Hospodaření katolické církve za rok 2019, představení církevních nemocnic
19. listopadu 2020
Přílohy

Poznámky pro editory
Katolická církev je největší křesťanskou církví v České republice. Ke katolické církvi matrikově patří
43 % obyvatel České republiky. 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.
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 2020 Mons. Jan Graubner.
Katolická církev v ČR zajišťuje svou existencí práci pro více než 19.000 lidí. Biskupství římskokatolické
církve zaměstnávala v roce 2019 napřímo 3.500 osob. Zprostředkovaně pak v regionech dává práci víc
než 3.000 dodavatelům subjektů církevních lesů, dále má přes 8.600 zaměstnanců Charit a ca 4.000
osob je zaměstnaných v církevním školství. V církevních nemocnicích pracuje téměř 600 osob
zdravotnického personálu. Na území ČR působí přes 1.700 duchovních, přes tisíc řeholnic a asi šest
stovek řeholníků. Průměrná hrubá mzda kněží v roce 2019 byla 20.800 Kč.
Roční splátka finanční náhrady za nevydaný církevní majetek pro celou římskokatolickou církev činila
v roce 2019 celkem 1,7 mld. Kč. Z toho 1,347 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.
ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE I Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6
tel.: +420 220 181 421 I fax.: +420 224 310 144 I e-mail: sekretariat@cirkev.cz I web: www.cirkev.cz
IČ: 00540838 I DIČ: CZ00540838 I IDS: knge4je

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D byl 23. ledna 2018 Svatým otcem
Františkem jmenován pomocným biskupem pražské arcidiecéze a titulárním biskupem
Butrinským. Od 1. dubna 2016 je generálním vikářem pražské arcidiecéze. Je
předsedou Komise ČBK pro nauku víry, členem Komise ČBK pro liturgii a předsedou
Rady pro duchovní službu v armádě, vězeňství, u Policie ČR a IZS. Vystudoval Vysokou
školu zemědělskou v Praze, v roce 1990 zahájil studia bohosloví na KTF UK. Na kněze
byl vysvěcen 30. září 1996, v letech 1998–2003 absolvoval postgraduální studium
spirituální teologie v Římě. V letech 2000–2010 působil jako spirituál pražského
kněžského semináře. Poté byl jmenován farářem ve farnosti kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně na pražských Vinohradech a v roce 2012 rovněž čestným kanovníkem
staroboleslavské kapituly. Od května 2015 působil jako ředitel kurie pražského
arcibiskupství a sídelní kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze .
RNDr. Karel Matyska, CSc., finanční poradce ČBK; jednatel a ředitel Nemocnice
sv. Alžběty Na Slupi. 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. Od roku 2019 je jednatelem společnosti Curafides, s.r.o. kterou Katolická
církev založila za účelem nákupu a správy nemocnic sv. Alžběty v Praze Na Slupi a
sv. Kříže na Pražském Žižkově.
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MUDr. Božetěch Jurenka je náměstek léčebně preventivní péče Nemocnice sv. Alžběty
Na Slupi. Vystudoval lékařství na Vojenském lékařském výzkumném a doškolovacím
ústavu J. E. Purkyně a Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Získal odborné atestace v
oborech všeobecného lékařství a anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Má
za sebou dlouholetou praxi vedoucího lékaře a primáře anesteziologie, resuscitace a
intenzivní medicíny v Nemocnici Na Homolce a v Ústřední vojenské nemocnici Praha.
Od roku 2017 vedl nemocnici Vrchlabí. Manažerské zkušenosti získával také ve
vysokých manažerských pozicích v Armádě České republiky. V letech 2007 až 2008
působil jako hlavní anesteziolog polní nemocnice v Afghánistánu a podílel se na organizaci leteckých transportů
a zajištění těžce raněných, nejen českých, vojáků do domovských zemí.

Církevní nemocnice
Nemocnice zřizuje katolická církev od raného středověku a je považována za jejich prvotního
zřizovatele. První špitál založili rytíři svatého Jana (pozdější Maltézští rytíři) kolem roku 1080
v Jeruzalémě, kde se starali o chudé a poutníky. Od roku 1120 se začali ve špitále věnovat primárně
péči o nemocné a organizací a profesionalitou položili základy standardů moderních nemocnic.
Zařízení inspirovaná jeruzalemským špitálem začala vznikat po celé Evropě. V ČR se církevní řehole
(ženské i mužské řády) v péči zdravotní a sociální angažovaly až do vyvlastnění v 50. letech 20. století.
I pak však řada řeholníků v péči o nemocné pokračovala, byť tajně. Od roku 1990 se tradice
církevního zdravotnictví pomalu obnovuje. Na konci roku 2018 katolická církev zřizovala ve světě
5.192 nemocnic (v Evropě 992) a 15.481 ošetřoven (dispensaries), z toho 2.311 v Evropě.
Na území ČR je 5 církevních nemocnic. Za rok ošetří téměř 62.000 pacientů, z toho více než 53.000
ambulantně a přes 8.000 hospitalizací. Dohromady mají 545 lůžek a pracuje v nich téměř 600 osob
zdravotního personálu. V ČR je celkem 193 nemocnic a zařízení poskytujících lůžkovou péči,
s celkovou kapacitou 60.500 lůžek, pracuje v nich 21.768 lékařů (přepočtený počet) a v roce 2017
v nich bylo hospitalizováno 2.210.635 pacientů (ČSÚ 2017, data ÚZIS).

