
VARIABILNÍ SYMBOLY PLATEB, KTERÉ JDOU NA ÚČET 

MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU 

 

 

Dary pro seniorát: 01 + číslo sboru  

 Naprosto dobrovolné příspěvky do rozpočtu seniorátu – všeobecně.   

 

Dary pro mládež seniorátu: 02 + číslo sboru 

 Naprosto dobrovolné příspěvky pro mládež v seniorátu. Používá se hlavně k tomu, že 

si mládež sežene sponzora či grant. Pak finanční částka přijde na seniorátní účet a odsud je 

mládeži vyplacena. Vše samozřejmě na základě písemných podkladů.  

 

Seniorátní repartice: 03 + číslo sboru 

 Povinný odvod – stanovený.  Jde o jediný řádný příjem v hospodaření seniorátu. 

Celková částka je stanovena na konventu, obvykle je ročně zvýšena cca o 1%. Na konvent se 

připraví rozpis repartic na příští rok, a to na základě početní a finanční velikosti sboru. Rozpis 

je předložen konventu, který ho musí schválit. Každý sbor má stanovenou částku pro tento 

odvod. Vybrané peníze zůstávají v seniorátu, hospodaří s nimi seniorátní výbor.  

 

Celocírkevní repartice: 04 + číslo sboru 

 Povinný odvod – stanovený. Jde o částku, kterou usnese synod pro každý seniorát jako 

odvod pro příští rok. Seniorát tuto částku rozpočítá dle početní a finanční velikosti sboru (toto 

není Váš úkol) na každý sbor. Rozpis je předložen konventu, který jej může upravit, ale musí 

dojít k nějakému rozhodnutí, tj. schválení. Tuto částku musíme vybrat a tutéž částku odeslat 

ve dvou ročních splátkách (do konce června a do konce listopadu – sbory jsou povinny tuto 

částku odeslat na účet seniorátu do konce května a do konce října) na synodní radu.  

 

Personální fond: 05 + číslo sboru 

 Povinný odvod - stanovený. Synod stanovuje jednotnou (každý rok se mění) výši 

odvodu každého sboru. Letos to je 92 700,- Kč a pro rok 2017 bude částka 100 000,- Kč..  

 Sbor, který má vlastního kazatele (ať už faráře či jáhna) musí tuto částku odvést. 

Pokud je sbor administrován, dělí se o tuto částku sbor na základně interní dohody sbor 

administrátora a sbor administrovaný. Tady dochází k nejčastějším problémům. Třeba je sbor  

½ roku administrován a ½ roku obsazen kazatelem. Obojí je potřeba přesně na den spočítat. 

Na základě pohybu kazatelů ve sboru Vám vždy připravíme přehled částek, které mají sbory 

v daném roce odvést. Tato částka se může někdy změnit, a to, když kazatel neočekávaně  ze 

sboru odejde a sbor nemá okamžitě nového kazatele, či naopak.  

 

Fond rychlé pomoci: 06 + číslo sboru 

 Naprosto dobrovolný odvod, sloužící jako dar či půjčka v naléhavé situaci sboru, který 

o to žádá.  

 

Sbírka darů JJ (Jeronýmovy jednoty): 10 + číslo sboru 

 Sbírka je povinná, avšak sbory nemají stanovenou částku, kterou mají odvést.  

Z celkové částky, která se v seniorátu vybere, se 2/3 odesílají na synodní radu. Zbylá 1/3 je 

rozdělována na tzv. seniorátním shromáždění Jeronýmovy jednoty sborům, na základě jejich 

písemných žádostí na opravu či rekonstrukci budov apod. Pokud se nerozdělí celá částka, 

převede se zbytek na fond rychlé pomoci.  


