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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 2017 vyučovali náboženství na 5 státních školách v České republice 2 členové Církve
adventistů sedmého dne.
2. Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby
v ozbrojených silách ČR
V roce 2017 nevykonávala žádná osoba na základě pověření Církve adventistů sedmého dne
duchovenskou službu v ozbrojených silách ČR.
3. Pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby
v místech, kde se vykonává vazba a trest odnětí svobody
V roce 2017 vykonávalo duchovenskou službu v místech, kde se vykonává vazba a trest
odnětí svobody 32 členů CASD registrovaných a pověřených k této službě CASD, dle zákona
o církvích č.3/2002 Sb. Z tohoto počtu je v z.s. „Vězeňská duchovenská péče“ sdruženo
celkem 21 osob. Z tohoto počtu je 12 duchovenských pracovníků církve. 4 z nich jsou kaplani
Vězeňské služby ČR na částečný úvazek (Jan Fürst - Karviná, Pavel Zvolánek - Valdice, Jan
Majer – Mírov, Aleš Kocián – Světlá nad Sázavou).
4. Být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví
a náboženských společností
V průběhu roku 2017 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 47.707.643,- Kč (27.900.000,- Kč příspěvek na činnost
a 18.312.416,- Kč jako finanční náhrada).
5. Konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky
Pověřeni duchovenští pracovníci církve v průběhu roku 2017 vykonali 58 obřadů, při nichž
byly uzavřeny církevní sňatky.
6. Zřizovat církevní školy
Církev adventistů sedmého dne zřídila a spravuje 1 církevní školu.
V Křesťanské základní škole a mateřské škole Elijáš byli ke dni 31. 12. 2017 16 žáků
v 1. třídě, 17 žáků ve 2. třídě, 18 žáků ve 3. třídě, 19 žáků ve 4. třídě, 27 žáků v 5. třídě a 15
žáků v 6. třídě, 18 žáků v 7. třídě, 18 žáků v 8. třídě a, 11 žáků v 9. třídě; dále 39 žáků
v individuálním vzdělávání (v „domácí škole“), 13 žáků v zahraničním vzdělávání a 40 dětí
ve dvou třídách mateřské školy.
Tato zpráva byla přijata výborem Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne
během řádného zasedání 15. 4. 2018.
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