Usnesení ÚR CČSH v ČR
za období červenec - listopad 2015, která zavazují nižší složky:
165. ÚR dne 12. 9. 2015
Usnesení č. 4.1.1.165: Ústřední rada doporučuje pro nájemní smlouvy na
služební byt používat vzor nájemní smlouvy. ÚR doporučuje zohlednit příjem z nájmu
služebního bytu v přiznání na daň z nemovitostí. Ústřední rada doporučuje
náboženským obcím, které mají příjem z nájmu služebního bytu, provést registraci na
daň z příjmu právnických osob a následovně si plnit povinnosti dle daňových zákonů.
ÚR upozorňuje, že pokud se nepodaří potvrdit faktický stav smlouvou na nájem
služebního bytu uzavřenou za rok 2015, podléhá případný naturální příjem zdanění –
odpovědnost za podání daňového přiznání nese příjemce tohoto naturálního plnění.
166. ÚR dne 10. 10. 2015
Usnesení č. 1.1.1.166: Ústřední rada vzala na vědomí toto usnesení biskupské
rady: Biskupská rada konstatuje s přihlédnutím ke stanovisku liturgické komise, že
případ užití červené štoly při bohoslužbách v Betlémské kapli není v souladu se
současně platným Bohoslužebným řádem CČSH. Otázka případného užití barevných
štol bude projednávána v liturgické komisi ve spolupráci s naukovým odborem ÚÚR.
Biskupská rada konstatovala, že na všech celocírkevních akcích bude v budoucnu
do případné změny Bohoslužebného řádu používána jedna barva štoly (velikost i
tvar) - bílá. Předsedající celocírkevní bohoslužbě určí odpovědnou osobu, která před
zahájením dohlédne na bohoslužebný oděv.
Usnesení č. 5.2.2.166: ÚR schvaluje postup pro úhradu povinného pojištění
zaměstnanců (Kooperativa) pro následující roky počínaje rokem 2016:
1. Každá diecéze včetně ústřední rady uhradí náklady na ni připadající. První rok
(rok 2016) v rozsahu 5 % nákladů na ni připadajících a každý další rok o 5 % více až
do doby, kdy bude hradit plnou výši těchto nákladů.
2. Pro roky 2016 a 2017 budou úhrady prováděny na základě ročního zúčtování
pojistného ke dni 31. 10. a platba bude provedena ke dni 30. 11.
3. Počínaje rokem 2018 budou termíny upraveny.
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