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Metodický pokyn – Misijní fond Apoštolské církve 

 

1. Účel a poslání Misijního fondu Apoštolské církve (dále Fond).  

1.1. Fond byl založen rozhodnutím konference Apoštolské církve dne 31. 5. 2014 v Břeclavi. 

1.2. Účelem Fondu je podpořit evangelizační a misijní činnost sborů a subjektů Apoštolské církve, 

včetně organizací bezprostředně s Apoštolskou církví propojených a spolupracujících, pokud 

to je v zájmu Apoštolské církve (dále AC), a to jak v České republice, tak i v zahraničí.  
 

2. Správa fondu 

2.1. Rada církve Apoštolské církve (dále RC AC) spravuje Fond v souladu s rozhodnutím 

konference AC. Správu Fondu realizuje prostřednictvím Ekonomické komise AC (dále EKAC) a 

Ekonomického odboru AC (dále EO). RC AC může do správy Fondu zapojit další subjekty AC. 

2.2. EO zabezpečuje vedení účetnictví a administrativy spojené se správou Fondu. U zahraničních 

projektů a misijních projektů s uprchlíky v ČR je toto zabezpečeno prostřednictvím Nadačního 

fondu Nehemia (dále Nehemia).  

2.3. Pro Fond je zřízen samostatný bankovní účet RC AC. O prostředcích Fondu je účtováno 

v souladu s pokyny k účetnictví, tímto Metodickým pokynem a s cílem zabezpečit kvalitní 

přehled o stavu a čerpání Fondu.  

2.4. EKAC zabezpečuje zpracování a aktualizaci Prováděcí směrnice (dále Směrnice), a to 

v souladu s Metodickým pokynem (dále MP), případným aktuálním stanoviskem RC AC. 

Směrnice upřesňuje praktické kroky a pravidla od podání žádosti subjekty až po vyhodnocení 

a následnou kontrolu. Její aktuální verze je schvalována 1. zástupcem biskupa.  

2.5. EKAC zabezpečuje činnosti nezbytné pro efektivní správu Fondu v souladu s MP a Směrnicí, a 

to ve spolupráci s Nehemií, Platformou zakládání sborů, případně dalšími subjekty AC.  
 

3. Naplňování fondu 

3.1. Fond bude naplňován primárně dle rozhodnutí konference AC 10% částkou z náhrady 

vyplacené církvi dle § 15 zákona 428/2012 Sb.  

3.2. Další příjmy budou tvořeny dary a příspěvky právnických a fyzických osob jak z ČR, tak i ze 

zahraničí.  

3.3. Příjmem může být úrok získaný zhodnocením nevyužitého zůstatku Fondu, a to pouze 

v souladu s finančně-investiční strategií RC AC.  
 

4. Účel využití prostředků Fondu 

4.1. Dle čl. 1 jsou finanční prostředky Fondu určeny k podpoře evangelizační a misijní činnosti 

v ČR i zahraničí. Jedná se prioritně o podporu, nikoliv zabezpečení hlavního zdroje pro 

financování konkrétních projektů.   

4.2. Evangelizační a misijní službou v České republice je zejména zakládání nových sborů či 

aktivity, které k tomuto záměru směřují.   

4.3. Misijní službou v zahraniční – jsou aktivity zaměřené na zvěstování evangelia za hranicí 

našeho národa, jazyka a kultury. V místech, kde o Kristu ještě neslyšeli a kde neexistuje žádná 

pevná a stabilní církev. Tedy misijní činnosti, které směřují k založení sboru nebo k podpoře a 

budování místní církve, která není ve svém přirozeném prostředí schopna svůj národ 

evangeliem efektivně zasáhnout. Dále misijní aktivity zaměřené na službu mezi uprchlíky na 

území ČR. 
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5. Čerpání Fondu 

5.1. Finanční příspěvky budou čerpány na základě písemné žádosti oprávněných subjektů na 

konkrétní projekt dle pokynů stanovených v Směrnici.  

