
Vysvětlení stávajícího systému výpočtu repartic 

 

 Celocírkevní repartice - jejich celkovou výši pro senioráty určuje synod. Jejich 

rozložení na sbory provádí seniorátní výbor a schvaluje konvent.  

 

 Seniorátní repartice - jsou tvořeny v našem seniorátu dvěma položkami 

první - je tvořena součtem platby za seniorátní pastorační pracovnici pro mládež, která se 

odvádí ročně na synodní radu (v posledních dvou letech to bylo 26.000 Kč) a odvodem 

poloviční výše (dle pracovního úvazku) personálního fondu za seniorátní farářku. 

Tato částka se rozpočítává na všechny sbory rovnoměrně, tzn. že se všechny sbory na této 

částce podílí stejně. 

 

druhá - je tvořena všemi ostatními výdaji seniorátu. 

  

Výpočet této druhé části repartic a rovněž tak výpočet celocírkevních repartic probíhá podle 

klíče, který přijal náš konvent před více než deseti lety.     

         Repartice se počítají podle počtu členů sborů. 100% (výše repartic) = součet počtu 

členů jednotlivých sborů.  Podíl počtu členů konkrétního sboru na celkovém počtu členů 

seniorátu určí procento sboru platby repartic.  Sbor          č   č       
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 Obdobným způsobem se repartice spočítají na základě příjmů sborů (součet sbírek, 

salárů, darů, příjmů z hospodářské činnosti i ostatních příjmů - nepočítají se účelové dotace, 

získané granty nebo příjmy z Jeronýmovy jednoty).    Součet příjmů jednotlivých sborů tvoří 

100%.                                                                                     Sbor          í      
            

    í          á           
   í                   

Obě takto získané částky, tj. podle počtu členů a podle příjmů, se sečtou a podělí dvěma. 

Výsledná částka tvoří stanovenou částku repartic.  

 Výše repartic sboru pro rok A+2 = 
                                   í    

 
 

Vysvětlivky: R = repartice; P = potřebná (či předepsaná) výše repartic 

Rok A je letos rok 2011, u něhož známe oba potřebné údaje, tj. počty členů a příjmy sborů 

Rok A+2 je pak rok 2013, jehož repartice potřebujeme určit, tj. spočítat.  

 

Noemi
Vkládaný text
  ReparticeRepartice jsou povinné odvody na správu seniorátua církve. Jsou vypisovány pro každý rok a jsoudvojí a pro sbory je jejich odvod povinný.


