeme Bohu za vizi modulárního systému, kterou nám dal

Zpráva o činnosti za rok 2020 a plány na další
období (2021)

před třemi lety.

Global University v České republice pokračuje v úzké spo-

• Všechny formy studia – denní, kombinovaná, distanční,
EZDRÁŠ a Audit – tvoří jedinou INTEGROVANOU studijní skupinu, která postupuje podle stejného rozvrhu.
• Každý student, studující, kurzista či posluchač si nastavuje
vlastní INDIVIDUÁLNÍ tempo a intenzitu studia.
• Modulární systém funguje UNIVERZÁLNĚ v běžném i karanténním režimu.
Školský zákon České republiky v § 113d umožňuje, aby stupeň
vzdělání získali také ti, kteří nemohou studovat v denní formě.
Kdo složí všechny zkoušky, může přistoupit k absolutoriu. Na VOŠMT lze získat absolutorium i bez kontaktní výuky. Je však třeba
„motat se“ kolem školy a složit všechny zkoušky.

Plány hybridního vyučování
Vládní opatření se neuvolní najednou. Když se obnoví kontaktní
výuka, bude snaha regulovat počty studentů ve třídě. Začali jsme
pracovat na technickém zajištění hybridní výuky, kdy je část studentů ve škole a část na Zoomu. Budujeme centrum hybridního
vyučování.

Výzvy a modlitební body
• Za finance na techniku pro hybridní výuku http://vosmt.cz/
fundraising/
• Za naše vyučování a bohoslužby na Zoomu http://vosmt.cz/
bohosluzby/
• Za akademické, organizační a duchovní probuzení na biblické škole v Kolíně

Bližší informace na www.vosmt.cz
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lupráci s VOŠMT a s nabídkou bakalářského vzdělání. Nej-

Plány na další období (2021)
• V projektu Oáza usilujeme o poskytování kvalitních služeb
pro své klienty.

ní je žel chabé a naše lidské síly omezené. Prosíme o modlitby

• Hospic Křídla – úspěšně pokračovat v naplňování svého cíle.

za energii a za schopné a věrné pomocníky na tomto díle, které

• MC KidzTown – pomoc zájemcům ze sborů AC začít mateřská

má ohromný potenciál posloužit české církvi.

Bližší informace na www.globaluniversity.cz

centra v místě jejich působení.
• EDUCA – poskytovat a rozšiřovat nabídku seminářů a školení
pro střediska DAC a sbory AC.

perso-

• NADOSAH – rozšiřovat potravinovou pomoc a dokončit pro-

nální zajištění, které vedlo k omezení možnosti tutoringu

ces nastavení standardů práce střediska a připravit know how

větší

výzvou

uplynulého

roku

bylo

nedostatečné

a k nedostatečně promptní operaci studijního oddělení. V sou-

D) Diakonie

časnosti zacvičujeme brigádní výpomoc a přerozdělujeme admi-

(Petr Bartoš)

nistrativní zátěž, ovšem nadále potřebujeme podporu a shovívavost. Modlete se za nové pracovníky, kteří si tento úkol vezmou za
svůj.
Úspěchem loňského roku je zavedení programu Učednictví online (https://globaluniversity.cz/ucednictvi). Jde o nabídku dobře

Nuzný totiž nevymizí ze země. Proto ti přikazuji: „Jistě otvírej svou

volníků a financí. Velmi stojíme o to, aby sbory AC přijaly Diakonii

nomium 15,11

potřeb v církvi i mimo ni, projevy lásky, zájmu a sdílení svých svě-

úplné začátečníky a nemají žádné vstupní požadavky, takže se

• Oáza – sociální bydlení v Třinci (vedoucí: Ivo Sysala) – kapaci-

měty sdružuje do tříletého plánu. Pro komunikaci se studenty
diu učebnic studentům nabízíme pravidelná setkání na Zoomu, kde se získané vědomosti aplikují v praxi modliteb a poradenství. O tento nový program projevili zájem i studijně zdatní
jedinci, kteří nechtějí studovat náročnější učebnice kvůli kreditu, ale chtějí aplikovat biblické zásady „od podlahy“, čili učednicky.
Věříme, že potenciál Global University je právě v době lockdownů
a jiných omezení obrovský. Základní trénink v biblistice, letniční
teologii, misii a křesťanské pedagogice lze získat s naprosto minimální mírou fyzické interakce. Ti, kdo po právě takové formě
studia touží, mohou navštívit naše stránky a kdykoli v roce se zapsat buď do probíhajícího učednického programu, nebo k bakalářskému studiu.

