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Valná hromada ČKA 
28. 1. 2023, klášter Emauzy Praha 

 

Zpráva o činnosti v letech 2020, 2021 a 2022 

 
1. Poslání ČKA 

 
Hlavním posláním České křesťanské akademie (ČKA) je především 

- vytváření prostoru pro dialog mezi církvemi a společností, 

- vytváření prostoru pro vnitrocírkevní dialog, 

- vytváření prostoru pro ekumenický a mezináboženský dialog, 

- podporu a rozvoj křesťanských intelektuálních center v regionech, 

- výzkum a vytváření předpokladů pro výzkumnou činnost, 

- poradní, expertní a konzultační činnost pro církve, 

- ediční činnost. 

2. Řízení ČKA, zaměstnanci Akademie 

 

Českou křesťanskou akademii řídí prezident Tomáš Halík s prezidiem ve složení:  

1. viceprezident Pavel Hošek, 2. viceprezident Jaroslav Šebek,  

ředitelka ČKA Ilona Trnková, zástupkyně odborných sekcí Petra Oulíková 

a Aleš Brotánek, který zastupuje místní skupiny.  

 

Dalšími vrcholnými orgány jsou Akademický výbor a Valná hromada ČKA.  

 

Akademický výbor ČKA je složen ze zástupců místních skupin, zasedá 2 x ročně a od poslední 

Valné hromady se sešel 6x.  

 

Prezidium ČKA řídí činnost akademie v době mezi zasedáními Akademického výboru a sešlo se 6x. 

 

Zaměstnance České křesťanské akademie řídí ředitelka Ilona Trnková, která vede organizační a 

administrativní agendu a spolupodílí se na koncepčním směřování instituce. Libuše Beránková 

vyřizuje účetní a personální agendu, Martina Kmotrasová zajišťuje propagační činnost ČKA a vede 

běžnou administrativní agendu a Štěpánka Havlínová vede agendu členské základny a místních 

skupin a odborných sekcí. Všichni zaměstnanci se podílejí na organizaci akcí ČKA.  

 

Externími zaměstnanci ČKA jsou dále osoby zajišťující technickou správu objektu ve Sněmovní 

ulici a kolegové, zapojení v jednotlivých projektech, vedených pod hlavičkou ČKA. Od roku 2019 

jsou projektovými zaměstnanci ČKA Pavel Hošek, Pavol Bargár a Robert Řehák. 
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3. Členská základna, odborné sekce a místní skupiny 

 

Členská základna má k dnešnímu dni celkem 1137 členů, což je o 25 členů více než při minulém 

zasedání Valné hromady. 

 

Placení členských příspěvků: V koronavirovém roce 2020 zaplatilo 325 členů, v roce 2021 celkem 

403 členů, v roce 2022 celkem 530 členů. Tendence je vzestupná, nicméně platební morálka je stále 

nedostatečná. Výzvy k doplacení členských příspěvků budeme zasílat i v tomto roce. 

 

Místních skupin je aktuálně 65, výraznou činnost vyvíjí dvě třetiny z nich. 

Odborných sekcí je momentálně celkem 9, přičemž aktivní je třetina z nich. 

 

 4. Zahraniční partneři ČKA 

 

ČKA dlouhodobě spolupracuje s Union Stiftung, Ackermann Gemeinde, Konrad-Adenauer-

Stiftung, Renovabis, s nadací Porticus a s Templetonovou nadací. 

 

5. Činnost ČKA 

 

Základní formy činnosti ČKA jsou přednášky a přednáškové cykly, panelové diskuze, kolokvia, 

konference, semináře, výzkumné úkoly, uměnovědné studijní zájezdy, koncerty apod. 

 

5.1 Činnost místních skupin  

 

Místní skupiny ČKA za poslední 3 roky uspořádaly celkem 180 akcí. Zde je nutné opět 

připomenout nouzový stav, neboť na minulé VH jsme sečetli celkem 600 akcí. Z toho důvodu je 

počet 180ti uspořádaných akcí obdivuhodný. 

