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1. ÚVOD 

Církve  a  náboženské  společnosti  jsou  specifickou  částí  nestátního  neziskového  sektoru. 

Vyjádřit  úlohu  církví  v  současné  společnosti  je  složitý  sociální  a  filosofický  problém. 

Poskytování  náboženské  služby je  hlavní  mise  duchovní  správy a  její  hmotné  a  finanční 

zabezpečení bylo a dosud je v zájmu všech. 

Problematika vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, jakožto i jejich 

finanční zabezpečení,  je v dnešní době,  zvláště při  přípravě návrhu zákona o majetkovém 

vyrovnání  s  církvemi  a  náboženskými  společnostmi,  velmi  často  diskutovanou  otázkou. 

Vzniká spoustu názorů a sporů, zda církev majetek vlastnila nebo ne, zda má na navrácený 

majetek nárok či ne. 

Pojem  financování  v  sobě  zahrnuje  zdroje,  ze  kterých  církve  a  náboženské  společnosti 

financují svojí činnost. Hlavní otázkou při financování církví a náboženských společností je, 

jaký podíl mají na finacování veřejné instituce a do jaké míry se církve financují samy. 

Snahou  státu  a  církví  je  nahrazení  dosavadního  zákona  č.218/1949  Sb.,  který  stanovuje 

hospodaření zabezpečení církví a náboženských společností státem, jiným zákonem, kde by 

došlo  k  plnému  osamostatnění  církví  a  náboženských  společností.  V  lednu  2012  prošel 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi prvním čtením. 

Cílem diplomové práce je zlepšit finanční stránku farnosti Pustá Polom a navrhnout projekt, 

který by, při případném osamostatnění církví, zajistil dostatek příjmů na financování všech 

výdajů farnosti, včetně platů duchovního. Výsledkem je do budoucna finančně zabezpečená 

farnost, nezávislá na státním rozpočtu. 

Pro  zpracování  diplomové  práce  je  použita  především  klasifikační  analýza  –  analytická 

klasifikace,  následně  pak časové  srovnání  získaných  poznatků,  indukce  a  v  konečné  fázi 

modelování. 
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Práce je členěna do pěti kapitol. První a pátá kapitola náleží úvodu a závěru. Druhá kapitola 

vysvětluje pojem církve a náboženské společnosti v České republice, jejich vznik a zánik, 

práva,  vztah  se  státem,  legislativní  zabezpečení,  klasifikaci  jednotlivých  církví  a 

náboženských společností  a obecně pojednává o financování všech církví a náboženských 

společností v ČR, kde jsou rozepsány příjmy a výdaje církví a náboženských společností. 

Součástí  druhé  kapitoly  je  také  zmínka  o  restituci  církevního  majetku  s  navrhovanými 

variantami řešení narovnání vztahů mezi státem a církvemi.

Třetí  kapitola  už  se  konkretizuje  na  jednu církev,  a  to  Římskokatolickou.  Na začátku  je 

shrnuta její charakteristika, organizační struktura a činnost církve. V závěru jsou pak opět 

rozepsány příjmy a výdaje Římskokatolické církve. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na farnost Pustá Polom, hlučínského děkanátu, ostravkoopavské 

diecéze. V úvodu je její stručná charakteristika, popis historie farnosti, majetku a financování. 

V další  části  jsou  zmapovány  příjmy a  výdaje  v  období  od  roku  2005  do  roku  2011  a 

porovnání příjmů a výdajů roku 2010 s rokem 2011. V závěru kapitoly je návrh finančního 

projektu farnosti, promítnutí projektu do minulých let a jeho celkové vyhodnocení. 

Zhledem k tomu,  že  diplomová práce  se zaměřuje  na financování  církví  a  náboženských 

společností pouze v České republice, je na některých místech nutné také zmínit, jak je daná 

situace řešena v jiných státech. 

Základním zdrojem pro  psaní  diplomové  práce  jsou  především závěrečné  účty  a  výroční 

zprávy církví, náboženských společností a resertních ministerstev,  účetní deníky a příslušné 

zákony. 
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2. CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI V ČR A JEJICH 
FINANCOVÁNÍ 

2.1 Charakteristika církví a náboženských společností

Církev  je  společenství  lidí,  tvořících  Boží  lid.  Pojem církev  přísluší  pouze  společenství 

křesťanskému.  Pro  ostatní  mimokřesťanská  společenství,  která  jsou  v  České  republice 

postaveny na roveň církví, se používá název náboženské společnosti. Označení církve nebo 

náboženské  společnosti  je  otázkou  svobodné  volby  dané  organizace  (např.  mormoni  se 

rozhodli pro označení Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů). Existuje i varianta, kdy 

dané označení se v názvu vůbec nevyskytuje (např. Jednota bratrská, Křesťanské sbory aj.). 

Církve a náboženské společnosti v ČR mohou být registrovány podle zákona č. 3/2002 Sb., o 

svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 

některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Vznikají dobrovolným 

sdružováním fyzických osob. Jsou chápány jako speciální typ nevládní neziskové organizace. 

Vystupují  jako  právnické  osoby  a  mohou  také  zřizovat  další  právnické  osoby,  ale  jejich 

podnikání a výdělečná činnost je pak doplňková. Církve a náboženské společnosti ustanovují 

a ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své duchovní a zřizují a ruší církevní a jiné instituce 

podle svých předpisů nezávisle na státních orgánech. 

Neregistrované církve a náboženské společnosti mohou vystupovat jako jiný typ právnické 

osoby (např. jako občanské sdružení) nebo zůstanou bez právní subjektivity, v tom případě se 

na ně nevztahují práva ani povinnosti vyplývající ze zákona.

Podle § 3 písmene a) zákona č. 3/2002 Sb. je církev a náboženská společnost definována 

takto:  „dobrovolné  společenství  osob  s  vlastní  strukturou,  orgány,  vnitřními  předpisy, 

náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznání určité náboženské víry, ať 

veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojené shromažďování, bohoslužby, vyučování a 

duchovní služby.“
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Tímto zákonem je dána také svoboda náboženského vyznání. Každý má právo změnit své 

náboženství nebo být bez vyznání.  Každý má právo volit  si  duchovní  nebo řeholní život. 

Nikdo nesmí být nucen ke vstupu nebo výstupu z církve nebo náboženské společnosti. Stát, 

kraje ani obce nemohou provádět náboženskou a protináboženskou činnost. 

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž činnost je v rozporu se 

zákonem, ohrožuje práva a svobodu občanů, demokracii státu, jeho suverenitu, nezávislost a 

celistvost území. 

Hlavním ústředním orgánem státní správy ve věcech církevních je podle tzv. kompetenčního 

zákona (zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů stání správy, ve znění 

pozdějších  předpisů)  ministerstvo  kultury  –  církevní  odbor.  Resortním  ministerstvem 

v oblasti církevního školství je  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ministerstvo  kultury  vede  Rejstřík  registrovaných  církví  a  náboženských  společností, 

Rejstřík svazů církví a náboženských společnostií a Rejstřík evidovaných právnických 

osob. Rejstříky jsou veřejné seznamy, do nichž má právo nahlížet každý občan a pořizovat z 

nich výpisy či opisy. 

2.1.1 Vznik a zánik církví a náboženských společností

Církve a náboženské společnosti vznikají zápisem do výše uvedených rejstříků. Podmínky 

registrace jsou uvedeny v zákoně č.3/2002 Sb. Návrh na registraci církve nebo náboženské 

společnosti  podává  ministerstvu  kultury  přípravný  výbor,  který  se  skládá  z  nejméně  3 

fyzických osob, které dosáhly 18 let, jsou způsobilé k právním úkonům a jsou občany ČR 

nebo cizinci s trvalým pobytem v ČR. 

Návrh musí obsahovat základní charakteristiku církve a náboženské společnosti, jejich učení a 

poslání, zápis o založení, v originále podpisy nejméně 300 zletilých občanů ČR nebo cizinců 

s trvalým pobytem v ČR hlásících se k dané církví a náboženské společnosti,  s uvedením 

jejich osobních údajů a základní dokument.
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Součástní základního dokumentu je název církve a náboženské společnosti, poslání církve, 

základní  články  víry,  sídlo  na  území  ČR,  označení  orgánů,  osobní  údaje  členů  orgánů, 

organizační  strukturu,  způsob  ustavování  a  odvolávání  duchovních,  začlenění  církve  a 

náboženské společnosti do struktur mimo území ČR, zásady hospodaření, způsob naložení 

s  likvidačním  zůstatkem,  práva  a  povinnosti  osob  hlásících  se  k  církvi  a  náboženské 

společnosti.

