Tisková konference o hospodaření katolické církve, 3.12.2019
Přílohy
Poznomky pro editory
Katolická církev je největší křesťanskou církví v České republice. Typické služby církve (udělování
svátostí, slavení svátků či poskytování duchovní podpory) zná 80 % populace. Služby katolické církve
využívá pravidelně cca 1/3 obyvatel ČR. Zájem o duchovní aktivity roste. Ukazuje se, že jsou pro
společnost stojící na křesťanském základě, víc než potřebné. Základními jednotkami církve je
8 (arci)diecézí, v jejichž čele stojí sídelní (arci)biskupové. Vlastním místem skutečného setkávání
věřících jsou však jednotlivé farnosti ve městech a obcích.
Na území ČR působí přes 1.600 duchovních, jejich počet mírně klesá. Průměrná hrubá mzda kněží
v roce 2018 byla 20.000 Kč. Průměrná mzda mužů v ČR ve stejném období činila 37.008 Kč.
Katolická církev v ČR zajišťuje svou existencí práci pro téměř 19.000 lidí. Biskupství římskokatolické
církve zaměstnávala v roce 2018 napřímo 3.326 osob (o 100 méně než v roce 2017). Zprostředkovaně
pak v regionech dává práci víc než 3.000 dodavatelům subjektů církevních lesů, dále má přes 8.500
zaměstnanců Charit a ca 4.000 osob je zaměstnaných v církevním školství.
Česká biskupská konference (ČBK) je zastřešující orgán Římskokatolické církve v ČR. Je zřízena
Apoštolským stolcem a je sborem biskupů České republiky, kteří spravují jednotlivé diecéze
a společně řídí pastorační a společensky prospěšné aktivity katolické církve v ČR. V čele ČBK stojí
předseda, kterým je od roku 2010 kardinál Dominik Duka OP.
Roční splátka finanční náhrady za nevydaný církevní majetek pro celou římskokatolickou církev činila
v roce 2018 celkem 1,6 miliardy Kč. Z toho 1,3 mld činila výše náhrady pro diecéze římskokatolické
církve a zbytek byl určen pro římskokatolické řeholní řády a kongregace. Tyto peníze, které jsou pro
církev zásadní, představují pro stát jen nepatrnou položku v rozpočtu.

P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, od 1. října 2016 pracuje jako generální sekretář
České biskupské konference, vede sekretariát této organizace zastřešující činnost
Katolické církve v ČR a mluví za ni v médiích. Je členem kongregace redemptoristů.
Vystudoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po vysvěcení na
kněze (1996) byl farářem na Svaté Hoře. V letech 2002-2011 zastával úřad provinciála
pražské provincie redemptoristů. V letech 2004-2008 působil jako prezident
Arcidiecézní charity Praha. Roku 2012 získal na Katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze licenciát teologie, v roce 2014 získal tamtéž doktorát z teologie. Mezi
lety 2009 a 2016 byl generálním vikářem litoměřické diecéze.
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Mons. Josef Nuzík byl v červenci 2017 jmenován pomocným biskupem olomouckým
a 14. 10. 2017 přijal biskupské svěcení. Současně působí od roku 2009 jako generální
vikář olomoucké arcidiecéze. Po maturitě složené roku 1984 na Středním odborném
učilišti v Uherském Brodě absolvoval vojenskou základní službu a tři roky pracoval ve
Slováckých strojírnách jako soustružník. Po ukončení studia teologie v roce 1994
vykonával jáhenskou službu ve farnosti Nový Jičín. Zde působil také jako farní vikář po
přijetí kněžského svěcení v roce 1995. Od léta roku 1996 sloužil jako farní vikář ve
farnostech Luhačovice a Pozlovice, v roce 1997 byl jmenován administrátorem farnosti
Nivnice a souběžně spravoval farnost Korytná, kde později působil i jako farář. Od roku
2003 byl farářem ve Štípě u Zlína a zároveň vykonával funkci děkana vizovického
děkanátu. V roce 2005 byl jmenován vicerektorem Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci.
RNDr. Karel Matyska, CSc., vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity
Karlovy a po studiu působil jako vědecký pracovník ČSAV v oblasti kybernetiky. Od
roku 1991 založil nebo restrukturalizoval a řídil řadu společností především v odvětvích
potravinářství, logistiky potravin, IT a strojírenství a zdravotnictví v ČR a na Slovensku.
Dlouhodobě se zabývá financováním Katolické církve v rámci České biskupské
konference a vybraných diecézí.
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Příklady investic a oprav v diecézích římskokatolické církve v ČR
Arcidiecéze olomoucko
Na opravy a obnovu zámku Kroměříž arcibiskupství přispělo v roce 2018 částkou 1,9 mil. Kč. Zámek a
obě zahrady jsou na seznamu světového dědictví UNESCO a každoročně je navštíví téměř 200 tis. lidí.
Arcibiskupství plánuje v roce 2022 dokončení rozsáhlé obnovy zámku a Podzámecké zahrady za 246,3
milionu korun.

