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Všem staršovstvům farních sborů ČCE, 

všem výpomocným kazatelům a kaplanům ČCE 

Praha, 16. srpna 2018 

Č.j.: ÚCK/471-3/2018 

 

 

Cestné pro výpomocné kazatele  

 

 

Milé sestry, milí bratři, 

připomínáme vám usnesení letošního synodu č. 31, jímž synod vyzývá staršovstva sborů, 

aby v případě, že zvou k vedení nedělních bohoslužeb výpomocné kazatele, jim řádně 

vyplácela cestné dle platných předpisů, a žádá seniory, aby o tom všechny farní sbory 

svých seniorátů zpravili. 

Jsme rádi, že se synod tímto tématem zabýval. Častokrát, v chvatu po skončení 

bohoslužeb, dochází k situaci, která se mnohde opakuje. Kostel či sál už je skoro prázdný, 

jen pár obětavých sester a bratří ještě rovná a uklízí vše potřebné. V tu chvíli obvykle 

zaslechne host, který přijel posloužit vedením bohoslužeb, otázku: A cestné chcete? 

Tato otázka bývá provázena úzkostmi na obou stranách. Tázající si není jist: kazatel přijel 

autem, pětadvacet kilometrů sem, pětadvacet zpět, stačí stovka? Nebo dvě? A je to vůbec 

důstojné, ptát se někoho bezprostředně po bohoslužbách, zda chce peníze? Nebo se to 

v církvi dělá nějak jinak? Zaplatí to někdo jiný? 

Oslovený se také necítí příjemně. Proč se na to vůbec ptají? Včera večer jsem místo 

s rodinou seděl nad kázáním, ráno jsem vstával dřív a s ostatními ani v neděli nesnídal, 

domů se vrátím, až se děti s rodinami budou zvedat, že už jedou. Kážu rád, to ano, ale to se 

ještě mám starat o cestné a jeho výši?  

Jistě, není to takhle všude, není to takhle vždycky.  

Někdy nastává čas věci znovu uspořádat. Usnesení synodu k tomu vybízí. Zvláště, když 

služeb výpomocných kazatelů a kazatelek užíváme v našich sborech stále častěji. Jedna 

výpomocná kazatelka jen tak mimoděk podotkla, že toto léto slouží v různých sborech 

svého i sousedního seniorátu každou neděli, od počátku července až do poloviny září. Jistě 

si při tomto nasazení zaslouží, aby otázka cestného proběhla hladce a nebyla nepříjemná 
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ani pro hostitele, ani pro ni. Řádné a důstojné vyplacení cestného je pak vůči ní úplně 

základní a nezbytné vyjádření vděčnosti. 

Doporučení, jak postupovat:  

hostující kazatelé – spolu s talárem a s kázáním u sebe vždy mějte: kopii technického 

průkazu vozidla, které vás přivezlo a odvezlo, a číslo vašeho účtu.  

Tyto dva dokumenty předejte při příchodu těm, kdo vás pozvali, sdělte jim celkový počet 

ujetých kilometrů, případně vydání za jinou dopravu. 

Kurátoři, presbyteři, administrátoři – podle směrnice o poskytování cestovních náhrad, 

kterou každoročně dostáváte z ÚCK, vyplňte před bohoslužbami nebo po nich cestovní 

příkaz, nechte si ho kazatelem podepsat, peníze předejte buď v hotovosti, nebo co nejdříve 

pošlete na jeho či její účet. 

 

Prosíme o laskavé a vstřícné přijetí této informace, která může být v mnoha sborech 

nadbytečná, leč v některých potřebná.   

A výpomocné kazatele prosíme, aby se neostýchali žádat cestné dle platných předpisů, 

a přejeme jim sílu a moudrost k vedení bohoslužeb, i k případnému zvládání nepříjemností, 

kterým mohou být vystaveni.  

Vaší služby si velmi vážíme.  

 

Za synodní radu 

 

Daniel Ženatý 

synodní senior 

 

 