Stejné jako v minulém roce – největší výzvou je nedostatek dobroAC jako svou organizaci pro pomoc lidem při naplňování jejich

přihlásit může úplně každý. Nový program všechny tyto předpoužíváme Google Classroom a Zoom. Kromě tutoringu ve stu-

Výzvy

ruku pro svého bratra, pro chudého a nuzného ve své zemi.“ Deutero-

Diakonie Apoštolské církve v současné době
provozuje sedm středisek

známých kurzů z řady Křesťanská služba, které jsou psány pro

pro zájemce o započetí této služby v místě jejich působení.

ta bydlení je naplněna a nebytové prostory pronajaty.
• Křídla – domácí hospic Sedlčany (vedoucí: Pavlína Oubrechtová) – naplňuje své poslání a rozšiřuje svou působnost.
• KidzTown – mateřské centrum Kolín (vedoucí: Miroslava
Smetanová).
• EDUCA – středisko vzdělávání Kutná Hora (vedoucí: Jindřiška
Papežová).

dectví a evangelia. Realizace Mt 25,35-36 do praxe.

Modlitební body
• Moudrost při rozhodování
• Dostatek obětavých dobrovolníků
• Ochrana před zlými lidmi
• Dostatek financí
• Podpora od sborů AC

Bližší informace na www.diakonieac.cz
a facebookových stránkách Diakonie Apoštolské církve.

• Potravinová pomoc NADOSAH Břeclav (vedoucí: Petr Bartoš)
– dodává potraviny více jak 600 uživatelům.
• Potravinová pomoc NADOSAH Nový Studenec (vedoucí: Petr
Němec) - dodává potraviny více jak 200 uživatelům.
• Kaplan (vedoucí: Pavel Čep) – služba v nemocnici a domovech pro seniory.
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3. Organizace úzce spolupracující s AC

B) Nadační fond Nehemia
(Leoš Cásek)

A) Royal Rangers v ČR z.s.
(Petr Walach)

Zpráva o činnosti za rok 2020
Misijní organizace Royal Rangers v ČR pracuje v naší zemi od roku
1993. I přes všechna omezení související s opatřeními proti koronaviru se nám v roce 2020 podařilo zorganizovat celkem 52 táborů
pro 1 623 dětí, 121 víkendovek pro 1 830 dětí a 117 celodenních
aktivit pro 3 831 dětí. Modlitbou spasení jsme v roce 2020 vedli
ke Kristu 82 dětí.
Všechny tyto akce jsou misijního a vzdělávacího charakteru, kde
zvěstujeme evangelium a vyučujeme mladé lidi biblickým principům.

schopni zasáhnout také mládež mimo církev. To dává církvi nástroj, jak evangelizačně působit ve svém okolí přirozenou a nenásilnou formou. Mnohé děti slyší na našich táborech a víkendovkách evangelium poprvé v životě a přijímají Ježíše do svého života.
Často prožívají opravdové setkání s živým Bohem. Chceme být
spolu s církvi připraveni se o ně postarat, vytvořit duchovní do-

V loňském roce jsme nepodnikli skoro žádné misijní výjezdy,
pouze na začátku roku jsme stihli navštívit Rusko a Kavkaz. Život
se zastavil. Na počátku pandemie jsme měli obavy nad fungováním všech projektů, respektive jejich financování, ale k našemu
překvapení dary na pomoc potřebným naopak i mírně narostly.