 

Tradičně nejaktivnější skupinou jsou Pečky, velmi aktivní jsou v Táboře a ve Vysokém Mýtě,  

aktivní jsou v Mladé Boleslavi, Blatnici pod sv. Antonínkem, Kroměříži, Novém Městě nad Metují, 

Třebechovicích, Třeboni, Kostelci nad Černými lesy, Letohradě, Šternberku, Zábřehu, Železném 

Brodě, Klatovech, Pelhřimově, v Praze 6, Valašském Meziříčí a Zábřehu.  

 

Celkem 8 místních skupin má již několik let pozastavenou činnost a 20ti místním skupinám se 

během posledních tří let nepodařilo zorganizovat žádnou akci.  

 

5.2. Činnost odborných sekcí  

Odborné sekce ČKA uspořádaly za poslední 3 roky celkem 15 přednášek v Praze. Aktivními 

sekcemi ČKA jsou Ekologická sekce, Pedagogická sekce a Společnost pro církevní právo.  

Dohromady se tedy pod hlavičkou ČKA v letech 2020 až 2022 uskutečnilo 195 akcí. 
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5.3 Činnost sekce pro křesťanskou spiritualitu 

a Kolínský klášter - centrum spirituality a duchovních cvičení, z.ú. 
 

Sekce pro křesťanskou spiritualitu v uplynulém období zajišťovala koordinaci při vzniku a rozvoji 

Kolínského kláštera - centra spirituality a duchovních cvičení.  

Tento zapsaný ústav má za cíl napomáhat integrálnímu rozvoji osobnosti, především na 

základě hodnot a principů křesťanské spirituality. V prostoru ticha a usebrání nabízí skrze tým 

lektorů a doprovázejících s teologickou a psychologickou kompetencí individuální konzultace a 

osobní doprovázení, a především pak celou řadu forem duchovních cvičení. Mezi nejčastější patří 

exercicie kontemplativní a ignaciánské, dále pak filmové exercicie, exercicie s prvky sebepoznání, a 

duchovní programy v rámci kurzů základů víry pořádaných ve spolupráci s Akademickou farností 

Praha. V uplynulém období se v Kolínském klášteře uskutečnilo každý rok mezi 30 a 40 kurzy 

různé délky, od dvojdenních až po desetidenní. Souhrnný počet účastníků každý rok dosahuje 

kolem jednoho tisíce. 

V letech 2021 a 2022 čelil Kolínský klášter dvěma velkým výzvám. Nejdříve to byla 

opatření proti pandemii COVID 19. Přestože bylo nutno zrušit celou řadu kurzů, nebo omezit jejich 

kapacitu, základní činnost se podařilo udržet, a to i díky nabídce on-line variant kurzů. Druhou 

výzvou bylo pak skokové zvýšení cen energií v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. To se 

nicméně podařilo zvládnout skrze cílená úsporná opatření, a především díky stále rostoucí komunitě 

příznivců, dárců a dobrovolníků, kteří klášter aktivně podporují. I díky tomu bylo možné postupně 

uskutečnit další krok k rozvoji Kolínského kláštera. Během roku 2022 bylo zadáno, zpracováno a 

posléze vybráno ideové koncepční architektonické řešení rozvoje areálu Kolínského kláštera. Jeho 

cílem je další architektonický a prostorový rozvoj kláštera tak, aby mohl v budoucnu lépe plnit 

funkci centra spirituality a duchovních cvičení.  

Vedle pokračující podpory a rozvoje činnosti Kolínského kláštera připravuje Sekce pro 

křesťanskou spiritualitu pro nadcházející období nabídku kurzů, rekolekcí a programů v oblasti 

křesťanské spirituality, které bude možno uskutečnit v různých místech a regionech České 

republiky, stejně jako v místních skupinách České křesťanské akademie. 

 

5.3 Dialog uvnitř církví – konference pro veřejnost 

 

Osmým rokem běží cyklus Fórum inspirace, který je svým formátem koncipován jako akce pro 

širokou veřejnost. Tento cyklus bezprostředně navazuje na dvacet ročníků Dnů Josefa Zvěřiny. 