Zrušení církve a náboženské společnosti může nastat na základě vlastní žádosti, neustavením 

orgánů, prohlášením konkurzu nebo rozhodnutím soudu (v případě, kdy je činnost v rozporu 

s  právním řádem ČR).  Registrovaná  církev  a  náboženská  společnost  nebo  svaz  církví  a 

náboženské společnosti zaniká jako právnická osoba dnem výmazu z rejstříku.

2.1.2 Zvláštní práva církví a náboženských společností

Registrované  církve  a  náboženské  společnosti  mohou  k  plnění  svého  poslání  vyučovat  a 

vychovávat  své  duchovní  a  laické  pracovníky  ve  vlastních  školách  a  jiných  zařízeních 

za podmínek podle zvláštních právních předpisů, které uvádí zákon č. 3/2002 Sb.  

Mezi zvláštní práva patří:

– vyučovat náboženství na veřejných školách, 

– pověřit  osoby  vykonávající  duchovenskou  činnost  k  výkonu  duchovenské  služby 

ozbrojených  silách  ČR,  v  místech,  kde  se  vykonává  vazba,  trest  odnětí  svobody, 

zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova, 

– financování podle právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských 

společností, 

– konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky, 

– zřizovat církevní školy, 

– zachovat  povinnost  mlčenlivosti  duchovními  v  souvislosti  s  výkonem zpovědního 

tajemství  nebo  s  výkonem  práva  obdobného  zpovědnímu  tajemství,  je-li  tato  povinnost 

tradiční  součástí  učení  církve a  náboženské společnosti  nejméně 50 let,  tím není  dotčena 

povinnost překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem.
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Podmínkou  k  získání  zvláštních  práv  je  minimální  doba  registrace  10  let  u  ministerstva 

kultury. Po celou tuto dobu musí církve a náboženské společnosti každý rok podávat výkazy 

o  svém hospodaření  a  o  své  činnosti.  V průběhu  testovacího  období  musí  plnit  veškeré 

závazky vůči státu a ostatním orgánům státní správy – např. u  finančního úřadu musí být 

finančně bezúhonná.

Přehled jednotlivých církvích a náboženských společností, které vykovánají zvláštní práva je 

uveden v příloze č. 1.

2.1.3 Právo církevní a konfesní

Církevní právo představuje právní systém určité společnosti. Kanonické právo je starší výraz 

pro právo církevní. Pochází z latinského názvu „kánon“ – znamená tesařskou šňůru, nebo také 

pravidlo, vzor, normu. Tento pojem převzala katolická církev pro označení svých vlastních 

norem. Základní legislativní norma katolické církve se nazývá Kodex kanonického práva.

Konfesní právo se zabývá státními předpisy v oblasti církví (konfese = vyznání). Upravuje 

podmínky postavení věřících a působení církví a náboženských společností ve státě. Úkolem 

je zajistit podmínky pro rozpoznání určitého útvaru jako církve či náboženskou společnost a 

nastavení parametrů jejich vztahu ke státní moci (Rektořík, 2002).

2.1.4 Vztah církví a státu v ČR

Vztah  mezi  státem a  církví  je  důležitý  pro  ekonomické  postavení  církví  a  náboženských 

společností. V každé zemi najdeme odlišné formy vztahu – např. v Řecku se stát stotožňuje 

s  pravoslavnou  církví,  respektování  církve  před  ostatními  státními  institucemi  je  typické 

pro USA, vztah formou kooperace1 najdeme v Neměcku, a konkordát2 existuje ve Španělku, 

1 Kooperace  vyjadřuje  náboženskou svobodu,  uznání  církve  po  stránce  právní  i  vnitřní,  církve  se  tak  díky 

majetkoprávní vyjasněnosti mohou podílet na rozvoji sfér veřejné politiky do které vstupují. 
2 Konkordát je vztah kooperace potvrzen smlouvou mezi státem a příslušnou církví. Ve smlouvě jsou zakotveny 

vzájemné vztahy, povinnosti, práva, způsob financování a vztah k majetku. 
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v Itálii a  v Polsku (Rektořík, 2002).

Při  vztahu  státu  a  církví  je  důležité  vyjasnit  majetkoprávní  vztahy,  které  jsou  v  České 

republice dosud nevyřešeny. Česká republika se tak nachází v přechodném stavu kooperace. 

V konfesních  zákonech je  sice  stanovena  náboženská  svoboda,  ale  je  nedořešen  církevní 

majetek a ekonomické postavení církví v rámci občanské společnosti. 

Tato dosud neobjasněná skutečnost vede již po mnoho let ke zbytečným sporům mezi státem 

a církvemi.  Přitom stačí  jen málo,  aby se vláda s  církvemi a  náboženskými společnostmi 

dohodla  a  vše  už  konečně  vyřešila.  Nevím,  zda  tak  dlouho  otálela  kvůli  neochotě  nebo 

nedostatku financí, ale církve mají na svůj majetek nárok jako každý jiný. 

Dne  11.  ledna  2012  byl  přijat  vládní  návrh  o  majetkovém vyrovnání  státu  s  církvemi  a 

náboženskými společnostmi. O restituci církevního majetku bude více zmínka v podkapitole 

2.2.

2.1.5 Církevní právnické osoby

Jsou  to  právnické  osoby  zřizované  církvemi  a  náboženskými  společnostmi.  Zákon  tyto 

právnické osoby nijak nedefinuje ani nezasahuje do procesu vzniku, pouze stanovuje pravidla 

pro registraci. 

Dle Svobody (2004) můžeme právnické osoby rozdělit do 5 kategorií:

– základní územní jednotky – farnosti, obce, sbory, misijní skupiny – slouží především 

k modlitebnímu či bohoslužebnému shromáždění, 

– vyšší organizační složky – biskupství, arcibiskupství, konference, církevní provincie, 

eparchie, senioráty, exarcháty, diecéze, regionální sdružení,

– charity a diakonie,

– řeholní řády,

– jiné – např. vzdělávací instituty,  misijní společnosti,  kapituly, centra pro mládež či 
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rodinu, církevní hnutí, komunity, laická sdružení, semináře, bratrstva. 

2.1.6 Klasifikace církví a náboženských společností v ČR 

Křesťanství  je monoteistické náboženství, které vzniklo na půdě judaismu. Křesťanství je 

tradice soustředěná kolem víry v jediného Boha a v Ježíše Krista jako spasitele a vykupitele 

lidstva. Křesťanství hlásá, že Bůh se vtělil v lidské podobě do Ježíše Nazaretského a křesťané 

věří, že Ježíš zemřel na kříži a byl vzkříšen. K centrálním bodům křesťanské tradice patří i 

víra v Trojici. Existuje mnoho křesťanských církví, z nichž hlavní je Římskokatolická církev, 

pravoslavná církev a protestantská církev. 

Pravoslavné křesťanství zahrnuje patnáct samostatných církví, které vzešly z východní části 

církve po jejím rozdělení v roce 1054.3 Klade důraz na uchování tradice církevních otců a 

prvních  křeťanských  koncilů.  Křesťané  se  musí  podílet  na  bohoslužebném  dění.  Jednou 

z církví, která má své zastoupení v České republice je Pravoslavná církev v českých zemích a  

na  Slovensku.  Navazuje  na  tradici  východního  křesťanství,  které  na  naše  území  přinesli 

Konstantin  a  Metoděj.  V  roce  2007  se  na  území  České  republiky  registrovala Ruská 

pravoslavná církev, podvoje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice. 

Katolicismus je  označení  způsobu křesťanského náboženského života a  myšlení,  který se 

utvořil na základech západního křesťanství. Katolická církev je společenství křesťanů, kteří 

jsou  pod  pravomocí  římského  biskupa,  tj. Papeže.  Katolicismus  se  dále  člení 

na Římskokatolickou církev, o které bude více zmínka v kapitole 3.,  Církev řeckokatolickou, 

která vznikla v důsledku snahy Římskokatolické církve o překonání rozkolů v křesťanství a 

o sjednocení s některými východními církvemi a dále zde řadíme církve, které se odloučily 

kvůli nesouhlasu s prvním a druhým vatikánským koncilem – Starokatolická církev a Církev  

československá husitská.

