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„Nový způsob hospodářského zabezpečení církve s sebou 
nese větší míru svobody, ale zároveň i zodpovědnosti 
a i s finančním narovnáním není pro církev jednodušší než 
původní závislost na státním příspěvku.“

„Rádi bychom inspirovali i ostatní občany k větší 
zodpovědnosti za sebe sama.“

Mons. Jan Graubner, 

arcibiskup olomoucký, místopředseda České biskupské 
konference



P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR

generální sekretář České biskupské konference



HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE

� Církev hospodaří od roku 2013 ve zcela nových podmínkách.

� Zahajujeme tradici pravidelných konferencí k aktivitám 
Římskokatolické církve v ČR.

� Cíle hospodaření: 

• zajištění samostatnosti a soběstačnosti

• celospolečensky prospěšné aktivity



K církvi patří i řeholní společnosti (mužské a ženské), tzv. řády, které mají svou míru nezávislosti. Jsou
sdruženy ve své vlastní konferencí jako samostatné právní subjekty.

Katolickou církev tvoří velké množství církevních právnických osob. V ČR je celkem 8 diecézí 
(řízeny biskupstvími).
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HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE - VÝDAJE

Na co diecéze římskokatolické církve v ČR vydávají peníze:

� Služby dle poslání církve, mzdy zaměstnanců 1 338 mil. Kč 

� Náklady a investice ve společenském zájmu 1 088 mil. Kč

(vzdělávání, zdravotní a sociální projekty, péče o kulturní dědictví, pastorace)   

� Investice do nemovitého majetku a do hospodářských aktivit

(zemědělství, lesnictví, nemovitosti, podnikání) 434 mil. Kč

� Finanční investice (etické investování) 789 mil. Kč 

Jedná se o úhrn dat za všechny diecéze v roce 2015. 

(Neobsahuje výdaje a náklady řádů a kongregací, apoštolského exarchátu řeckokatolické církve a hospodaření 
školských zařízení, zdravotnických zařízení a Charit.)



CÍRKEV JAKO ZAMĚSTNAVATEL

� mzdy duchovních a civilních zaměstnanců diecézí 2015: 
1,0 miliardy Kč

� 3 147 přímých zaměstnanců jednotlivých biskupství po celé ČR 
(včetně duchovních)  

� v ČR celkem 1721 duchovních, průměrná hrubá mzda je 18.053 
Kč/měsíc

� civilní zaměstnanci = zaměstnanci v administrativě, sociálních 
službách, lesníci, učitelé, ekonomové aj. Snažíme se přiblížit 
odpovídajícím mzdám a být solidním zaměstnavatelem.



VÝDAJE VE SPOLEČENSKÉM ZÁJMU
školství, projekty v oblasti zdravotní a sociální péče, 
kultura (zejména péče o kulturní dědictví)

A/ Školství

� V roce 2015 investovaly diecéze římskokatolické 
církve do školství a vzdělávání úhrnem přes 100 
milionů Kč. 

� Římskokatolická církev v ČR provozuje 
prostřednictvím diecézí nebo farností 67 škol a 
školských zařízení, od mateřských až po gymnázia 
či vyšší odborné školy.

� Dalších 38 zařízení mají na starosti jednotlivé řády 
a kongregace či Kolpingovo dílo (jejich výdaje 
nejsou v uvedených investicích zahrnuty).

Příklady výdajů: 

� rekonstrukce církevní 
školy při 
Cyrilometodějském 
gymnáziu Prostějov -
30 mil. Kč v r. 2015

� rekonstrukce prostor 
Církevního gymnázia 
Plzeň - 5,6 mil. Kč 
(2015/2016)



VÝDAJE VE SPOLEČENSKÉM ZÁJMU

B/ Zdravotnictví a sociální péče 

� Celkové přímé náklady diecézí římskokatolické 
církve na projekty z oblasti zdravotní a sociální péče 
v roce 2015 činily 54 milionů korun.

� Kromě toho jsou diecéze zřizovateli neziskových 
organizací - Charit, které v r. 2015 úhrnem 
provozovaly přes 1200 služeb, evidovaly více než 
105.000 klientů a zaměstnávaly téměř 7500 osob. 

� Řadu sociálních projektů realizují na území ČR 
samostatně některé řády a kongregace, které také 
řídí několik nemocnic v ČR (jejich výdaje nejsou 
v uvedených investicích zahrnuty).

Příklady výdajů: 

� dům pro rodiny
a seniory v Brně -
30,5 mil. Kč v r. 
2015

� koupě ubytovny 
pro lidi propuštěné 
z výkonu trestu ve 
Stráži pod Ralskem 
- téměř 4 mil. Kč v 
r. 2015



VÝDAJE VE SPOLEČENSKÉM ZÁJMU 

C/ Péče o kulturní dědictví (kulturní krajinu)

� Římskokatolická církev v ČR spravuje 6.683 kostelů či kaplí, za zmínku stojí 
i různá muzea. Diecéze celkem do péče o tyto objekty v roce 2015 vložily 753 
milionů Kč.