Konference v tomto cyklu jsou živě streamovány, nahrány na You-Tube kanál ČKA a vybrané 

příspěvky zveřejněny v revue Universum. Významnými partnery jsou při pořádání konferencí 

organizace Konrad-Adenauer-Stiftung (pražská centrála) a Union Stiftung (ze Sárska).  
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2020 

V říjnu 2020 se v knihovně emauzského kláštera konalo VI. Fórum dialogu s tématem „Reformní 

impulsy papeže Františka“. Tento ročník byl kvůli nouzovému stavu pouze streamován, bez 

možnosti osobní účasti. Na akci vystoupili filosof a religionista, právník a diplomat a dva církevní 

historici. Jmenovitě Tomáš Halík, Pavel Vošalík, Jaroslav Šebek, Jiří Hanuš a Pavel Hošek. 

 

2021 

V říjnu 2021 se v pražských Emauzích konalo VII. Fórum dialogu s názvem „Role institucí v čase 

krize“. O tématu promluvili filosof a religionista, církevní historik, ředitel občanské společnosti, 

občanský aktivista, česká novinářka a moderátorka, německý žurnalista, sociolog a dva vysocí 

státní úředníci. Jmenovitě Tomáš Halík, Jaroslav Šebek, Šimon Pánek, Benjamin Roll, Veronika 

Sedláčková, Jan Hartl, Killian Kichgessner, Lenka Bradáčová, Josef Baxa a Pavel Hošek. 

 

2022 

V říjnu 2022 se v emauzském klášteře konala VIII. konference z cyklu Fórum dialogu, na téma 

„Příčiny a globální důsledky války na Ukrajině a politická odpovědnost křesťanů“. Při této akci 

vystoupili filosof a religionista, teologové, vojenský kaplan, novinářka a humanitární pracovnice, 

politolog a církevní historik, Jmenovitě Tomáš Halík, David Peroutka, Jan Pacner, Petra 

Procházková, Jiří Baroš, Michael Martinek, Jan Stříbrný a Pavel Hošek.  

 

6. Ediční činnost 

Stěžejním tištěným periodikem je revue Universum, které Česká křesťanská akademie vydává 

čtyřikrát ročně. UNIVERSUM se věnuje přírodovědným a společenskovědním tématům. Časopis se 

cíleně věnuje rovněž problematice evropské integrace. Snažíme se zveřejňovat články poukazující 

na reálnou situaci uvnitř globalizované Evropy a tyto texty jsou často inspirací k diskusím při 

přednáškách v Praze a regionech kde má ČKA své místní skupiny. V neposlední řadě pak 

Universum sleduje trendy v katolickém a křesťanském prostředí. Zaměřuje se na vztah umění a 

křesťanství, na poznání mimořádných, byť často pozapomenutých osobností, a na připomínání pozi-

tivního příkladu aktivních jednotlivců. 

  Universum by nemohlo existovat bez provázanosti s přednáškovou činností Akademie a 

osobními zájmy členů – čtenářů. Zároveň svým významem a rozsahem čtenářské obce překračuje 

roli interního tisku ČKA a je vedle Salve a Kontextů asi jediným významným křesťansky intelektu-

álně laděným periodikem, přitom ovšem se zřetelně vyšším nákladem než oba zmíněné tituly.  

Revue Universum vychází v nákladu 1300 ks, pravidelných platících odběratelů je 1200. 

Redakční rada Universa se schází 4x ročně a je v ní zastoupeno mnoho kvalitních odborníků, k 
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výrazným oporám patří dlouhodobě matematik Jan Bednář, astronom Jiří Grygar či šéfredaktor 

Josef Beránek. Redakční rada se sešla v uplynulých třech letech celkem 12x a přijala do svých řad 

dva nové členy, matematika Tomáše Mančala a jezuitu Jana Regnera. 

Časopis je podporován německou Sozialwerk Ackermann-Gemeinde. Grémium této 

organizace příspěvek pro revue Universum posuzuje každý rok na svém zasedání a potvrdilo ji také 

na rok 2023. 

7. Projektová a výzkumná činnost ČKA 

 

Ukončené projekty 

V roce 2022 byly ukončeny tři projekty podpořené nadací Porticus. Všechny tyto tři projekty byly 

kvůli nouzovému stavu prodlouženy o jeden rok, oproti původnímu časovému plánu. 

 

7.1 Projekt „Fórum inspirace“ 

Zahájen v lednu 2019, ukončen v listopadu 2022.  