Protestantismus  je způsob vyznání  a  prožívání  křesťanského  náboženského života,  který 

3 Do té doby byla východní a západní část spojena v jedno křesťanství, ale již několik staletí se odlišovaly 

v mnoha oblastech. Západní část tíhla více k dogmatismu, východní spíše k vnitřnímu prožívání. Hlavní příčinou 

však byl spor o kompetence římského biskupa.
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vznikal  během  reformace  západní  Římskokatolické  církve  v  16.  st.  Charakteristické  je 

uznávání  autority  Písma,  důraz  na  osobní  víru,  zjednodušení  liturgie  aj.  Sem  se  řadí 

následující registrované církve a náboženské společnsoti na území ČR: Českobratrská církev  

evangelická, Slezská církev evangelická augsburského vyznání, Luterská evangelická církev  

augsburského vyznání v České republice, Evangelická církev augsburského vyznání v České  

republice,  Českobratrská  církev  evangelická,  Církev  bratrská,  Bratrská  jednota  baptistů,  

Náboženská společnost českých unitářů, Jednota bratrská, Evangelická církev metodistická,  

Křesťanské sbory, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni), Novoapoštolská  

církev,  Církev  adventistů  sedmého  dne,  Náboženská  společnost  Svědkové  Jehovovi,  

Apoštolská  církev,  Církev  Nová  naděje,  Církev  Křesťanská  společenství,  Křesťanská  

společnost Slovo života a Nový život.

Judaismus je náboženství židovského národa, jeho zásady se staly základem mnoha jiných 

náboženství jako je křesťanství a islám. Patří mezi nejstarší monoteistická náboženství. V ČR 

je zaregistrována Federace židovských obcí.

Islám vznikl na základě proroctví Muhammada Ibn Abdulláha u města Mekky, kde se tomuto 

kupci dostalo řady zjevení od Boha. Tato zjevení, známá jako Korán, považují muslimové 

za přímé a neměnné slovo Boží a je hlavním zdrojem islámské víry a praxe. V ČR najdeme 

náboženskou společnost Ústředí muslimských obcí.

Hinduismus je neindické označení pro souhrn náboženských směrů. Indové nemají pro své 

náboženství  žádnou  instituci  ani  název.  Základem jsou védy a  staré  upanišady.4 Jedná  se 

o nejstarší dosud existující náboženství. K tomuto náboženství patří na území České republiky 

Hnutí Haré Krišna, Česká hinduistická náboženská společnost a Višva Nirmala Dharma

Buddhismus má své kořeny v krizi, v níž se ocitlo indické národní náboženství, založené 

na posvátných knihách véd. Svůj název dostalo po Siddhárthu Gautamovi, kterého uctívali 

jeho  učedníci  jako  Buddhu,  čili  „Probuzeného“.  V ČR má  z  Buddhismu  své  zastoupení 

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Mnohá náboženství často neobsahují jen zjevná, veřejně přístupná učení, ale i tajné nauky, 
4 Védy jsou rozsáhlým komplexem textů, jejichž původ sahá do starověké Indie. Upanišady jsou staroindická 

literární díla nábožensko-filosofického charakteru, představují součást hinduistické kulturní tradice. 

16



předávané  mimo  oficiální  náboženské  struktury,  určené  pouze  omezenému  počtu 

zasvěcených. Jedná se o proud rozvinutý na Západě a označován jako západní ezoterismus 

nebo podle badatelského jádra  hermetismus.  Mezi  směry patří  např.  Tradice Teozofické 

společnosti, z  níž je v České republice od roku 2002 registrována  Obec křesťanů v České  

republice (Vojtíšek, 2004).

2.1.7 Statistický přehled církví a náboženských společností v ČR

Podle  vládního  návrhu  o  majetkovém  vyrovnání  státu  s  církvemi  a  náboženskými 

společnostmi k datu 11. ledna 2012 na území České republiky registrováno celkem 32 církví a 

náboženských  společností.  Z  toho  21  je  registrováno  podle  zákona  č.  308/1991  Sb.,  o 

svobodě  náboženské  víry  a  postavení  církví  a  náboženských  společností  a  11  podle 

zákona č.  3/2002  Sb.  Seznam jednotlivých  církví  a  náboženských společností  je  uveden 

v příloze č. 2 a 3.

Podle předběžných výsledku sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se k víře vyjádřilo cca 1,5 

mil.  lidí  (13,8% z  celkového počtu  obyvatel).  Na tuto  dobrovolnou otázku neodpovědělo 

celých 4,8 mil. lidí a tvoří tak 45%  z celkového počtu obyvatel.  

Druhou  početně  zastoupenou  část  obyvatel  (34%)  tvoří  lidé  bez  vyznání,  kterých  bylo 

k 31.12.2011 celkem 3,7 mil. Novinkou byla kolonka, kterou mohli využít lidé věřící,  ale 

nehlásící se k žádné konkrétní církvi či náboženské společnosti. Tuto možnost využilo asi 700 

tis. obyvatel (6,7% z celkového počtu obyvatel). 

Z církví, stejně jako před deseti lety, má nejvíce příznivců Římskokatolická církve (1 083 tis.  

věřících), na druhém místě je Českobratrská církev evangelická (51 tis. věřících) a na třetím 

místě  Církev československá husitská (39 tis.  věřících).  Podíl  obyvatelstva  podle  vyznání 

k celkovému počtu obyvatel znázorňuje graf 2.1.
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Graf 2.1: Složení obyvatelstva podle náboženského vyznání v ČR k 31.12.2011. (v%)

Vlastní zpracování, zdroj: Předběžné výsledky SLDB 2011, 2012

V tabulce 2.1 jsou uvedeny výsledky sčítání lidu v letech 1991, 2001 a 2011 a zaznamenán 

jejich přírůstek či úbytek v procentuálním vyjádřeníoproti minulým sčítáním. 

Tabulka 2.1: Výsledky sčítání lidu, domů a bytů v ČR v letech 1991, 2001 a 2011 (v tis. 

obyv.)

Vlastní zpracování, zdroj: Předběžné výsledky SLDB 2011, 2012

Téměř  všechny  ukazatele  zaznamenaly  během  tří  sčítání  pokles,  kromě  přírůstku  lidí 

bez vyznání v roce 2001, který následně v dalším sčítání klesl o 40%. Velký úbytek nastal  

při sčítání v roce 2001, kdy celkový počet věřících klesl až o 55%. Také u Římskokatolické 

církve se objevil v roce 2011 60% úbytek. Další dvě uvedené církve zaznamenaly pokles 

o 40% - 50%. Největší přírůstek nastal při sčítání v roce 2011, kdy vzrost počet lidí, které 

vyznání neuvedlo až o 80% (Předběžné výsledky SLDB 2011 za ČR a kraje v publikacích, 

2012).
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10,26%
0,49%

0,37%
6,70%

34,20%

45,00%

Církev římskokatolická
Českobratrská církev 
evangelická
Církev československá 
husitská
Věřící nehlásící se k 
náboženství
Bez vyznání
Neuvedeno 

Vyznání / rok sčítání 1991 2001 2011
Círev římskokatolická -32 -60
Českobratrská církev evangelická 204 117 52 -43 -56
Církev československá husitská 178 99 39 -44 -60
Bez vyznání 88 -40
Neuvedeno 902 -44 81
Věřící nehlásící se k víře 708
Celkový počet věřících -27 -55

Přirůstek / úbytek 
1991 – 2001 v %

Přirůstek / úbytek 
2001 – 2011 v %

4 021 2 741 1 084

4 113 6 040 3 613
1 665 4 774

4 524 3 288 1 467



Graf 2.2: Složení obyvatelstva v ČR podle vyznání v letech 1991, 2001 a 2011 (v tis. 

obyv.)

Vlastní zpracování, zdroj: Předběžné výsledky SLDB 2011, 2012

Graf 2.2 znázorňuje složení obyvatelstva podle vyznání v jednotlivých letech sčítání lidu, 

domů a bytů. Od sčítání v roce 1991 do sčítní v roce 2011 byl zaznamenán postupný úbytek 

věřících  Římskokatolické  církve  a  téměř shodný pokles  nastal  i  u  celkého počtu  věřících 

v  ČR.  Zcela  rozdílný  vývoj  mělo  obyvatelstvo  bez  vyznání,  kdy v  roce  2001 vzrostlo  a 

následně pak v roce 2011 kleslo. 

Počet  obyvatel  hlásících  se  k  ostatním  církvím  a  náboženským  společnostem  v  ČR 

k 31.12.2011 není ještě uveden. Z předchozího sčítání (v roce 2001) se na čtvrté místo řadí 

Náboženská společnost Svědci Jehovovi. K ní se v roce 2001 přihlásilo 23 tis. osob. Tato 

společnost zaznamenala největší přírůstek za období deset let – až tři pětiny.

Z  ostatních  církví  největší  procento  zaujímají  náboženské  komunity,  které  svým  počtem 

věřících  překračují  desítky tisíc  obyvatel.  Patří  sem hlavně  Pravoslavná  církev  a  Slezská 

církev evangelická augsburského vyznání.

Ze světových náboženství je zde také s téměř 7 tis. věřícími zastoupen buddhismus a islám, 

ke  kterému se  hlásí  asi  3  tis.  obyvatel  (Obyvatelstvo  hlásící  se  k  jednotlivým církvím a 
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náboženským společnostem, 2012).