Nově jsme získali koordinátory krátkodobé misie a modlitební
sítě. Modlitby jsou zaměřené na naše současné misionáře a probíhají dvakrát za měsíc. Oficiálně bylo schváleno pět nových misionářů, kteří jsou nyní připraveni odcestovat ať už do Afriky, Asie
či do Evropy.

mov, kde budou moci růst, sloužit a žít vítězný život pro Boží slávu.

Vánoční sbírka na pomoc jezídským rodinám se podařila a 1050

Plány na další období (2021)

rodin v Iráku získalo přímotopy. Na dálku tedy naše pomoc stále

V letošním roce plánujeme systematicky navštívit naše pro-

Výzvy

pokračuje. Pomáháme lidem v nouzi, přispíváme na vzdělávání

jekty v Africe či Asii. Chceme také uspořádat i krátkodobé

dětí a podporujeme evangelisty, pracovníky a misionáře napříč

misijní výjezdy, další kurzy Kairos a setkání misijních pracov-

zeměmi. V Etiopii jsme rozšířili pomoc při vzdělávání dětí z 340

níků NFN. Rádi bychom také zorganizovali misijní vánoční jar-

na 370 dětí, v projektu pomoci ženám získalo dalších 70 žen první

mark.

Naší největší výzvou je vyzbrojit mladé lidi pro vítězný život Ježíšových učedníků.

Mottem naší práce je: Získat – Vyzbrojit – Vyslat … to znamená:

1. Získat děti pro Krista.

Zpráva z činnosti za rok 2020

Bližší informace na www.royalrangers.cz

kůzle a prostřednictvím evangelistů bylo pokřtěno 462 nově obrácených.

Výzvy

2. Vyzbrojit děti a mládež pro život a službu.

Potřebujeme moudrost, jak správně využít čas v období pan-

3. Vyslat je do služby jako Kristovy učedníky.

demie. Naší touhou je rozšířit promisijní myšlení v našich sborech, dostat do povědomí důležitost misie, abychom společný-

Plány na další období (2021)
Chceme nadále budovat Royal Rangers jako misijní organizaci,
která nese evangelium mladé generaci v našich městech a vesnicích a zároveň má dobré renomé ve společnosti jako kvalitní
a spolehlivá volnočasová organizace.
Sborům nabízíme zajímavý zážitkový program pro mládež a vzdělávání služebníků pro práci s mládeží.
Snažíme se být moderní organizací, která dokáže reagovat na měnící se dobu, nicméně určité principy výchovy, morálky a etiky,
stejně jako Boží slovo, jsou neměnné a na nich chceme i nadále
budovat svou službu.
Royal Rangers poskytuje jak zajímavý program pro děti v církvi,
tak účinný nástroj, jak oslovit děti mimo církev. Díky tomu jsme
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mi silami zasáhli nezasažené dobrou zprávou. A všemožnými
prostředky podporovat ty, kteří již vyšli. Společnými silami jim
krýt záda a podpírat ruce. Vždyť „Jak líbezné je, když po horách
jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese
dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“

Modlitební body
• Ochrana a zdraví pro všechny naše misionáře.
• Další lidi do týmu, kteří by pomohli rozvinout misijní práci.
• Za nové misionáře.

Bližší informace na www.nehemia.cz
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Finanční zpráva

C) Nakladatelství Křesťanský život
(Pavel Bubík)

Zpráva z činnosti za rok 2020

Plány na další období (2021)

Výroční zpráva dle Zákona o církvích

Tento rok pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Asi třetinu roku jsme

Hledáme moudrost od Pána, co vydávat. Ne každá dobrá kniha se

museli mít kvůli COVIDu zavřený kamenný obchod, byly zrušeny

bude prodávat. Na některé tituly, které bychom rádi vydali, hledá-

mnohé akce, kde jsme vždy prodávali literaturu a mnozí zákazníci

me sponzory.

Apoštolská církev je registrovanou církví, která má dle zákona č.
3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností, oprávnění k výkonu zvláštních práv
a dle § 7 odst. 3 výše citovaného zákona je povinna zveřejňovat
výroční zprávu o výkonu těchto práv:

u nás netiskli, protože zrušili své akce nebo hledali jiné úspornější
verze propagace.
Z tohoto důvodu jsme samozřejmě začali hledat další způsoby ko-

Modlitební body a výzvy

munikace a propagace našich knih a tiskových služeb.