Hlavním projektovým záměrem bylo prohloubit aktivitu a kompetenci církví v celospolečenské dis-

kusi a přispět k dialogu o důležitých aspektech společenského vývoje v duchu katolické sociální na-

uky. V tomto projektovém cyklu byly pořádány interní semináře a klasická kolokvia plus videoblo-

gy prezidenta ČKA k aktuální situaci v církvi a ve společnosti.   

Shrnutí projektových aktivit: 

I. fáze projektu 

kolokvia 

23. 1. 2019 “Diskuse k problematice genderu”  

13. 3. 2019 “Fenomén Fake news”  

10. 4. 2019 “Byznys s chudobou”  

semináře 

6. 2. 2019 “Nový konzervativismus v církvích, konzervativní tendence v současném křesťanství“ 

5. 6. 2019 “Současná situace církve v ČR” 

19. 6. 2019 “Příčiny zneužívání v církvi: klerikalismus nebo liberalismus?” 

 

II. fáze projektu  

semináře 

10. 6. 2020 “Poučení z pandemie, společnost a církev v čase krize” 

18. 11. 2020 “Současná situace v české a evropské církvi” 

kolokvia 

19. 12. 2020 “Židovská mystika všedního dne, inspirace v čase adventu v locdownu” 
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22. 2. 2021 “Peripetie svatováclavské úcty v moderní době” 

26. 5. 2021 “Československá církev husitská – 100 let zkušeností” 

videoblogy 

25. 11. 2020 “Čas prázdných kostelů” 

18. 3. 2021 “Velikonoce v čase pandemie” (zamyšlení Tomáše Halíka) 

21. 4. 2021 “Aktuální vyjádření k politické situaci” (Tomáš Halík ke kauze Vrbětice) 

 

III. fáze projektu 

kolokvia 

16. 2. 2022 „Kdo je člověk“ (teologicko-antropologické kolokvium) 

23. 3. 2022 „Etické aspekty genové manipulace“ (bioetické kolokvium) 

semináře 

15. 6. 2022 „Proměny náboženství v postsekulární společnosti“ 

25. 6. 2022 “Synodální reforma církve – výzva pro ČKA” 

videoblog 

10. 12. 2022 „Naše odpovědnost v přelomové době“ (Tomáš Halík k volbě prezidenta republiky) 

 

Projekt Fórum inspirace je v přímé návaznosti na cyklus kolokvií, která se na půdě České 

křesťanské akademie pořádala od roku 1997. Tyto diskuze u kulatého stolu byly a jsou důležitou 

formou dialogu, odrážející aktuální společenské klima s důrazem na pluralitu názorů a kvalitní 

výběr referentů i diskutujících.  

 

7.2 Projekt „Od mezináboženského dialogu k mezináboženské spolupráci“ 

Zahájen v únoru 2019, ukončen v srpnu 2022. 

V tomto projektu se setkávali zástupci židů, křesťanů a muslimů. O dialogu a spolupráci těchto tří 

velkých náboženství byla natočena videa, jako základ plánovaného dokumentárního filmu. 

Shrnutí projektových aktivit: 

I. fáze projektu 

22. 7. 2020 diskuse „Katedrála a mešita“ 

30. 8. 2020 společná prohlídka židovského města 

3. 9. 2020 jednání s Lunar Film o vzniku dokumentu 

9. 9. 2020 videorozhovor platformy Pastoral Talk: Tomáš Halík 

5. 10. 2020 vytvoření loga Společného hlasu 

7. 10. 2020 diskusní panel „Modlitba a meditace v křesťanství, židovství a islámu“  

11. 10. 2020 diskuse „Radost a humor z víry z židovské, křesťanské a muslimské perspektivy“ 
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3. 11. 2020 prohlášení Společného hlasu k dění ve Francii 

5. 11. 2020 mezinárodní konference k mezináboženskému dialogu 

16. 11. 2020 vytvoření nového překladu „Dokumentu o bratrství mezi lidmi“ 

3. 12. 2020 diskuse „Nejistota ve filosofii, židovství, křesťanství a islámu“ 

 

II. fáze projektu 

8. 2. 2021 panelová diskuse Stánku míru „Jak překonat těžkou dobu ze zkušenosti psychologie, 