Obr. 2.1: Podíl věřících v krajích v ČR v roce 2011

Zdroj: Podíl věřících v krajích 2011, 2012 

Podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se nejvíce věřících nachází ve Zlínském kraji 

(okolo 30%), asi 25% věřících má Moravskoslezský kraj, kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. 

Nejmenší procento najdeme v severozápadní části České republiky (okolo 10% věřících) (viz 

obr. 2.1).

2.2 Restituce církevního majetku v ČR

Restituce se týká vypořádání majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a 

náboženskými společnostmi.  Jedná se o zmírnění majetkových křivd,  které byly spáchány 

komunistickým režimem církvím a náboženským společnostem v období od 25. února 1948 

do 1.  ledna 1990.  Kdy církve a náboženské společnosti  byly totalitním režimem zbaveny 

materiální a finanční základny jako předpokladu své nezávislosti a byly odkázány na příjmy 
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ze státního rozpočtu. Stát reguloval počet duchovních a financoval jejich platy. Po roce 1989 

stát  zaručil  církvím  a  náboženským  společnostem  autonomii  a  přestal  regulovat  počet 

duchovních. Financování jejich platů však zůstalo ze státního rozpočtu nadále, neboť církvím 

a náboženským společnostem nebyl majetek dosud navracen. 

Zákon č. 229/1991 Sb., o upravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 

a  zákon  č.  92/1991  Sb.,  o  podmínkách  převodu  majetku  státu  na  jiné  osoby stanoví,  že 

majetek církví  nelze převést  do vlastnictví  jiných osob,  dokud nebude přijat  zákon nový. 

Nemožnost  církví  a  náboženských  společností  nakládat  se  svým  majetkem  je  hlavním 

problémem, který řeší majetkové vyrovnání. 

Majetkové  vyrovnání  s  církvemi,  které  má  přinést  nový  zákon,  není  restitucí  církevního 

majetku v pravém slova smyslu, neboť právo, které církev měla k užívání svého majetku, 

nebylo vlastnickým právem, i když se vlastnickému právu podobalo a podléhalo celé řadě 

omezení. 

Majetek církví a náboženských společností obsahoval:

– původní majetek, který zahrnoval majetková práva a spoluvlastnictví,

– zemědělské pozemky,

– lesní půdní fond,

– obytné  domy,  hospodářské  budovy  a  jiné  stavby  zemědělské  usedlosti,  včetně 

zastavěných pozemků,

– obytné  a  hospodářské  budovy  a  stavby  sloužící  zemědělské  a  lesní  výrobě  nebo 

vodnímu hospodářství.

Zdokumentováním5bylo  zjištěno  cca  225  tis.  ha  původního  církevního  majetku.  Jedná  se 

o  půdu  velkostatků  a  farností.  Výměra  odpovídá  cca  87% výměry původního církevního 

majetku (Rozsah původního církevního majetku, 2012).

Mezi oprávněné osoby patří registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby 

5Údaje byly získány z 1. pozemkové reformy, z Předběžných výsledků československé pozemkové reformy a 

ze složek jednotlivých církevních velkostatků uložených v Národním archivu. 
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zřízené církví a náboženskými společnostmi a Náboženská matice.

Povinnými osobami jsou Pozemkový fond České republiky, Lesy České republiky, s.p., stát 

s příslušnou organizační složkou, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik a 

jiné státní organizace. 

Registrované církve a náboženské společnosti, které jsou financovány ze státního rozpočtu, a 

které neodmítnou uzavřít se státem smlouvu o vypořádání, obdrží paušální finanční náhradu. 

Výše finanční úhrady jednotlivým církvím a náboženským společnostem je uveden v tabulce 

2.3. 

Tabulka 2.2: Výše finanční úhrady jednotlivým církvím a náboženským společnostem 

(v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, 2012

Částka  59 mld.  Kč zahrnuje pouze  peněžní  kompenzaci,  spolu  s  ní  bude navraceno 56% 

pozemkového majektu ve výši  75 mld.  Kč,  celkově se tedy jedná o kompenzaci  ve  výši 

zhruba 130 mld. Kč. Největší část tétu sumy (80%)  připadne  Římskokatolické církvi.
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Apoštolská církev
Bratrská jednota baptistů 
Církev adventistů sedmého dne
Církev bratrská
Církev československá husitská 
Církev řeckokatolická
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická 
Evangelická církev a. v  v ČR
Evangelická církev metodistická
Federace židovských obcí v ČR
Jednota bratrská
Luterská evangelická církev a. v. v ČR
Náboženská společnost českých unitářů
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická a. v.
Starokatolická církev v ČR
CELKEM 

1 056 336
227 862
520 827
761 051

3 085 312
298 933

47 200 000
2 266 593

118 506
367 634
272 064
601 707
113 828
35 999

1 146 511
654 093
272 739

58 999 995



2.2.1  Varianty  způsobu  narovnání  vztahů  s  církvemi  a  náboženskými 
společnostmi

Podle  návrhu vlády  o  majetkovém vyrovnání  s  církvemi  a  náboženskými  společnostmi  a 

o změně některých zákonů, který byl projednán dne 11. ledna 2012 v Praze předsedou vlády 

RNDr.  Petrem  Nečasem  a  ministryní  kultury  Mgr.  Alenou  Hanákovou,  byly  navrženy 

následující  varianty  způsobu  vyrovnání  majetkových  vztahů  mezi  státem  a  církvemi  a 

náboženskými společnostmi. 

Nulová varianta – nedělat nic 

Způsob,  kdy k narovnání  vůbec  nedojde,  stát  bude nadále přispívat  na  platy duchovních. 

Nevýhodou  této  varianty  jsou  vysoké  náklady.  S  růstem  duchovních  by  rostly  i  výdaje 

ze státního rozpočtu a za 60 let by se náklady vyšplhaly až na 161 mld Kč. Navíc tato varianta 

neřeší naturální majetkový problém a znemožňuje obcím a soukromým subjektům využívat 

majetek církví k realizaci některých projektů. 

Varianta 1 – obecný restituční zákon

Jedná se o způsob majetkového narovnání formou obecného restitučního zákona. Tento proces 

je  však  zdlouhavý  a  k  systému  samofinancování  církví  a  náboženských  společností  by 

v blízké době nedošlo.  

Varianta 2 – výčtový restituční zákon

Obsahem  tohoto  zákona  by  byl  seznam  majetku,  který  církve  a  náboženské  společnosti 

vlastní, a který má být převeden. 

Výhodou  této  varianty  je  její  konkrétnost  a  operativnost,  ale  nastává  zde  problém 

s  přečíslováním parcel,  a  s  jejich slučováním a  rozdělování.  Varianta  je  sice  levnější  než 

nulová, ale stejně zdlouhavá jako varianta 1. 

Varianty  1  a  2 jsou  založené  na  naturální  restituci  a  jsou  výhodné  v  podstatě  jenom 

pro Římskokatolickou církev, která vlastní 98% majetku,  ostatní církve vlastní buď malý, 

zanedbatelný majetek, nebo žádný, tudíž by zůstaly bez prostředků. Navíc by majetek musely 

vrátit všechny instituce – tzn. Pozemkový fond ČR, Lesy ČR, obce a soukromé osoby. 
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Varianta 3 – čístá finanční kompenzace

Tato varianta je co se týče rychlosti realizace a transakčních nákladů výhodná jak pro církve, 

tak pro obce a ostatní subjekty, ale pro státní rozpočet by to znamenalo velkou finanční zátěž 

a zase by neřešila naturální restituci. 

Varianta 4 – kombinace finanční kompenzace a naturální restituce

Toto  řešení  se  jeví  co  do  finanční  a  časové  náročnosti  jako  nejvhodnější.  Je  technicky 

proveditelná  a  vhodná  pro  všechny  druhy  církví  a  náboženských  společností.  Varianta 

obsahuje dvě subvarianty. 

Subvarianta 4a

Jedná  se  o  návrh  z  roku  2008,  kdy  by  mělo  být  církvím  a  náboženským  společnostem 

vyplaceno celkem 83 mld. Kč v průběhu 60 let. Návrh obsahuje i přechodnou dobu 20 let, kdy 

bude v této době církvím a náboženským společnostem vyplacen příspěvek na jejich činnost, 

v  průběhu dalších  let  se  příspěvek bude snižovat  o  5%. Navrácen by byl  majetek  pouze 

ve vlastnictví státu. Varianta počítá s úrokovou mírou ve výši 4,85% p.a.