Modlíme se za dostatek zakázek, aby nakladatelství mohlo

a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního
právního předpisu

fungovat. Také hledáme nové nápady a způsoby, jednak pro

Práva vyučovat náboženství na státních školách nebylo využito.

Zaměřili jsme se daleko více na online prodej, výdej skrze okénko,
propagaci na sociálních sítích a náš e-shop.

samostatné produkty v polygrafii a také pro jejich prezentaci.

Přes mnohé problémy jsme mohli vydat celkem 4775 výtisků našich knih, 1650 knih jiných nakladatelů nebo jedinců a celkově
prodat 46 051 knih.

Bližší informace na www.krestanskyzivot.cz

b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky,
v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova
Duchovenskou službou ve vězeňství bylo pověřeno celkem 18 duchovních, duchovenskou službou v ozbrojených silách nebyl pověřen žádný duchovní.

Apoštolská církev nemá dle zákona povinnost zveřejňovat údaje
o hospodaření.
Z důvodu zkvalitnění lepší informovanosti členů církve a veřejnosti bylo řídícím orgánem rozhodnuto o zpracování Výroční
zprávy v širším rozsahu. Součástí Výroční zprávy jsou základní
informace o činnosti církve v daném roce a zpráva o hospodaření.

Provedené kontroly účetnictví a hospodaření
Audit účetnictví
Apoštolská církev je povinna ověřovat účetní závěrku auditorem
v souladu s § 20 Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Údaje o auditorovi:
BD Audit, s. r. o., Vocelova 342, Kutná Hora, IČ 26439557, číslo oprávnění 375, odpovědný auditor Ing. Vlastimil Říha, číslo

c) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle
zvláštního právního předpisu

oprávnění 2238.

Církevní sňatky jsou konány v jednotlivých sborech a bylo uzavřeno celkem 463 církevních sňatků s právním účinkem.

Datum provádění auditu:

d) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu
Byla provozována jedna škola – Vyšší odborná škola misijní a teologická (VOŠMT) v Kolíně.
e) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti
s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství; tím není dotčena povinnost překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem
V souvislosti s výkonem duchovní služby je dodržována mlčenlivost jednotlivými duchovními.
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Výroční zpráva o hospodaření
z rozhodnutí řídícího orgánu

9. 12. 2019 – 25. 5. 2021
Podrobná zpráva založena v archivu účetní jednotky.

Ověřované období:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Výrok auditora:
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Apoštolské církve
(dále také „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020, a přílohy této účetní závěr-
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ky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod

Ověřované období:

V rámci roku 2020 byly spravovány účelové fondy. Rezervní

a další vysvětlující informace. Údaje o účetní jednotce jsou uvede-

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

fond je určen k vytváření finanční rezervy v souvislosti s po-

ny v bodě 1. přílohy účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Apoštolská církev 31. 12. 2020
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok:
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost

Výrok revizní komise:
Účetnictví ústředí Apoštolské církve podává věrný a poctivý obraz
její finanční situace a obsah účetních položek odpovídá skutečnému stavu, včetně fyzického stavu pokladen a bankovních účtů.
V účetních dokladech nebyly shledány žádné podstatné nedostatky a bylo předáno doporučení pro zlepšení budoucího sledování
rozpočtů.

Uložení Protokolu o revizi účetnictví:
Protokol o revizi účetnictví je v plném znění založen v archivu
účetní jednotky.