židovství, křesťanství a islámu“ 

14. 3. 2021 panelová diskuse “Role ženy v židovství, křesťanství a islámu“ 

1. 4. 2021 panelová diskuse „Smysl plného břicha aneb O jídle a pití z pohledu židovství, 

křesťanství a islámu“ 

21. 4. 2021 panelová diskuse „Quo Vadis, náboženství?“  

6. 5. 2021 diskuse „Pomoc druhému z pohledu židovství, křesťanství a islámu“  

26. 6. 2021 spolupráce na akci Meeting Brno, panelová diskuze "Pravda vítězí"? 

29. 8. 2021 diskusní setkání s českými a izraelskými studenty  

 

III. fáze projektu 

24. 11. 2021 podpoření akce Červená středa na podporu svobody náboženství 

10.10. 2021 trailer na projekt "Tři věřící"  

8. 12.2021 diskuse „Rizika a příležitosti komunikace duchovních hodnot v kyberprostoru“  

 

7. 3. Projekt „Kategoriální pastorace“ 

Zahájen v září 2019, ukončen v listopadu 2022. 

Projekt se zabýval působením církví v sekulární občanské společnosti. Kategoriální pastorace je zde 

chápána jako model budoucí služby církví celku společnosti.  

Shrnutí projektových aktivit: 

I. fáze projektu 

19. 10. 2020 konference Asociace nemocničních kaplanů 

7. 12. 2020 konference nemocničních kaplanů s referátem rabína Hoffberga 

 

II. fáze projektu 

únor 2021 natáčení edukativních a osvětových video materiálů s představiteli výboru Asociace 

nemocničních kaplanů ve studiu v Emauzích. Vzniklo celkem 10 výstupů 

29. 3. 2021 kolokvium pro nemocniční kaplany „Alternativní spiritualita v kontextu nemoci“ 

4. 4. a 29. 5. 2021. Bálintovská skupinová intervence (ustavení skupiny vzájemné kolegiální 

podpory nemocničních kaplanů)  
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4. 5. 2021 konference vedení Asociace nemocničních kaplanů a zástupců Evangelické teologické 

fakulty UK k přípravě reformy akreditovaného kaplanského výcviku na ETF 

31. 5. 2021 kolokvium pro nemocniční kaplany „Kaplan jako součást týmu“ 

červenec 2021 dokončení nového webu Asociace nemocničních kaplanů 

 

III. fáze projektu 

březen až září 2022 výroba edukačního letáku o kaplanské službě pro nemocnice v ČR 

14. 10. 2022 se v Emauzích konala meziresortní kaplanská konference nazvaná „Společně“  

Před samotnou konferencí proběhlo osm setkání přípravného týmu (21. 5., 4. 6., 11. 6., 24. 6., 7. 7., 

14. 7., 6. 8., 5. 10.) 

Běžící projekty 

7.4. Mezinárodní výzkumný projekt „Víra a přesvědčení nevěřících“ 

 

Zahájen v září 2019, prodloužen do května 2024 

Tento projekt je financovaný Templetonovou nadací a je zaměřen na sociologickou a teologickou 

analýzu postojů lidí, kteří se neidentifikují s tradičními náboženskými institucemi. ČKA je hlavní 

nositelkou grantu a spolupracuje v něm s dalšími českými i zahraničními institucemi. 

Shrnutí projektových aktivit: 

I. fáze projektu 

15. 6. 2020 kolokvium "Zkušenost pandemie a vztah mezi vírou a nevírou" 

5. 10. 2020 online přednáška s diskusí "Víra a nevíra v (ne)obvyklé době" 

23. 11. 2020 online pracovní webinář v anglickém jazyce "Spontaneous Aversion to Religion: 

Preliminary Approaches" 

30. 11. 2020 online pracovní setkání s českými a slovenskými sociology náboženství 

Případová studie č. 1 "Pilotní sonda k problému typologie nonbelievers" (ČJ) 

Případová studie č. 2 "Spontaneous Aversion to Religion: New Methodological Approaches" (AJ),  

 