Subvarianta 4b

Vládní návrh ze dne 11. ledna 2012 navrhuje vyplacení celkové částky ve výši 59 mld. Kč 

po dobu 30 let. Finanční náhrada bude rozdělena v poměru 80% pro Římskokatolickou církev 

a  20% pro ostatní  církve a  náboženské společnosti  V přechodném období  17 let  se  bude 

vyplácet církvím a náboženským společnostem příspěvek na činnost, který bude ve čtvrtém 

roce a dalších letech snížen o 5%. Bude se vydávat pouze nemovitý státní majetek. Splátky se 

budou každoročně valorizovat o míru roční inflace (cca 2%)6, ale na rozdíl od varianty 4a 

nebudou úročeny.  Finanční  náhrada  nepodléhá  sdaněním ani  jiným poplatkům podobného 

charakteru.

Varianta 4b byla přijata jako vhodný kompromis mezi výši roční splátky a celkovou délkou 

splácení. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu 

dosud neuhrazených ročních splátek. Ročně se tak vyplatí ze státního rozpočtu zhruba 2 mld. 

Kč (Vládní návrh o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnosti, 2012). 

6 Konečná částka se tedy může vyšplhat až na 96 mld. Kč.
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Částka  59  mld.  představuje  hodnotu  církevního  majetku,  který  po  provedení  církevních 

restitucí  zůstane  ve  vlastnictví  státu.  Zatímco  stát  bude  tuto  částku  splácet,  tak  přesně 

od 1.1.2013 bude odblokováno 44 % historického církevního majetku v hodnotě 59 mld. Kč, 

s nímž si stát bude moci nakládat podle svého uvážení, např. jej prodat a výtěžek z prodeje 

použít na vyrovnání s církvemi. Z připravovaného zákona bude vyňata Katedrála sv. Víta, 

o které se vede neustálý souboj a bude nadále ve spoluvlastnictví státu a církve (Komentář 

k výrokům při projednávání návrhu zákona v PS dne 3.2.2012, 2012). 

Celková cena se vypočetla podle průměrné ceny zemědělské půdy v ČR ve výši 44,48 Kč/m2. 

Výpočet  ocenění  prováděla  nazávislá  společnost  Ernst  & Young  a  byla  schválena  vládní 

i expertní komisí, která se skládala ze zástupců Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství 

a Ministerstva financí. 

Zda  je  výsledná  částka  postačující  či  nikoli  je  další  spornou otázkou.  Stát  ročně  vydává 

na církve a náboženské společnosti cca 1,4 mld Kč ročně. Dle analýzy Národohospodářské 

fakulty Vysoké školy ekonomické činí výnos ze zabaveného majetku církví a náboženských 

společností cca 3 mld. ročně. Po odečtení výdajů a výnosů tak dosud připadlo 1,6 mld. Kč 

ve prospěch státu na úkor církví. 

Vládní návrh o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnosti prošel v lednu 

2012 prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Koaličtí poslanci 

zákon  pravděpodobně  při  dalším  projednání  schválí,  proti  ale  bude  levicový  senát. 

Pro  schválení  bude  pravice  potřebovat  minimálně  101  hlasů.  Vše  záleží  také  na  postoji 

prezidenta  republiky,  který  je  dosud  nejasný.  Autoři  zákona  doufají  v  jeho  neutralitu 

(Ekonom, 2012).

25



2.3.  Příklady  financování  církví  a  náboženských  společností 
v zemích EU

Při  hledání  nového  způsobu  financování  církví  a  náboženských  společností  se  můžeme 

inspirovat také financováním jiných evropských zemí. Aplikace zahraničních modelů v České 

republice  však  není  jednoduchá,  závisí  na  mnoha  faktorech  jako  je  historický  vývoj 

finančního zabezpečení církví, současný vztah státu a církví, legislativní zabezpečení, stav 

religiozity a ekonomický stav společnosti. 

Německý model  je založen na systému  církevních daní, který je zakotven v Ústavě. Tyto 

daně mají  možnost  vybírat  ve svůj  prospěch církve a náboženské společnosti  dobrovolně. 

Problematiku církevních daní  upravují  smlouvy mezi  státem a církvemi  a  církevní  právo. 

Povinnost platit daně je založeno na členství v určité církvi a náboženské společnosti, proto je 

nutná konfesně právní úprava tohoto členství. Církevní daň má formu přirážky k dani státní, 

vybírá se ve výši zhruba 8% – 9% celkového zdanění příjmu. Výše daní si volí jednotlivé 

církevní orgány podle potřeby. Odvod daní provádí zaměstnavatel. Finanční podpora ze strany 

státu je minimální – ve formě finanční úhrady za sekularizovaný majetek a v podobě státní 

subvence  v  oblasti  církevního  školství  charitativní  činnosti.  Dalším  zdrojem příjmů  jsou 

příspěvky, dary a daňové úlevy. 

Výhodou tohoto  modelu  je,  že  se  církev  financuje  sama,  že  zdroj  příjmů  pochází  přímo 

od členů církve. Nevýhodou však je, že jde o určité přinucení. Člen církve si nemůže určit 

výši  příspěvku,  jak  to  je  třeba  u  systému  sbírek  a  darů.  Tento  model  je  zaveden  také 

ve Švýcarsku a Švédsku. 

Italský  model zahrnuje  formu  daňových  asignací,  které  stát  uplatňuje  od  roku  1990. 

Asignace je určitá částka daně z příjmu (v Itálii ve výši 0,8%), kterou každý občan odvádí 

na určité účely, které si sám vybere. Může se tak rozhodnout zda bude jeho částka použita 

na financování platů duchovních, které stát nepodporuje, na údržbu církevních památek nebo 

na  charitativní  a  jiné  sociální  účely.  Asignaci  zaplatí  občan v  každém případě,  pokud se 

nerozhodne pro konkrétní účel, bude částka rozdělena v takovém poměru, v jakém se ostatní 

poplatníci rozhodli dát své peníze státu nebo církvi. 
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Výhoda  modelu,  oproti  církevních  daní,  je  v  její  dobrovolnosti,  občan  může  církev 

podporovat  nezávisle  na  tom,  zda  je  či  není  jejím  členem.  Tento  model  uplatňuje  také 

Španělsko, Maďarsko, Slovensko a Polsko.

Rakouský model používá systém  církevních poplatků. Rakousko je jedinou zemí, kde je 

tento  systém povinných příspěvků zaveden.  Tyto  příspěvky si  stanovuje  jednotlivá  církev 

sama, která také zajišťuje jejich správu a vybírání. Stát pomáhá církvím tím, že je sníženo 

zdanění  občanů  a  církev  je  osvobozena  od  daně  průmyslové,  spolkové,  pozemkové  a 

majetkové. Dále stát poskytuje také příspěvky a subvencuje církevní školství. 

Nedostatkem modelu  jsou  velké  administrativní  náklady  při  správě  příspěvků  a  problém 

s  podchycováním osob,  které  mají  příspěvek platit,  který  může vyústit  až  v soudní  spor.  

Model je zaveden také v Nizozemí.

Systém darů a sbírek uplatňuje Francie. Model závislý na financování ze státního rozpočtu 

používá Belgie, Lucembursko, Řecko (Rektořík, 2002). 

Pro uplatnění zmiňovaných modelů v ČR jsou nevhodné modely zemí, které prošly výrazně 

odlišným historickým a politickým vývojem jako je Francie, Německo, Rakousko a modely, 

kde se stát  stotožňuje s  církví,  jak je tomu např.  v Řecku.  Nepřijatelné je proto v České 

republice zavedení církevních daní a příspěvků, kterou odmítá většina církví, z důvodů, že by 

lidé začali z církví vystupovat. Navíc církve podporují dobrovolné a né vynucené příspěvky a 

dary. 

Jedním z  vhodných  způsobů  pro  financování  církví  a  náboženských  společností  v  České 

republice se jeví model daňových asignací. Ten by sice znamenal zvýšení příjmů církvím, ale 

zase snížení příjmů do státního rozpočtu. 

V příloze č. 4 je uvedena skladba církevních finančních zdrojů ve vybraných zemích. 
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2.4 Financování církví a náboženských společností v ČR

Kapitola o financování církví a náboženských společností pojednává o zdrojích, ze kterých 

církve  a  náboženské  společnosti  financují  svojí  činnost.  Při  přípravě  nového  projektu 

financování církví v českých zemí je nutné se ohlédnout k její historii. 