5.2. Finanční příspěvky budou poskytnuty maximálně do stanoveného procenta rozpočtu daného 

projektu. U ročních projektů maximálně do výše 50 % a u nově vznikajících tříletých projektů 

odstupňovaně od prvního do třetího roku v maximální výši do 80 %, 50 %, 30 %. Ve 

výjimečných situacích může RC AC prostřednictvím EKAC schválit i vyšší procento uvolněných 

prostředků pro konkrétní projekt.  

5.3. Forma a obsah žádostí je stanoven Směrnicí. Žádosti se mohou standardně podávat                          

do 31. 10. na následující kalendářní rok.                          

5.4. Vyhodnocení žádostí a schválení poskytnutí finančního příspěvku probíhá ve dvou fázích. 

V první fázi je realizováno Nehemií  pro zahraniční projekty a Platformou zakládání sborů pro 

projekty v ČR. V druhé fázi jsou zpracovaná vyhodnocení a rozhodnutí obou subjektů 

předložena ke schválení EKAC. Následně EKAC předloží souhrnné rozhodnutí o přidělení 

finanční podpory k seznámení na nejbližší jednání RC. 

5.5. Čerpání finančního příspěvku je časově možné na roční až tříleté projekty. Rokem je myšlen 

kalendářní rok od 1. 1. do 31. 12.  U víceletých projektů se poskytuje finanční příspěvek pro 

druhý a třetí rok po úspěšném vyhodnocení předchozího období.  

5.6. Po realizaci jednotlivých projektů je nutné doložit využití finančního příspěvku závěrečnou 

zprávou dle Směrnice, a to nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku. U víceletých 

projektů se k danému termínu předkládá průběžná zpráva a po ukončení projektu závěrečná 

zpráva.  

5.7. Prostředky Fondu budou čerpány na stanovené účely v tomto poměru: 35 % projekty v ČR,          

35 % projekty v zahraničí, 30 % neúčelová rezerva. Rozhodnutí o využití neúčelové rezervy je 

v kompetenci EKAC. 

5.8. Finanční příspěvky je možné schvalovat maximálně do výše prostředků na bankovním účtu 

Fondu. 

5.9. Nárok na čerpání finančního příspěvku z Fondu není vymahatelný.  
 

6. Převody peněz z fondu a jejich zůstatek 

6.1. EO vyplácí finanční příspěvky na základě schválených žádostí a souhrnného rozhodnutí EKAC 

do 28. 2. kalendářního roku, na který je příspěvek poskytnut. Finanční příspěvky jsou 

převáděny na bankovní účet uvedený v žádosti, respektive ve smlouvě o finančním příspěvku, 

uzavřené s daným subjektem. U zahraniční projektů toto realizuje EO prostřednictvím 

Nehemie. EO převede prostředky na schválené žádosti na její bankovní účet. 

6.2. Zůstatek peněz Fondu se na konci kalendářního roku přesouvá do roku dalšího. O tuto částku 

se navyšuje celkový rozpočet Fondu a jeho jednotlivých účelových částí.  
 

7. Náklady na řízení fondu 

7.1. Z prostředků Fondu je možné hradit subjektům podílejícím se na správě Fondu provozní 

náklady se správou Fondu související. Na správu Fondu je takto možné uvolnit maximálně 4 % 

z poskytnutých finančních příspěvků v daném roce.   
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8. Zrušení fondu 

8.1. Fond může zrušit svým rozhodnutím konference Apoštolské církve, která také rozhodne o 

využití zůstatku prostředků Fondu.  

8.2. Fond zaniká na základě § 44 ústavy AC při eventuálním zániku církve.  
 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Metodický pokyn nabývá platnosti dne 12. 9. 2018 s účinností od 1. 10. 2018. 

9.2. EO zabezpečí uzavření smlouvy o spolupráci s Nehemií k zabezpečení činností spojených se 

správou Fondu – část zahraniční projekty a misijních projekty s uprchlíky v ČR. 

9.3. Metodický pokyn je možné aktualizovat formou doplňku či vydáním nového Metodického 

pokynu, a to na základě návrhu EKAC a subjektů podílejících se na správě Fondu. Změny musí 

schválit RC AC.  

9.4. Výklad Metodického pokynu zabezpečuje EKAC. 