V poutním areálu bývalého cisterciáckého
kláštera u baziliky Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě vynaložilo
arcibiskupství na opravy a revitalizace téměř 15
mil. Kč.

Arcidiecéze pražsko
V roce 2018 bylo realizováno 408 stavebních oprav a investic, včetně restaurátorských a projektových
prací. Probíhaly opravy 22 varhan a stavba 2 nových varhan.
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Na obnovu poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kde se každoročně
koná národní Svatováclavská pouť, vynaložilo
Arcibiskupství pražské téměř 20 mil. Kč.

S náklady přesahujícími 2 mil. Kč v roce 2018
byly dokončeny restaurátorské práce varhan
v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech.

V roce 2018 byla zahájena výstavba kostela
Krista Spasitele a komunitního centra v Praze na
Barrandově s investicí 4.7 mil. Kč. Vánoce 2020
by rádi věřící z Barrandova slavili v novém
chrámě.

Národní kulturní památka a perla prvo republikové architektury od Josipa Plečnika,
kterou je chrám Nejsvětějšího Srdce Páně
v Praze na Vinohradech, se v r. 2018 dočkala
nového oltáře od architektů Josefa Pleskota
a Norberta Schmidta. Investice činila 2.33 mil.
Kč.

V roce 2018 byla dokončena stavba nových
varhan na Svaté Hoře u Příbrami. Na stavbu
bylo vynaloženo cca 20 mil. Kč včetně opravy kůru
(15 mil. Kč nástroj, 5 mil. Kč stavební a další
práce).
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Diecéze brněnsko
V Brně se v současnosti staví kostel v Lesné a připravuje stavba kostela v Líšni.
Brno - Lesná - futuristická stavba kruhového půdorysu s 31m vysokou věží, bude zasvěcená bl. Marii
Restitutě. Dílo architekta Marka Jana Štěpána je již zastřešené a podobně jako kostel v Brně - Líšni je
financován farností.
Brno - Líšeň - Kostel s trojúhelníkovou lodí a motivem
skleněných plamínků nad presbytářem podle návrhu
architekta Jana Soukupa a jeho týmu. Stavba odhadem za
70 milionů korun by mohla začít už příští rok.
Biskupství brněnské investovalo téměř 2,7 mil. korun do
stavby ohradní zdi kláštera Rosa coeli. Zřícenina kláštera
premonstrátek pocházejícího z 12. stol., v 16. stol.
konvent zanikl, od 18. století chátrá.

Diecéze českobudějovicko
Kostel sv. Jana Křtitele, Paštiky u Blatné.
Barokní kostel od Kiliána Ignáce Dientzenhofera
byl v havarijním stavu. Celková oprava vyšla na
více než 20 mil. Kč, 19 mil. bude čerpáno z IROP
(foto: Miloš Vrátný, jcted.cz).
Kostel Nanebevzetí P. Marie v Budislavi – na
opravu střechy v celkové výši 1,55 mil. Kč
přispělo biskupství třetinou.

