
Základní motto ve správě budov zní: ponechat si 
v majetku pouze to, co slouží. Proto plánujeme 
intenzivnější spolupráci zejména s obcemi nebo 
i jinými vhodnými subjekty na:

 ※ bezúplatných převodech hřbitovů,
 ※ dlouhodobých nájmech či prodejích nesídel-

ních far, které nejsou využívány k pastoraci.   

U sakrálních objektů, které vzhledem k demogra-
fickým a náboženským proměnám v naší vlasti už 
nemohou plně sloužit svému posvátnému charak-
teru a chátrají, hledat cestu, jak zachovat kul-
turní bohatství dalším generacím. Nevyužívané 
kostely ideálně předat obcím či zvážit převod na 
právnickou osobu, která by se o jejich údržbu sta-
rala. Další možností je hledat cestu, jak nevyuží-
vaný kostel svěřit dlouhodobě donátorovi, který 
se ujme jeho údržby na vlastní náklady. 

Transparentní rozdělování peněz 
skrze účelové fondy

 ※ Fond mzdové podpory (služného) duchovních 
v arcidiecézi  
Bude plněn z odvodů z hospodářské činnosti 
AP, farností a kapitul, z odvodu 10 % z kos-
telních sbírek, z daru Nadace Arietinum a do 
roku 2029 ze státního příspěvku na provoz. 
Kromě toho budou ve farnostech konány 
4x ročně sbírky, při kterých budou moci věřící 
projevit ochotu spolupodílet se na zajištění 
svých kněží.

 ※ Fond podpůrný a transformační  
Je určen na podporu budování zázemí far-
ností v těch místech, která budou plánována 
jako opěrné body pastorace i v budoucnu. 
AP každým rokem do tohoto fondu vloží 
potřebnou částku dle svého hospodářského 
výsledku.  

 ※ Fond mzdy pracovníků pro farnosti
Jedná se o stavební techniky a další perso-
nál arcibiskupství, jehož pracovní náplň tvoří 
podpora farností. Pokud bude v možnostech 
AP, bude tento fond plněn z výnosu jeho 
hospodářské činnosti. Do roku 2029 bude 
částečně pokrýván ze státního příspěvku na 
provoz.   

JIŽ V ROCE 2020 SE NÁM PODAŘILO 
PROVÉST ŘADU VÝZNAMNÝCH KROKŮ

 ※ přijetí Opatření ohledně hospodářské činnosti 
na roky 2021 až 2025,

 ※ založení veřejně prospěšné Nadace Arietinum 
na podporu duchovní a pastorační činnosti, 

 ※ zeštíhlení administrativního aparátu AP,
 ※ zásadní pokročení s přípravou arcidiecézních 

developerských projektů nájemného bydlení,  
 ※ výhodné zhodnocení pozemků několika far-

ností, 
 ※ vyřešení neperspektivních projektů z minu-

lých let, 
 ※ pokračování v bezúplatném převodu hřbitovů 

a nevyužívaných kostelů na obce,
 ※ rozdělení nesídelních far do kategorií: pone-

chat, prodat, dlouhodobě pronajmout.

Úspěchy nám pomáhají uvádět v život plány, na 
kterých nám záleží, např.:

 ※ vysvěcení nového kostela Krista Spasitele 
v Praze na Barrandově,

 ※ rozvoj církevního školství v pražské arcidiecézi,
 ※ efektivnější hospodaření vedoucí k vyrovna-

nému rozpočtu, 
 ※ výstavba nové budovy pro Logopedickou 

školu sv. Ludmily v Klecanech, kde jsme 
dokončili projekt, připravili podání žádosti 
o granty a zahájili sbírku.

WWW.APHA.CZ
Chci přispět na stavbu 
Logopedické školy sv. Ludmily
č. ú.: 8882288822/0800

     
     Chci přispět do fondu  
     mzdové podpory duchovních
     č. ú.: 45301130/2700

Prioritou hospodaření arcidiecéze je pokrytí vý-
dajů na hlavní činnost (duchovenská činnost 
a  evangelizace, mzdová podpora kněží, mzdy 
základního personálu). Jedná se o společnou 
odpovědnost arcibiskupství, kapitul a farností, 
s důrazem na solidaritu a udržitelnost.

Arcidiecéze pražská

DOBRÉ HOSPODAŘENÍ 
PRO DÍLO BOŽÍ

Výhledy na léta 2021 až 2025



HLAVNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ PRAŽSKÉ
ARCIDIECÉZE (AP, KAPITULY, FARNOSTI)

Naše náklady:

 ※ finance na mzdovou podporu (služné) kněží 
(platíme 239 kněží = 212 plných úvazků, 
průměrné hrubé služné kněze činí 23 000 Kč 
měsíčně);

 ※ osobní náklady zaměstnanců arcibiskupství 
v  hlavní činnosti (máme 122 pracovníků, 
z toho 16 pro pastoraci, 30 odborníků pečují-
cích o památky ve vikariátech, 2 koordinátory 
oprav z dotací);

 ※ základní provozní výdaje AP (zahrnuje náklady 
na kanceláře a režii, výdaje na pastorační pro-
jekty, podporu semináře aj.), farností a kapitul;

 ※ opravy far a kostelů (udržujeme 1020 kostelů 
a kaplí, 121 far, 754 dalších objektů).

