Výroční zpráva Církve římskokatolické za rok 2003
Zveřejňujeme Výroční zprávu Církve římskokatolické za rok 2003 dle § 7 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb.

Církev římskokatolická má oprávnění k výkonu zvláštních práv uvedených v § 7 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (dále jen zákon o církvích a náboženských společnostech). Všechna zvláštní práva v roce 2003 vykonávala a ohledně níže uvedených zvláštních právech ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. zveřejňuje následující: 

1. Církev je oprávněna vyučovat náboženství na veřejných školách

Výuka náboženství na veřejných školách byla uskutečňována jako nepovinný předmět. Tento nepovinný předmět navštěvovalo celkem 51.892 žáků a studentů. 

2. Církev je oprávněna pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova

Výkon duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky (ČR) je upraven dohodami mezi Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem obrany ČR a církvemi. V armádě působilo k 31.12.2003 celkem 12 vojenských kaplanů. Pro spolupráci s Policií ČR byli vyčleněni 2 duchovní. Problematikou vězeňství se zabývá přímo v zaměstnaneckém poměru k Vězeňské službě ČR 7 osob. Ve věznicích a ústavech dále působí 68 k tomu pověřených osob. Jedná se o kněze, diakony a laiky. Řádové sestry působí především v Ženské věznici v Praze – Řepích. 

3. Církev má právo být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností

Ve smyslu zákona č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem byla Církvi římskokatolické pro rok 2003 poskytnuta ze státního rozpočtu částka v celkové výši 615.100,8 tisíce Kč. Z toho činily platy duchovních 394.937 tisíců Kč a pojistné k těmto platům pak činilo 136.634,6 tisíce Kč. Na platy administrativy bylo z celkové částky vyčleněno 22.614 tisíců Kč a na pojistné k těmto platům bylo vyčleněno 7.839,2 tisíce Kč. Ostatní věcné náklady byly pokryty částkou 22.574 tisíce Kč a na údržbu církevního majetku bylo vyčleněno 14.874 tisíce Kč. Na významné církevní aktivity a význačnou investici bylo poukázáno celkem 15.628 tisíců Kč. 

4. Církev je oprávněna konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu

Dle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. v platném znění je možno uzavřít manželství církevním obřadem. V roce 2003 bylo uzavřeno celkem 6.357 církevních sňatků dle obřadu Církve římskokatolické. V tomto počtu jsou zahrnuty jak sňatky znamenající vznik manželství, tak církevní sňatky osob již v manželství žijících - tzv. církevně zplatněná manželství. 
5. Církev je oprávněna zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu

K 31.12.2003 existovalo v České republice 93 škol a školských zařízení soustředěných v 85 právnických osobách. V 19 církevních základních školách vykonávalo školní docházku celkem 3.700 žáků. Církev provozovala 31 středních škol, na kterých studovalo 8.250 studentů. 17 z těchto středních škol jsou gymnázia, která navštěvovalo 6.300 studentů. Na 5 vyšších odborných školách studovalo 1.300 studentů. 14 předškolních církevních zařízení navštěvovalo celkem 600 dětí. Školských zařízení bylo celkem 23. Školská zařízení sdružovala 15 středisek mládeže (v síti škol MŠMT ČR jich však bylo dosud zapsáno pouze 7), 6 internátů, 1 pedagogicko-psychologickou poradnu a 1 teologický konvikt. 
V Praze dne 27.12.2004

Mons. Jan Graubner v.r.
předseda České biskupské konference