Tretera (2002) uvádí tyto historické tradice financování, kdy příjmy církví tvořily:

a) výnosy z  vlastního církevního majetku – Katolické církve  vycházely z  kapitálového 

vkladu  předků,  evangelické  církve  pronajímaly  činžovní  domy,  některé  sbory  vlastnily 

pozemky,

b) náhrada za sekularizovaný církevní majetek – poskytování cla z dovážené soli českým 

diecézím (především u Katolických církví),

c) výnosy náboženských fondů (matic)  – šlo o zdroj příjmů Katolických církví z majetku 

vzniklého  kombinací  majetku  církevního  a  odvodů  ze  solní  pokladny  (tj.  cla,  určeného 

pro církev v náhradu za nerestituovaný majetek),

d) kongruové a dotační příspěvky poskytované státem  – kongrua je doplnění výživného 

pro část katolického duchovenstva, byla vyplácena z majetku zemských náboženských fondů 

podle počtů členů v církvi, 

e) příspěvky a dary členů církví – u nekatolických církví činily větší podíl na zdroji příjmů, 

než u Katolických církví, členové nekatolických církví byli zvyklí více přispívat, a tím se 

staly více finančně samostatnější. 

2.4.1 Financování podle zákona č. 218/1949 Sb.

Tento  způsob  získávání  finančních  prostředků  byl  nahrazen  zákonem  č.  218/1949  Sb., 

o  hospodářském  zabezpečení  církví  a  náboženských  společností  státem,  ve  znění 

pozdějších předpisů. Jedná se o financování ze státního rozpočtu. Podle tohoto zákona stát 

poskytuje  některým  registrovaným  církvím  a  náboženským  společnostem,  kterým  bylo 

přiznáno  oprávnění  k  výkonu  zvláštních  práv,  úhradu  osobních  požitků  duchovních, 

působících  jako zaměstnanci  církví  a  náboženských společností,  v  církevní  administrativě 

nebo ústavech pro výchovu duchovních. 

Celkový  rozsah  úhrady na  tyto  požitky  duchovních  stanovuje  státní  rozpočet,  tj.  zákony 
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o  státním  rozpočtu  schvalované  pro  každý  kalendářní  rok  Poslaneckou  sněmovnou 

Parlamentu ČR.  

Osobní požitky duchovních tvoří:

– základní plat,

– hodnostní přídavek,

– odměna za vyšší výkon.

Částku základního platu, způsob a míru jeho zvyšování, podmínky pro přiznání hodnostního 

přídavku a jeho výši, jakož i podmínky pro odměny za vyšší výkon stanoví vláda nařízením 

č.  86/1993  Sb.,   o  osobních  požitcích  poskytovaných  duchovními  a  náboženských 

společností.

Kromě osobních  požitků  mají  duchovní  také  nárok na  náhradu cestovních,  stěhovacích  a 

jiných výloh podle obecných předpisů. 

Sociální  dávky (dávky  na  nezaopatřené  děti)  a  pensijní  zabezpečení  duchovních  a  jejich 

rodinných příslušníků se poskytují podle obdoby předpisů platných pro státní zaměstnance.

Stát rovněž hradí věcné náklady spojené s výkonem bohoslužeb a jiných náboženských úkonů 

i s církevní administrativou. 

Zástupci  církví  a  náboženských společností  a  správcové  církevního  majetku  jsou  povinni 

sestavovat rozpočty a závěrečné účty a předkládat je ke schválení Státnímu úřadu pro věci 

církevní. 

Od  roku  2008  jsou  výdaje  na  činnost  registrovaných  církví  a  náboženských  společností 

členěny na tři závazné ukazatele:7

– platy duchovních a pojistné, 

7 Do té doby byly výdaje členěny na tyto ukazatele: platy duchovních, pojistné duchovních, platy administrativy, 

pojistné administrativy, prostředky na věcné náklady církví a náboženských společností, prostředky na údržbu 

církevního majetku. 
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– provozní náklady církví a náboženských společností,

– opravy církevního majetku.

Ze státního rozpočtu je financováno17 církví a náboženských společností, které jsou uvedeny 

v příloze č. 2 a 3.

Prostředky ze státního rozpočtu jsou zasílány na ústředí Církví a náboženských společností. 

Výjimku  tvoří  Římskokatolická  církev,  kde  jsou  částky  rozesílány  na  jednotlivá 

arcibiskupství, biskupství, Českou biskupskou konferenci a Konferenci vyšších představených 

mužských  a  ženských  řeholí  a  Pravoslavná  církev  v  českých  zemích,  kde  jsou  částky 

rozesílány  na  pražskou  a  olomoucko-brněnskou  eparchii.  Peněžní  prostředky  na  platy 

duchovních byly rozděleny podle skutečného počtu duchovních vykazovaného pravidelnými 

měsíčními mzdovými inventurami.

Církve registrované na základě zákona č. 3/2002 Sb. mají nárok na státní příspěvek po deseti 

letech od registrace (v případě, že se k nim přihlásilo alespoň 1 promile obyvatelstva) (Zákon 

č.218/1949 Sb.). 

2.4.2 Financování podle zákona č. 3/2002 Sb.

Církve a náboženské společnosti, které nejsou financovány ze státního rozpočtu, ale i ty, které 

jsou, mají další možnosti, jak získávat finanční prostředky. 

Jednou z formou příjmů jsou  výnosy z nemovitého a movitého majetku. Pokud se jedná 

o  prodej  majetku,  tak  jde  o  finanční  přínos  sice  vysoký,  ale  mimořádný.  Výnosy 

z pronajímání budov jsou spíše dodatkovým zdrojem. Nájemné je obvykle malé a nepostačuje 

ani na krytí běžného provozu. 

Významnou část příjmů všech církví a náboženských společností nejen u nás, ale i v zahraničí 

tvoří  sbírky. Jejich výnos je relativně vysoký a stálý.  V katolických diecézích činil  jejich 

celkový výnos stejnou sumu jako státní dotace na duchovenstvo. V evangelických církví jsou 
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kromě sbírek významnou složkou také roční příspěvky a desátky. 

Rozlišujeme  sbírky  kostelní  a  účelové.  Kostelní  sbírka je  sbírka  konaná  během nebo  po 

skončení bohoslužeb a její výtěžek jde na obecné potřeby farnosti (sboru nebo obce). Účelové  

sbírky  jsou  v Katolické církvi  poskytovány pro sociální  účely,  na bohoslovce,  pomoc při 

živelných  katastrofách  doma  i  v  zahraničí  apod.  V Českobratrské  církvi  evangelické  jde 

výtěžek ze sbírky na Jeronýmovu jednotu – tj. fond, který se rozděluje mezi farní sbory, kde 

probíhají  opravy majetku.  Dále  na  hlavní  dar  lásky  Jeronýmovy  jednoty,  který  připadne 

farnosti, která vyhrála soutěž o nejpotřebnější farnost a na Jubilejní toleranční dar – tj. oběžný 

fond, z kterého se poskytují bezúročné půjčky na opravy. V církvi Československé husitské je 

ze sbírek doplňován Fond bratrské svépomoci,  z jehož základu se vytváří  povinný odvod 

diecézím.

Roční  příspěvky  a  desátky mají  velkou  váhu  především v  nekatolických  církví.  Církev 

československá husitská ukládá svým členům malý povinný členský příspěvek – tzv. církevní 

daň. V Českobratrské církvi evangelické se vybírá salární příspěvek, který je sice povinný, ale 

jeho výše  je  dobrovolná.  Specifikum Církve  adventistů  sedmého dne  je  vybírání  desátků 

(Tretera, 2002).

Významnou složkou církví je také nepřímá podpora ze strany veřejnosti v podobě daňových 

úlev ve prospěch těch,  kteří  poskytují  církvím a náboženským společnostem dary.  „Podle 

zákona  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z  příjmu  lze  od  základu  daně  fyzických  osob  odečíst 

hodnotu  darů  až  do  výše  10% základu daně,  v  případě  právnické  osoby až  do  výše  5% 

základu  daně,  což  se  vztahuje  i  na  dary  poskytnuté  církvím  a  náboženským 

společnostem.“(Obecně o možnostech financování církví a náboženských společností, 2007). 

Co se týše úlev od soudních a správních poplatků, tak plně lze využít u daně z nemovitosti, 

dědické a darovací daně, částečně u daně spotřební a správních poplatků a využít úlevy nelze 

v případě soudních poplatků. 

V oblasti školství, charitativní, sociální a zdravotní péče a opravy, obnovy a údržby kulturních 

památek mají církve a náboženské společnosti včetně jejich evidovaných právnických osob 
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shodné  možnosti  zvýhodněného  financování  s  jinými  fyzickými  a  právnickými  osobami 

od orgánů spravujících veřejné rozpočty. 

Dalším zdrojem z  veřejných rozpočtů  jsou  dotace  obcí  a  účelové  dotace z  Ministerstva 

kultury na obnovu církevních kulturních památek celostátního významu.