� Řadu oprav historicky cenných objektů si financují přímo řády 
a kongregace (není zahrnuto ve výše uvedených výdajích).

Příklady oprav : 

� katedrála Božského Spasitele v Ostravě - římskokatolická církev se podílela 
částkou 22,5 mil. Kč

� Svatá Hora

�Neratov

�…



Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký, 

místopředseda České biskupské konference



HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE - INVESTICE

� Katolická církev investuje proto, aby v budoucnu z výnosů mohla 
platit svůj chod.

� Hlavní směry investic diecézí římskokatolické církve: 

a. investice do nemovitostí a podnikání

• zemědělská půda a lesy (tradiční oblasti)

• nemovitosti a vlastní objekty

• regionální podnikatelské projekty

b. finanční investice 

� Jsme dlouhodobým investorem s důrazem na etický charakter 
investic.



ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA A LESY

� Všechny diecéze dohromady investovaly v roce 2015 do nákupu 
půdy a lesů celkem 92 milionů korun.

� Církev působí jako dlouhodobý (nespekulativní) investor.

� Dáváme práci lidem v regionu a pomáháme udržovat charakter 
krajiny.

� Řada lesů je aktuálně ve špatném stavu.

� Upřednostňujeme místní drobné dodavatele. 



ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA A LESY

� Jihočeské katolické lesy s.r.o.

� Diecézní lesy Litoměřice s.r.o.

� Lesní správa arcidiecéze pražské 

� Plzeň - spravují jednotlivé farnosti 

� Diecézní lesy Hradec Králové

� Biskupské lesy diecéze ostravsko-
opavské

� Arcibiskupské lesy a statky s.r.o

Také některé řády a kongregace investují v oblasti zemědělství 
(není zahrnuto ve výše uvedených výdajích).

Příklad výdajů: 
� Polesí Domašov - 11 mil. Kč



NEMOVITOSTI, PODNIKATELSKÉ ZÁMĚRY

Nemovitosti a vlastní objekty s cílem podnikání: 

� investice v roce 2015 ve výši 249 milionů korun

Nové podnikatelské záměry:

� investice v roce 2015 ve výši 23 milionů korun 

Příklady výdajů: 

� diecezní pivovary (v roce 2015 
otevřen Biskupský pivovar 
v Litoměřicích)

� podnikání v oblasti ubytování 
(cirkevnituristika.cz)



RNDr. Karel Matyska CSc.

Ekonomický poradce ČBK



FINANČNÍ ZDROJE A INVESTICE

Hlavní zdroje financí diecézí Římskokatolické církve v ČR: 

� Příspěvek státu - od roku 2016 se snižuje každoročně o 5 procent. 
V roce 2015 činil 892 mil. Kč. Stát přestane příspěvek vyplácet v roce 2030.

� Finanční náhrada - v roce 2015 byla ve výši  1 282 mil. Kč . Stát přestane 
příspěvek vyplácet v roce 2043. 

� Výnosy všech diecézí z hospodaření s majetkem v roce 2015:

výnosy 994 mil. Kč

daň z příjmu 42 mil. Kč 

hospodářský výsledek po zdanění 108 mil. Kč

� Zisky z hospodaření s majetkem budou do budoucna činit nejvýznamnější část 
zdrojů pro financování chodu církve.



FINANČNÍ ZDROJE A INVESTICE

� Biskupství mají autonomii v investování.

� Česká biskupská konference zajistila prostředek pro společné 
investice do veřejně obchodovatelných obchodních papírů a založila 
Katolický fond, který obhospodařuje ČSOB Asset Management.

� Diecéze vytvořily finanční strategické plány do r. 2055.

� Česká biskupská konference sleduje hospodaření diecézí 
a plánovaný vývoj prostřednictvím Analytické skupiny pro diecéze 
(skupina finančních odborníků).



FINANČNÍ INVESTICE – KATOLICKÝ FOND

� Katolický fond 

1. růstový   správce ČSOB Asset Management

2. výnosový správce Česká spořitelna

3. nemovitostní v přípravě 

� Investice podléhají etickému kodexu církve.

� K 31.12.2015 investováno 558 mil. Kč 

� K 30.10.2016 investováno 940 mil. Kč

� Výnosnost k 31.12.2015 byla vyšší než 4% p.a.   



Děkujeme za pozornost!

Více informací na: 

cirkev.cz

sluzbaverejnosti.cz

použité fotografie: ilustrační, Člověk a víra, Kateřina Pulkrábková