Diecéze krolovéhradecko
Historické věže kladského pomezí - partnerem projektu
je farnost Neratov, investice představovala 15,3 mil. Kč.
Provizorní věžní špičky kostela Nanebevzetí Panny Marie
nahradily barokní báně a do jedné z věží se vrátily zvony.
Ve věžích byla umístěna točitá schodiště, aby vznikla
prohlídková trasa.
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Poutní dům Králíky - 1. etapa
rekonstrukce, investice biskupství
činila 2,9 mil, Kč. Hotel Poutní dům
stojí od poloviny 19. století vedle
poutního areálu na Hoře Matky Boží.
Původně poskytoval nejen ubytování
poutníkům, ale sloužil jako kulturní
centrum. V dobách totality v něm
byli internováni řeholníci a později
jej využívaly státní statky. Po roce
1989 znovu začal sloužit jako
ubytovací zařízení. Po částečné
rekonstrukci nabízí ubytovací
kapacitu 93 lůžek.

Diecéze Litoměřicko
Rekonstrukce poutního areálu kostela Navštívení
Panny Marie v Horní Polici si vyžádá celkem 123 mil.
korun, včetně 2. etapy spočívající v opravě
a restaurování ambitů. Farnost se na opravách podílí
částkou cca 10 mil. korun. V roce 2018 náklady
představovaly 12,7 mil Kč.

Kostel sv. Petra a Pavla v Mělníku – v I. etapě
rekonstrukce vylo vynaloženo 2, 546 mil. Kč
a biskupství přispělo částkou 566 tis. Kč. Pokračují
restaurátorské práce v interiéru a obnova střechy.
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Biskupství se podílí na záchraně mnoha zdevastovaných kostelů na území diecéze. Na nejnutnější
opravy přispívá i MKČR z Programu záchrany architektonického dědictví.
V kostele Všech svatých v Rané proběhla I. etapa statického zajištění kostela. Na kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie v Siřemi, který je symbolem zmaru sakrálních objektů v této
oblasti a možná i v celé ČR, byla obnovena báně. Na kostele sv. Jiří v Soběchlebech byly v letech 2017
a 2018 provedeny přípravné a zajišťovací práce na zajištění stropu a krovu kostela, v roce letošním
byla zahájena obnova krovu a stropu kostela. Do Programu záchrany architektonického dědictví byly
zařazeny kostely Zvěstování Panny Marie v Duchcově a Nejsvětější trojice v Záhořanech u Křešic
a začaly v nich přípravné práce na obnovu.

Diecéze plzeňsko
Na více než stomilionovou rekonstrukci Jezuitského
kostela v Klatovech získalo plzeňské biskupství dotaci
z EU. Největší náklady budou vynaloženy na kompletní
opravu venkovní fasády a dojde k restaurování vzácných
nástěnných maleb a ke kompletní výmalbě kostela.
Celkovou opravou projdou varhany a mobiliář, vyměněno
bude osvětlení kostela.
V roce 2018 vynaložilo biskupství téměř 25 mil. v rámci
IROP a bezmála 2 mil. jako investici (foto: Biskupství
plzěňské).
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Projekt revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni je financován z dotace Evropské unie IROP,
celkové náklady jsou vyčísleny na 103 miliony korun. Výše dotace činí 95 %, skutečná spoluúčast je
předpokládána ve výši 10 mil. Kč.
Náklady biskupství v roce 2018
přestavovaly 5 mil. v rámci IROP. Při
revitalizaci budou provedeny stavební
úpravy a rozsáhlé restaurátorské
práce na zdech, malbách, objektech
i mobiliáři. V exteriéru pak dojde
k restaurování sochy sv. Bartoloměje
na průčelí vně katedrály a ke
zpřístupnění podkrovních prostorů
katedrály, ve kterých bude zároveň
vybudována nová expozice.

Diecéze ostravsko-opavsko
Na stavbu pohřební kaple
v Darkovičkách ve farnosti Hlučín bylo
vynaloženo 1,48 mil. z prostředků
biskupství.