II. fáze projektu 

28. 6. 2021 online webinář s profesorkou Lindou Woodheadovou o rozlišování náboženství, 

spirituality a hodnot 

20. 9. 2021 online webinář s prof. Tomem Beaudoinem o teologickém významu rostoucího 

fenoménu lidí, kteří nejsou členy institucionalizovaného náboženství 

25. 10. 2021 webinář s prof. Charlesem Taylorem o historii etického pokroku 

6. 12. 2021 webinář s prof. Grace Davie o spektru náboženské "nevíry" 

 

III. fáze projektu: 

15. 12. 2022 mezinárodní konference "Building Bridges towards Peace" 
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Další aktivity v rámci grantu: 

Byl napsán odborný článek o různých typech religiozity v zemích Visegrádské čtyřky. 

Práce na editované knize "Faith and Beliefs of Nonbelievers". 

 

7.5. Projekt Resilience 

Zahájen v červnu 2022. 

Tento projekt se částečně prolíná a doplňuje s projektem Víra a přesvědčení nevěřících. 

V prosinci roku 2022 se v rámci tohoto projektu „Resilience“ uskutečněly první dvě aktivity: 

natáčení traileru pro film o budování resilience, pod vedením režiséra Martina Bence a setkání 

mezinárodní pracovní skupiny na téma "Misuse of Religion and Building Resilience". 

 

9. Činnost prezidenta ČKA – zahraniční reprezentace 

 

Ze zahraniční přednáškové činnosti (2020-2022) 

Na počátku r. 2020 byl hostujícím profesorem jezuitské univerzity Boston College, držitelem 

katedry Global Christianity. Poté musel vzhledem k hygienickým opatřením zrušit několik 

zahraničních i domácích přednášek. Napsal však několik esejů o souvislostech pandemie, které byly 

publikovány v řadě jazyků.  

Poskytl několik interwiev pro zahraniční časopisy a účastnil se řady konferencí on-line a 

pravidelně natáčel promluvy na You Tube (v této činnosti pokračuje). 

Připravil vánoční meditace on-line pro naše partnery Ackermann Gemeinde a Union Stiftung.  

 

Po uvolnění protikovidových opatření měl v zahraničí množství přednášek, např.:  

Přednáška pro Nadaci Union Stiftung v Saarsku 

Přednáška pro mezinárodní konferenci o zneužívání v církvi ve Varšavě 

Přednáška pro vyšší řeholní představené ženských řádů v Německu 

Přednáška pro vyšší řeholní představené kapucínů v Evropě (v Czenstochové) 

Přednáška pro vyšší představené mužských i ženských řeholních řádů Evropy v Holandsku 

Přednáška na Brandenburské akad. věd v Berlíně 

Přednáška o evropské integraci pro Mezinárodní unii novinářů v Madridu 

Panelová diskuse o mezináboženském dialogu na EXPO v Dubai 

Přednáška pro Evangelickou teologickou fakultu ve Wroclawi 

Přednáška pro anglikánské biskupy a duchovní v Británii 

Přednáška o kněžské identitě na konferenci v Einsiedeln 

Přednáška pro konferenci o církvi v době komunismu v Římě,  

Přednáška na mezinárodní konferenci Nadace biskupa Pieronka v Krakově 

Panelová diskuse, organizovaná Jagelonskou univerzitou a redakcí ZNAK v Krakově 
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Přednáška na univerzitě ve Strassburgu 

Přednáška na Katolické univerzitě v Lovani  

Přednáška pro dikasterium pro novou evangelizaci Polské biskupské konference V Czenstochové 

Přednáška na univerzitě v Lodzi 

Přednášky na mezinárodní ekumenické letní škole teologických studií v Dubrovníku 

Přednáška pro augustiniánský institut v Bukurešti 

Přednáška na Dnech Evropy v Bratislavě 

Diskuse s prof. Casanovou na Berkley Institute ve Washingtonu 

Diskuse se slovenskou prezidentkou Čaputovou v Bratislavě 

Přednášku pro německé kněze v Schönstattu 

Přednáška na Papežské univerzitě Gregorianum v Římě 

Přednáška na univerzitě v Seville  

Přednáška v karmelu Regina Martyrum v Berlíně  

Přednáška na Katolické univerzitě v Milánu  

 