Naše výnosy:

 ※ sbírky v kostelích,
 ※ dary dobrodinců a věřících,
 ※ do roku 2029 snižující se příspěvek státu na 

činnost,
 ※ do roku 2042 finanční náhrada určená k obno-

vení hospodářské činnosti,
 ※ výnosy z hospodářské činnosti,
 ※ granty a dotace (nutná spoluúčast církve).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO SPRÁVU 
MAJETKU AP, FARNOSTÍ A KAPITUL

 ※ Na majetek AP, kapitul i farností je třeba 
hledět jako na celek a přemýšlet o něm jako 
o společném majetku arcidiecéze – ve vzá-
jemné solidaritě. 

 ※ Finanční náhrada za nevydaný majetek, která 
bude vyplácena do roku 2042, je celá určena 
k obnovení hospodářské základny arcidiecéze. 
Stejně tak restituovaný majetek (pole, lesy). 
Jedná se o majetek, z jehož výnosu bude 
v budoucnu pokrývat církev výdaje na hlavní 
činnost (pastorace, služné duchovních, mzdy, 
údržba a podíl na opravách kostelů). Proto 
stát církvi postupně snižuje příspěvek na čin-
nost, který od roku 2030 už vyplácen nebude. 

Rok 2020 byl pro naši arcidiecézi – stejně jako 
pro většinu věřících – rokem těžkým. Naše plány 
a představy utrpěly rány, v jejichž důsledku jsme 
museli hledat nové cesty a způsoby, jak obstát. 
Museli jsme se znovu podívat na to, jak uspo-
řádat hospodaření, abychom si zajistili dostatek 
prostředků pro fungování našeho společenství 
v době, kdy se již nebudeme moci spoléhat na 
pomoc státu, kdy budeme moci počítat pouze 
s  výnosy církevního majetku a s dary věřících 
a donátorů.

Arcibiskupství (AP) se ve svém hospodaření musí 
vyrovnat s řadou negativních vlivů:

 ※ vydávání restituovaného majetku se vleklo 
a leckdy jsme ho přebrali v zdevastovaném 
stavu;

 ※ kůrovcová kalamita způsobila rekordní pokles 
cen dřeva; do obnovy lesů musíme masivně 
investovat;

 ※ pandemie COVID-19 přinesla pokles kostel-
ních sbírek, zároveň zlikvidovala příjmy z tu-
rismu a cestovního ruchu jak naše vlastní, tak 
i našich nájemců, a dále zkomplikovala situ-
aci u objektů určených k nájmu.

Jsme proto vděčni všem věřícím a donátorům, kteří 
církev podporují, přispívají v kostelních sbírkách či 
darují peníze na arcidiecézní charitu a projekty, 
jako je např. Logopedická škola sv. Ludmily. 

Církev střídmá, činorodá a usilující o evangelizační 
poslání.

 ※ Zisk z prodeje majetku musí být přednostně 
reinvestován – vložen do konkrétních in-
vestičních projektů přinášejících zisk nebo 
úsporu nákladů v hlavní činnosti. Nesmí být 
provozně spotřebován.   

 ※ Nelze předpokládat, že výnosy hospodářské 
činnosti budou schopny pokrýt investice na 
opravu všech památek. Především je třeba 
zajistit potřebnou sumu na pokrytí nákladů 
spojených s hlásáním evangelia (např. ka-
techeze, pastorace mládeže a rodin), živo-
tem církve, na služné duchovních a na mzdy 
základního personálu. Na opravy památek 
nutno hledat zdroje pomocí grantů, pří-
spěvků státu, územních samosprávních celků 
a sponzorů.

Církev podléhá kromě svých vnitřních předpisů 
též státním zákonům. Proto její ekonomické hos-
podaření podléhá nejen kontrole Svatého stolce, 
ale i státní legislativě.

KROKY, KTERÉ PODNIKÁME PRO UDRŽI-
TELNOST HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZE

Památková péče a odbřemenění farností 

Přes veškerou podporu státu, samospráv, sponzorů 
a donátorů není arcidiecéze schopná postarat se 
o všechny objekty, které historicky vlastnila. Týká 
se to především budov a památek, které komunis-
tický režim zdevastoval a které byly často vráceny 
v zuboženém stavu. Počet církevních objektů na 
venkově navíc bohužel neodpovídá současnému 
počtu obyvatel.

Představení v církvi si uvědomují svou odpověd-
nost. Zároveň se obracejí na věřící, protože bez 
jejich pomoci se život církve neobejde.