Církve  a  náboženské  společnosti  mají  možnost  požádat  o  granty na  jejich  kulturní  a 

náboženské  aktivity  z  programů  spravovaných  odborem  církví  ministerstva  kultury.  MK 

vyhlašuje dva konkurzy pro církve a náboženské společnosti a pro občanská sdružení církví a 

náboženských společností. Předmětem projetků mohou být buď jednorázové akce (koncert, 

výstava, pouť) nebo činnosti (pravidelná setkání apod.). Do konkurzu nemohou být zařazeny 

projekty na akce investičního charakteru. 

Mezi další příjmy patří  úroky z vkladů, dědictví, příspěvky z části výtěžků podle zvláštního 

zákona,  půjčky  a  úvěry,  příjmy  z  podnikání  nebo  jiné  výdělečné  činnosti  (Obecně  o 

možnostech financování církví a náboženských společnostech, 2007).

Velkým  zdrojem  některých  církví  a  náboženských  společností  je  finanční  podpora 

ze zahraničí. Ta se však snižuje, protože se přesunula do oblasti, kde je pomoc potřebnější 

(např. Českobratrská církev evangelická, Církev Živého Boha)

2.5 Příjmy a náklady církví a náboženských společností v ČR

2.5.1 Náklady církví a náboženských společností v roce 2010

Náklady  se  v  této  části  kapitoly  myslí  výdaje  ze  státního  rozpočtu.  Peněžní  prostředky 

na činnost registrovaným církvím a náboženským společnostem činily v roce 2010 celkem 

1 439 008 tis. Kč a podílí se tak 17%  k celkovým výdajům Ministerstva kultury, které činily 

8 248 384 tis. Kč.
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Výdaje jsou rozděleny do kategorií následovně:

– platy duchovních a pojistné – 1 331 505 tis. Kč,

– provozní náklady – 83 050 tis. Kč,

– opravy církevního majetku – 24 453 tis. Kč (Výroční zpráva Ministerstva kultury za 

rok 2010, 2011).

Stejně jako v jiných organizacích a firmách, tak i u církví tvoří nejvýznamnější a největší 

položku  výdajů  platy  a  pojistné  duchovních  (92,5%).  Jejich  počet,  jak  bude  patrný 

v  následujících  tabulkách,  každoročně  roste.  Výdaje  na  krytí  schodku  rozpočtů  základní 

administrativy církevních ústředí tvoří 5,6% a 1,7% z celkových výdajů se hradí nejdůležitější 

opravy církevních objektů (viz graf 2.3).

Graf 2.3: Kategorie výdajů církví a náboženských společností v roce 2010 (v %)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zpráva Ministerstva kultury za rok 2010, 2011

V  tabulce  2.2  jsou  uvedeny  kategorie  výdajů  s  počtem  duchovních  rozděleny 

pro jednotlivé církve a náboženské společnosti, na které Ministerstvo kultury vydalo v roce 

2010 náklady. Největší počet duchovních je z Římskokatolické církve. Tudíž jsou i výdaje 

na  tuto  církev  oproti  ostatním  nejvyšší.  Nemalou  částku  vydává  stát  také  na  Církev 

československou  husitskou.  Výdaje  na  ostatní  církve  se  pohybují  v  řádech  několika 

desetitisíců. 
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Tabulka 2.3: Přehled počtu duchovních a finančních prostředků v roce 2010 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zpráva Ministerstva kultury za rok 2010, 2011

Podle nařízení vlády č. 86/1993 Sb., se plat duchovních odvíjí od platového třídy, do které 

jsou zařazeni podle vykonávané činnosti. Platová třída má deset platových stupňů v závislosti 

na  délce  praxe  (viz  příloha  č.  5).  V  přepočtu  vychází  průměrné  příjmy  duchovníků 

u  jednotlivých  církví  a  náboženských  společností  kolem 23  tisíc  Kč  za  měsíc.  Nejvyšší 

měsíční příjmy mají duchovní u církve Adventistů sedmého dne a u Luterské evangelické 

církve a. v. v České republice (26 tisíc Kč/měsíc).8

Vyšší řeholní představení jsou jediní řeholníci, kteří jsou za svou práci v řeholi odměňováni. 

Dotace na jejich plat přichází přes diecézi, na jejímž území má vyšší řeholní představený své 

sídlo. Přesto, že není diecézi podřízen, dostává od ní plat. 

8 Vlastní  výpočty na základě počtu duchovních a výdajů na duchovní v jednotlivých církví a náboženských 

společností (viz. tabulka 2.2).
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Název CELKEM 

Církev římskokatolická 3192
Církev československá husitská 382

257
Apoštolská církev 184 774

170 768
Církev bratrská 111 450
Jednota bratrská 112 364
Církev adventistů sedmého dne 94 516
Slezská církev evangelická a.v. 102 462
Evangelická církev metodistická 52 852 225
Bratrská jednota baptistů 49 691 179
Starokatolická církev v ČR 47 675 174
Církev řeckokatolická 45 722 160
Federace židovských obcí v ČR 42 713 210
Evangelická církev a.v v ČR 19 223 55

11 265 37

5 58 17
CELKEM

Počet 
duchovních 

(přepočtený a 
zaokrouhlený)

Platy 
duchovních 

včetně 
pojistného

Provozní 
náklady 

Prostředky 
na opravy 
církevního 

majetku
871 099 57 038 17 001 945 138
105 355 6 659 1 928 113 942

Českobratrská církev evangelická 77 586 3 901 1 133 82 620
45 468 2 652 48 894

Pravoslavná církev v českých 
zemích 42 048 2 636 45 452

30 227 1 528 32 205
29 938 1 227 31 529
28 896 1 750 31 162
27 811 1 460 29 733
14 812 15 889
13 328 14 198
11 950 12 799
11 817 12 699
11 143 12 066
5 236 5 514

Luterská evangelická církev a.v. v 
ČR 3 447 3 749
Náboženská společnost českých 
unitářů 1 344 1 419

4 858 1 331 505 83 050 24 453 1 439 008



V tabulce  2.3  jsou uvedeny celkové výdaje  ze  státního  rozpočtu  na  církve  a  náboženské 

společnosti od roku 2005 do roku 2010. 

Tabulka 2.4: Souhrný přehled financování církví a náboženských společností ze státního 

rozpočtu za období 2005 – 2010 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zpráva Ministerstva kultury za roky 2005 – 2010

Jejich tendence je vzrůstající. Je to dáno každoročním nárůstem duchovních a s nimi také růst 

výdajů na platy. Rovněž vzrostly i provozní náklady. Jenom výdaje na opravy majetku mají 

nepravidelnou frekvenci. Nejvyšší výdaje činily v roce 2005, během roku 2006 až 2008 byly 

konstantní, malinko vzrostly v roce 2009 a v roce 2010 opět trochu poklesly. 

Vývoj jednotlivých nákladů, počet duchovních a celkových nákladů za období 2005 až 2010 

je zobrazen v grafu 2.4. 

Graf 2.4: Růst nákladů a počtu duchovních za období 2005 – 2010 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zpráva Ministerstva kultury za roky 2005 – 2010

Během sledovaného období je zaznamenán růst platů duchovních, přitom počet duchovních je 

během 5 let téměř konstantní. Je také patrné, že křivka celkových nákladů kopíruje křivku 
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Platy duchovních + 
pojistné
Provozní náklady 
Opravy církevního 
majetku 
Výdaje celkem 

U k az a t e l 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet duchovních
Platy duchovních + pojistné
Provozní náklady 
Opravy církevního majetku 
Výdaje celkem 

4 137 4 285 4 389 4 600 4 755 4 858
912 480 1 007 271 1 179 000 1 245 000 1 276 000 1 331 505

79 399 82 887 82 900 83 000 85 000 83 050
26 491 23 740 23 740 23 740 25 740 24 453

1 018 370 1 113 898 1 285 640 1 351 740 1 386 740 1 443 866



platů duchovních. Celkové výdaje jsou totiž ovlivňovány výdaji na platy, které tvoří jejich 

podstanou část.

Kromě  základních  tří  katogorií  Ministerstvo  kultury  vynakládá  pravidělně  také  výdaje 

na  podporu  kulturních  aktivit  církví  a  náboženských  společností  v  podobě  grantů.  Výše 

jednotlivých  částek  na  kulturní  aktivity  církví  a  náboženských  společností  je  zobrazen 

v tabulce 2.4.

Tabulka 2.5: Podpora významných kulturních aktivit církví a náboženských společností 

v roce 2010 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zpráva Ministerstva kultury za rok 2010, 2011

V roce 2010 poskytlo Ministerstvo kultury 4 367 tis. Kč na podporu významných kulturních 

aktivit  církví a náboženských společností  a částku 299 tis.  Kč pro rozvoj náboženských a 

nábožensko-kulturních  aktivit  občanských  sdružení  církví  a  náboženských  společností. 