V září 2022 přednášel na pozvání vatikánského dikastéria pro biskupy pro nově jmenované 

biskupy 5ti kontinentů v Římě 

v listopadu 2022 vedl exercicie pro rakouskou biskupskou konferenci a v klášteře St. Lambert  

v listopadu a prosinci 2022 uváděl italské vydání své knihy Odpoledne křesťanství v Miláně, 

Florencii a Římě (na Papežské Lateránské univerzitě) 

 

Publikační činnost TH: 

V r. 2020 vydal knihu „Čas prázdných kostelů“, ta vyšla česky, polsky, německy, portugalsky a 

ukrajinsky.  

V r. 2021 vydal knihu „Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně“, která vyšla česky, polsky, 

německy, portugalsky, italsky. Připravuje se její vydání v angličtině, španělštině, maďarštině, 

ukrajinštině, korejštině, chorvatštině a dalších jazycích. 

V r. 2022 publikoval knihu „Procitají andělé“ česky a polsky 

Prezident ČKA v dostal uplynulém období řadu zahraničních ocenění  

- Cenu Nadace biskupa Pieronka In Veritatae v Krakově 

- Cenu Józefa Tischnera V Krakově (jako první zahraniční laureát) 

- Komenského cenu v Naardenu (jako první Čech) 

- Cenu za nejlepší teologickou knihu v Belgii 

Byl jmenován čestným profesorem Mezinárodního institutu pro 

hermeneutiku při Varšavské univerzitě. 

V ČR dostal v r. 2021 dostal cenu Prahy 1. 
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 10. Hospodaření 
 

V posledních třech letech hospodařila Česká křesťanská akademie s přebytkem, který byl převisem 

stávajících a nově schválených projektových prostředků a se ziskem díky příjmům z vlastní 

výdělečné činnosti. 

 

V roce 2020 byly příjmy 10,795.147,- Kč a výdaje 9,136.989,- Kč 

V roce 2021 byly příjmy 9,938.439,- Kč a výdaje 9,046.654,- Kč  

V roce 2022 byly příjmy 11,750.028,- Kč a výdaje 10,015.864,- Kč.  

 

Režijní náklady byly hrazeny z příjmů vlastní výdělečné činnosti. Dotační a sponzorské prostředky 

byly využívány na realizaci jednotlivých projektů. Podrobné zprávy jsou pravidelně předkládány 

Reviznímu výboru a jednou za rok na zasedání AV. 

 

10.1. Revizní výbor 

 

Revizní výbor (RV) se sešel za poslední tři roky třikrát – a to vždy v měsíci květnu. RV prohlašuje, 

že finanční hospodaření ČKA i činnosti ČKA byly po celé období shledány bez závad a v souladu 

s právními předpisy a stanovami ČKA. Účetnictví bylo vedeno přehledně a průkazně.  

 

10.2. Nemovitost ve Sněmovní ulici 

 

Nemovitost ve Sněmovní ulici je důležitým zdrojem příjmů pro základní fungování instituce. 

Provozování této vlastní hospodářské činnosti umožňuje České křesťanské akademii nezávislost a 

stabilitu. Za uplynulé tři roky byla nemovitost řádně spravována a výnos z domu byl ve většinové 

výši zachován i v době pandemie. Dům je momentálně plně obsazen, u dvou nájemníků byly 

prodlouženy nájemní smlouvy, v jednom případě nastoupil do pronajímaných prostor nový 

nájemník a v roce 2020 byla v domě provedena rekonstrukce plynové kotelny. 

 

11. Shrnutí a výhled do budoucna 

 

Česká křesťanská akademie má za sebou tři aktivní roky. Svou výkonnost prokázala také tím, že 

obstála i v době opakovaně vyhlašovaných nouzových stavů. Činné bylo jak emauzské ústředí, tak 

jednotlivé místní skupiny, odborné sekce a projektový tým. Témata, kterým se ČKA věnovala byla 

zaměřena na budoucí směřování církve, a to nejen v České republice. Česká křesťanská akademie je 

připravena i nadále nabízet prostor pro dialog světa víry a sekulární společnosti.  

 

Připravila: Ilona Trnková      Za správnost: Tomáš Halík 