Výdaje
Nejvýznamnější položkou výdajů Apoštolské církve jsou výdaje

stupným poklesem finančních prostředků od státu a pro za-

na osobní náklady v celkové výši 64 051 497 Kč, z toho 46 495 013 Kč

bezpečení mimořádných výdajů nad rámec běžného rozpočtu

hradily sbory a EPO z vlastních zdrojů či dotací a 953 975 Kč zaslaly

– takovým mimořádným výdajem byla rekonstrukce kolínské

fyzické osoby jako účelový dar na mzdy. Ostatními významnými

budovy V Zídkách v celkové čerpané výši 6 734 570 Kč. Staveb-

náklady jsou provozní výdaje zabezpečující činnost ústředí církve

ní fond poskytuje podporu sborům na pořízení budov či je-

v celkové výši 3 145 639 Kč. Jedná se zejména o výdaje na zabezpe-

jich rekonstrukce – v roce 2020 byly vyplaceny půjčky ve výši

čení provozu budov, aut, kanceláří, odborů a některých celocír-

8 500 000 Kč. Misijní fond umožňuje rozvoj sborů ve dvou zá-

kevních akcí. Mimořádným výdajem nad rámec běžné provozní

kladních rovinách – v zakládání nových sborů a v rozvoji za-

činnosti byla částečná úhrada dobíhající rekonstrukce budovy

hraniční misie, v roce 2020 byla poskytnuta podpora v celkové

V Zídkách ve výši 3 554 725 Kč.

výši 2 418 900 Kč. Studijní fond podporuje rozvoj individuálního
vzdělávání pracovníků církve – na tento účel bylo poskytnuto

Ostatní

156 900 Kč.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 150.

auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České
republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme
se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Uložení Zprávy auditora:
Zpráva nezávislého auditora je v plném znění uložena v archivu
účetní jednotky.

Interní revize hospodaření
Apoštolská církev ustanovuje v souladu s § 36 Ústavy Apoštolské
církve dva revizory účtů, kteří kontrolují hospodaření orgánů
církve.

Složení revizní komise:
Ing. Štěpán Hlavsa, Ing. Monika Bojková

FINANČNÍ ZPRÁVA

Rozdělení finanční náhrady §15 (částky uvedené v Kč)

Příjmy
Činnost Apoštolské církve byla v roce 2020 financována ze dvou
hlavních zdrojů. První část příjmů tvoří dle zákona č. 428/2012

Celkem
náhrada

Výše rozdělené náhrady

Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společ-

Rezervní
fond nerozdělená
náhrada

nostmi dle § 17 příspěvek na činnost ve výši 36 396 750 Kč a dle
§ 15 finanční náhrada ve výši 38 366 039 Kč. Uvedené prostředky
byly rozděleny dle pravidel stanovených Konferencí Apoštolské

38 336 039

38 000 000

336 039

církve na činnost jednotlivých sborů, ústředí církve (včetně zříkrétní rozdělení je uvedeno v následující tabulce. Na činnost
ústředí církve bylo celkem přiděleno 14 700 000 Kč. Druhou
nejvýraznější částí příjmů ústředí církve jsou dary a příspěvky

Celkem
příspěvek

Výše rozděleného příspěvku

Rezervní
fond nerozdělený
příspěvek

sborů či jednotlivců ve výši 12 865 074 Kč, úroky ve výši 991 777 Kč,
dotace na mzdy z Úřadů práce ve výši 174 899 Kč a dotace z Ministerstva kultury na projekty Modlitba za domov a Kristfest ve výši

24. 5. 2021

210 900 Kč.

Ústředí AC a
EPO

Příspěvek
na sbory

Rezervní
fond

Misijní fond

Stavební
fond

Studijní fond

15 %

45 %

20 %

10 %

9,50 %

0,50 %

5 700 000

17 100 000

7 600 000

3 800 000

3 610 000

190 000

Rozdělení příspěvku §17 (částky uvedené v Kč)

zených evidovaných právnických osob) a určených fondů. Kon-

Datum provedení revize:
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Tabulka - rozdělení příspěvku a náhrady

36 396 750

36 000 000

396 750

Ústředí AC a
EPO

Příspěvek
na sbory

25 %

75 %

9 000 000

27 000 000
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Kontakt
Kancelář biskupa
Apoštolské církve
V Zídkách 402
280 02 Kolín 2
tel.: 321 720 457
e-mail: kancelar@apostolskacirkev.cz

Rada církve
Polní 1105/15
737 01 Český Těšín
tel.: 558 761 571
e-mail: acrc@apostolskacirkev.cz
ID datové schránky: xfta9ye
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