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí.
Má kapacitu 190 lůžek včetně
lůžek intenzivní péče, v roce
2019 ošetřila téměř 43 tis.
pacientů, z toho více než 5,6
tis. bylo hospitalizováno.
Poskytuje ambulantní i
lůžkovou péči v základních i
specializovaných oborech
medicíny: oddělení interní,
chirurgické, gastroenterologické, rehabilitační, anesteziologicko-resuscitační, radiodiagnostické,
Oddělení klinické biochemie a Oddělení následné péče. Nabízí také jedinečné služby v Oddělení
paliativní péče, zaměřené na terminálně nemocné pacienty a Dětské a dorostové detoxikační
centrum s akutní péčí o pacienty intoxikované návykovými látkami.

Nemocnici sv. Kříže Žižkov spravují Milosrdné sestry svatého Kříže.
Nemocnice disponuje kapacitou 77 lůžek. Zaměřuje se na vnitřní
lékařství, následnou a rehabilitační péči. Provozuje vlastní
nemocniční lékárnu. Do úprav a vybavení dosud investovala již 2 mil.
Kč a plánuje investice ve výši 12 mil. Kč. Nemocnice Žižkov rozšiřuje
nabídku lékařské péče i pro širší okolí hlavního města.
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V současné době jsou v Nemocnici ambulance specialistů:
Ambulantní centrum pro choroby plicní, Hepato-gastroenterologie,
Interní, Interní s kardiologickou poradnou, Kardiologie, v přípravě je
Chirurgie. Dále je k dispozici nutriční poradna, stomická poradna,
odběry krve, radiologie a sonografické pracoviště.
"Naší prioritou je vrátit do nemocnice tu správnou atmosféru a
kvalitu poskytované zdravotní péče. Proto investujeme do rozvoje a
oprav nemocnice, aby bylo zřejmé, že to myslíme vážně. Tyto
všechny kroky mají za úkol zajistit komplexní, kvalitní a ucelenou
péči na jednom místě," říká ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník.

Nemocnice sv. Alžběty na Slupi má k dispozici 106 lůžek pro dlouhodobou péči, plánuje se rozšíření
na 180. Poskytuje pacientům komplexní vysoce kvalitní péči v rovině lékařské, ošetřovatelské, sociální
i duchovní, v souladu s křesťanskou etikou, s důrazem
na úctu k životu, hlubokou lidskost a vlídnost.
Nemocnice rovněž nabízí ambulance: alerologickoimunologická, plicní, neurologie, kardiologie, interna,
gastroenterologie, RTG a SONO pracoviště, rehabilitace
a fyzioterapie.
Kromě zdravotnických služeb nabízí duchovní péči pro
pacienty, umírající a pozůstalé.

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích poskytuje
především lůžkovou následnou a dlouhodobou péči
s kapacitou 68 lůžek. V roce 2019 poskytla péči pro téměř
6,5 tis. pacientů. Mimo lůžkovou část je k dispozici
odborná interní ambulance, radiodiagnostika, ultrazvuk
pro vyšetření břišních orgánů a rehabilitace. Hlavním
účelem nemocnice je poskytování ústavní péče zaměřené
na doléčení, ošetřovatelskou a rehabilitační péči u
dlouhodobě nemocných. Nemocnice funguje jako
nepřetržitý provoz 24 hodin denně včetně lékařského
zajištění. V roce 2019 nemocnince investovala 0,4 mil. do
klimatizace pro pacienty a provedla modernizaci sesterny.
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Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži s
kapacitou 106 lůžek, zřizuje Česká provincie
Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul.
Nemocnice poskytuje následnou péči s využitím
komplexní léčby režimové, dietetické a
medikamentózní spojené s rehabilitační péčí,
přičemž je kladen zvýšený důraz na odbornou
ošetřovatelskou péči, se specializací na léčbu
chronických ran. Převážně jsou hospitalizováni
geriatričtí pacienti. V roce 2019 investovala 12 mil.
korun do modernizace.

Diecéze Litoměřická - příklad investice diecéze do sociálního projektu
Adaptace fary v Údlicích na sociální bydlení
Komplexní rekonstrukce budovy fary v Údlicích za účelem vybudování čtyř sociálních bytů.
Nájemníkům bude zajištěna sociální práce prostřednictvím Oblastní charity Chomutov. Jedná se o
projekt Římskokatolické farnosti - děkanství Chomutov z programu IROP a celková investice činí 20
mil. Kč. V roce 2019 bylo vydáno 221 tis. Kč za přípravu projektové dokumentace.
Dále se farnost rozhodla přeměnit zchátralé a nevyužívané hospodářské budovy v areálu na
komunitní centrum. Plánuje vybudovat zařízení určené široké veřejnosti se zvláštním zaměřením na
služby směřující k zabránění sociálnímu vyloučení. Cílem je poskytnout prostor pro pořádání různých
akcí, k aktivitám vzdělávacím, kulturním, sociálním, volnočasovým, ale i k běžnému sousedskému
setkávání a sdílení v rámci komunity.
V přízemí komunitního centra by měl vzniknout velký sál schopný pojmout až stovku návštěvníků, ve
kterém se budou konat přednášky, koncerty, divadelní představení a nejrůznější společenské akce.
Dále je v plánu cvičná kuchyň určená pro společné vaření, pečení a tvoření. V prvním patře
komunitního centra bude kancelář sociálního pracovníka, který bude koordninovat činnost
komunitního centra a realizovat aktivity ve prospěch potřebných i celé komunity.

Pro více informací kontaktujte:
Monika Klimentová, vedoucí tiskového střediska 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:
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Brno

Martina Jandlová

jandlova@biskupstvi.cz 533 033 201

České Budějovice

Petr Samec

samec@bcb.cz

606 757 997

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

Jiří Prinz

jiri.prinz@apha.cz

724 882 842