Na opravu krovu věže kostela
sv. Vavřince v Bravanticích byly
vynaloženy celkem 2 mil. Kč, biskupství
přispělo částkou 300 tis. Kč.
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Příklady investic - Řády a řehole
Řod menších bratří Kapucínů - klošter Olomouc
Proběhla I. etapa rekonstrukce
kapucínského kláštera
v Olomouci, vynaloženo bylo
20,4 mil. Kč. Provedeny byly
rozsáhlé úpravy exteriéru
a interiéru historické budovy
kláštera, včetně kompletního
technického zařízení.
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Suverénní řod Maltézských rytířů
Oprava Konventního paláce v Praze
na Malé Straně probíhala dva roky,
hlavní část v roce 2018. Suverénní
řád Maltézských rytířů s přispěním
grantu Hl. města Prahy vynaložil
60 mil. Kč na opravu střechy včetně
výměny krytiny a historických
krovů, kompletní výměnu vnitřní
instalace, podlah, omítky a opravy
oken. V objektu je nyní výstavní
galerie, prodejní galerie barokního
umění a možnost ubytování.

Premonstrotský klošter Želiv
V rámci programu IROP byl realizován projekt „Rehabilitace fasád Kláštera premonstrátů v Želivě“.
V první etapě byly opraveny fasády budovy Konventu, Opatství a domu č. p. 115 v rozsahu 30 mil. Kč.
V rámci projektu byly v Konventu
vyměněna poškozená okna
a dveře, opraveny omítky
a provedena rehabilitace fasády.
Na budově opatství byly provedeny
restaurátorské práce vzácných
štukových výzdob a rekonstrukce
dobových oken a opravy fasád.
V rámci rekonstrukce byly také
nově vytvořeny vstupní prostory do
kláštera a rekonstrukce zahrady
Marijánky. Opravou fasád domu
č. p. 115 byla dokončena
rekonstrukce domu, který dnes
slouží jako středisko mládeže.

žesko kongregace sester Dominikonek - Plzeň
Rekonstrukce domu komunity v Plzni byla dokončena v roce 2018. Příběh sester Dominikánek:

10

„Když jsme v r. 2010 do Plzně šly, začínaly jsme v pronajatém bytě s představou, že časem budeme
v Plzni mít velkou komunitu namíchanou z několika sester vyššího seniorského věku a většího počtu
sester apoštolátně činných. Postupně se ujasnilo, že plzeňská komunita zůstane ještě řadu let jen
malá a že se v ní budou střídat sestry, z nichž si každá bude hledat vhodnou práci "venku" dle své
kvalifikace. Ze zkušenosti nám došlo, že potřebujeme dům poblíž kostela, ve kterém je mše svatá
denně ráno i večer - bez toho bylo
téměř nemožné najít čas na společnou
modlitbu a společný život vůbec.
Kružítkem jsme v mapě udělaly kruh
o poloměru 333 m kolem plzeňského
dominikánského kláštera a realitce
zadaly, aby nám v tom kruhu něco našla.
Chodily jsme tam, modlily se růženec
a házely do schránek dopisy, které nám
lidé z realitní kanceláře připravili...
Zázrak se stal, což překvapilo nejen
realitku, ale i nás, a teď to ke vchodu do
kostela máme skoro přesně těch 333
metrů.“

Pro více informací kontaktujte:
Monika Klimentová, vedoucí tiskového středisko ČBK
tel.: +420 220 181 431
mobil: +420 731 625 984
e-mail: klimentova@cirkev.cz

nebo se obracejte přímo na jednotlivé tiskové mluvčí z diecézí:
Brno
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Martina Jandlová jandlova@biskupstvi.cz

533 033 201

České Budějovice Miroslav Bína

bina@bcb.cz

734 760 737

Hradec Králové

Pavel Sršeň

srsen@bihk.cz

733 616 459

Litoměřice

Dominik Faustus faustus@dltm.cz

734 871 023

Olomouc

Jiří Gračka

gracka@arcibol.cz

739 344 181

Ostrava

Pavel Siuda

psiuda@doo.cz

731 625 614

Plzeň

Pavel Říha

riha@bip.cz

720 762 332

Praha

Stanislav Zeman stanislav.zeman@apha.cz 724 882 842

