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Výroční zpráva 
o výkonu zvláštních práv podle § 7 zákona č. 3/2002 Sb. 

 
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR z 26. března 2003 bylo Církvi adventistů sedmého dne 
přiznáno oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv:  
 
1. Vyučovat náboženství na státních školách 
V roce 2020 vyučovali náboženství na 8 státních školách v České republice 6 členů Církve 
adventistů sedmého dne.  
 
2. Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby 
v ozbrojených silách ČR 
V roce 2020 vykonával duchovenskou službu v ozbrojených silách ČR na základě pověření 
Církve adventistů sedmého dne kpt. Mgr. Tomáš Harastej. V době od 1. 10. 2020 do 31. 12. 
2020 působil v Armádě České republiky jako kaplan 15. ženijního pluku Bechyně. 
 
3. Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby 
v místech, kde se vykonává vazba a trest odnětí svobody 
V roce 2020 nemohli vykonávat pověření dobrovolníci duchovenskou službu v místech, kde 
se vykonává vazba a trest odnětí svobody z důvodu vládních protiepidemických opatření. 
Nebyla ovšem přerušena činnost vězeňských kaplanů, kteří jsou zaměstnanci Vězeňské 
služby ČR. Jedná se o tyto kaplany na částečný úvazek: Jan Fürst – Karviná, Pavel Zvolánek 
– Valdice, Jan Majer – Mírov, Aleš Kocián – Světlá nad Sázavou, Zdeněk Martasek – 
Bělušice, Michal Čančík – Liberec. 
 
4. Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví 
a náboženských společností 
V průběhu roku 2020 přijala Církev adventistů sedmého dne v souvislosti s nabytím účinnosti 
zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi z Ministerstva 
kultury ČR prostředky v celkové výši 43.701.618,- Kč (23.250.000,- Kč příspěvek na podporu 
činnosti a 19.298.552,- Kč jako finanční náhrada). 
 
5. Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky 
Pověřeni duchovenští pracovníci církve v průběhu roku 2020 vykonali 46 obřadů, při nichž 
byly uzavřeny církevní sňatky. 
 
6. Zřizovat církevní školy 
Církev adventistů sedmého dne zřídila a spravuje 1 církevní školu.  
 
V Křesťanské střední škole, základní škole a mateřské škole Elijáš bylo ke dni 31. 12. 2020 
19 žáků v 1. třídě, 18 žáků ve 2. třídě, 18 žáků ve 3. třídě, 16 žáků ve 4. třídě, 18 žáků v 5. 
třídě a 18 žáků v 6. třídě, 18 žáků v 7. třídě, 19 žáků v 8. třídě a 15 žáků v 9. třídě; dále 38 
žáků v individuálním vzdělávání (v „domácí škole“), 9 žáků v zahraničním vzdělávání;  
v 1. ročníku kombinovaného lycea, které bylo nově otevřeno 1. 9. 2018 - 10 studentů, ve 2. 
ročníku 7 studentů, ve 3. ročníku 10 studentů a 40 dětí ve dvou třídách mateřské školy. 

Tato zpráva byla přijata výborem Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne 18. 4. 
2021. 