Výdaje na tyto aktivity tvoří 0,5% z celkových nákladů Ministerstva kultury. 

Stát  podporuje  také  církevní  školství.  Náklady  na  jejich  činnost  se  hradí  z  rozpočtu 

Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy.  V  roce  2010  poskytlo  MŠMT  církevním 

školám dotace v celkové výši 1,02 mil. Kč. K celkovým výdajům MŠTM se tak podílí 0,8% 

(Ročenka MŠMT za rok 2010, 2011). 
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Apoštolská církev 30
Bratrská jednota baptistů 20
Církev bratrská 70
Církev československá husitská 270
Církev křesťanská společenství 25
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická 110
Federace židovských obcí 260
Jednota bratrská 35
Pravoslavná církev 9
Slezská církev evangelická 25
Starokatolická církev 10
Královská kanonie premonstrátů
CELKEM

1 502

2 000
4 367



2.5.2 Příjmy církví a náboženských společností v roce 2010

Příjmy jednotlivých církvích a náboženských společností jsou v režii jejich právnických osob. 

Proto  jsou  souhrné  výsledky  o  hospodaření  těžko  zjistitelné,  neboť  ne  všechny  církve 

zveřejňují svoje výroční zprávy a závěrečné účty. V tabulce 2.5 jsou uvedeny příjmy, výdaje a 

celkový výsledek hospodaření za rok 2010 pěti  církví,  které jsou financovány ze státního 

rozpočtu, a které uvedly své výroční zprávy na svých internetových stránkách.

Tabulka 2.6: Výsledek hospodaření vybraných církví a náboženských společností v roce 

2010 (v tis. Kč)

Vlastní  zpracování,  zdroj:  Výroční  zpráva  Apoštolské  církve,  Českobratrské  církve  evangelické,  Federace  

židovských obcí, Jednoty bratrské, Slezské církve evangelické augsburského vyznání z roku 2010, 2011

Největší podíl příjmů Apoštolské církve tvoří provozní dotace a příspěvky. Ostatní část příjmů 

tvoří tržby za vlastní výrobky aj. Z nákladů téměř 90% tvoří osobní náklady, zbytek zahrnuje 

nákup materiálu, služby, odpisy apod. Českobratrská církev evangelická má největší příjmy 

z dotací, z darů, z fondů a z tržeb za pronájem majetku. Velké náklady má opět v podobě 

mezd,  odpisů,  služeb,  stravenek  a  darů.  Zdroj  příjmů  Federace  Židovských  obcí  tvoří 

příspěvky  a  provozní  dotace.  Náklady  vynakládá  na  poskytované  služby  a  příspěvky. 

U Jednoty bratrské a Slezské církve evangelické a.v. tvoří největší příjmy granty, dotace a 

příspěvky. Výdaje vynakládá na mzdy, poskytnuté dary a opravy majetku.  

Celkový  výsledek  hospodaření  těchto  církví  a  náboženských  společností  za  rok  2010  je 

zobrazen v grafu 2.5.
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Název církve/náboženské společnosti Náklady Příjmy Ztráta/zisk
Apoštolská církev
Českobratrská církev evangelická
Federace židovských obcí 591
Jednota bratrská -758
Slezská církev evangelická a.v. -575

67 706 66 569 -1 137
147 013 142 206 -4 807

40 168 40 759
37 386 36 628
35 195 34 620



Graf 2.5:  Výsledek hospodaření  vybraných církví  a náboženských společností  v  roce 

2010 (v tis. Kč)

Vlastní  zpracování,  zdroj:  Výroční  zpráva  Apoštolské  církve,  Českobratrské  církve  evangelické,  Federace  

židovských obcí, Jednoty bratrské, Slezské církve evangelické augsburského vyznání z roku 2010, 2011

Většina těchto církví má ztrátový rozpočet, kromě Federace židovských obcí, jejichž zisk byl 

v roce 2010 asi 600 tis. Kč. Ztráta ostatních církví však není tak velká. Nejvetší příjmy a 

výdaje  z  uvedených  církví  a  náboženských  společností  vykazovala  Českobratrská  církev 

evangelická.
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3. FINANCOVÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR

3.1 Charakteristika Římskokatolické církve 

Římskokatolická  církev  je  jednou  z  největších,  nejpočetnějších  a  nejrozšířenějších 

z třiadvaceti katolických církví ve světě. Jedná se o církev, která uznává přední postavení 

římského  biskupa.  Papežova  role  a  pravomoci  dodnes  zůstaly  jednou 

z  nejvyznamnějších  charakteristik,  které  Římskokatolickou  církev  odlišují  od  ostatních 

křesťanských  útvarů.  Papež  stojí  také  v  čele  Svatého  stolce,  politického  útvaru  katolické 

církve. Současný papež Benedikt XVI. (vlastním jménem Joseph Ratzinger) vykonává svoji 

funkci od roku 2005.

Základní  články víry  jsou  uvedeny  podrobně  v  Katechismu  katolické  církve  vyhlášeném 

papežem  Janem  Pavlem  II.  dne  11.10.1992.  Stručně  jsou  základní  články  víry  uvedeny 

v nicejsko-cařihradském vyznání víry. 

Církev  je  vedena Duchem svatým,  díky kterému si  zachovává čtyři  vlastnosti  –  jednotu, 

svatost, všeobecnost a apoštolskost. Hlavním náboženským textem je Bible. Podle vyznání 

víry je Bůh jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Středem náboženského života je 

nědělní bohoslužba se čtením a výkladem biblického textu a se svátostí eucharistie, při níž je 

Kristus svátostně přítomen. Dalšími svátostmi jsou křest, biřmování, svátost smíření, svátost 

manželství, svátost pomazání nemocných, svátost kněžství.9Osobní zbožnost křesťana může 

být navíc obohacena prožíváním svátků – z nichž nejvýznamnějším a nejdůležitějším svátkem 

jsou Velikonoce a dále také vykonáváním poutí na svaté místa. V církvi je zřetelně oddělena 

skupina  duchovních  (jáhni,  kněží,  biskupové)  a  laici,  tj.  všichni  ostatní  pokřtění.  Kněží 

zachovávají celibát, tzn. nevstupují do manželství.  

Posláním  církve  je  podle  základního  dokumentu  Římskokatolické  církve  uchovávat  a 

vykládat  zjevné  pravdy  Boží,  hlásat  evangelium,  vykonávat  posvěcující  služby,  zvláště 

posvátnou liturgií a vytvářet viditelné a organizované společenství věřících latinského obřadu 

9 Těchto sedm svátostí sdílí Římskokatolická církev také s pravoslavnou církví.
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s Kristem na základech života ve víře,  naději  a lásce,  zejména prostřednictvím zbožnosti, 

apoštolátu a hmotné a duchovní dobročinnosti. 

3.1.1 Historie Římskokatolické církve 

Své založení odvozuje od novozákonního působení Ježíše Krista. V roce 313 bylo za císaře 

Konstantina I. křesťanství v římské říši uznáno jako státní náboženství. Během prvních století 

se církev zformovala do struktury partikulárních církví pod vedením biskupa. Postupně se 

začíná upevňovat i moc papeže. V roce 1054 se církev kvůli nesouladu východních patriarchů 

s věroukou západní  církve rozdělila  na východní  (ortodoxní)  a  západní  (latinskou)  – toto 

rozdělení  je  nazýváno  tzv.  velké  schizma.  Během  15.  a  16.  století  proniká  do  Evropy 

reformace, založená na kritice církevní věrouky a praxe, díky které se od katolické církve 

oddělila řada reformačních (protestantských) církví. 

Na české  území  se  křesťanství  dostalo  a  šířilo  od  roku 863 díky poslaným věrozvěstům 

sv. Cyrila a Metoděje. V 15. a 16. století působení katolické církve v českých zemí přerušily 

husitské války a reformace. Po bitvě na Bílé hoře se podmínky pro činnost církve opět trochu 

zlepšily. V období baroka nastal rozvoj církevní architektury. Od poloviny 18. století narůstá 

administrativní regulace církve státní mocí. 

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 došlo k odlivu věřících do nekatolických 

církví ve snaze odpoutat se od struktur spojovaných s bývalou monarchií. Příchod nacismu 

život  církve  opět  rázně  omezil  a  následný  komunistický  režim  zahájil  ateizaci  české 

společnosti  se  snahou  o  likvidaci  veřejného  náboženského  života  katolické  církve. 

Náboženskou svobodu přinesl až převrat v roce 1989, ve které byla katolická církev a její 

představitelé významnými účastníky (Jäger, 2006).
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3.1.2 Organizační struktura Římskokatolické církve

Organizační struktura se řídí Kodexem kanonického práva z roku 1983.

Česká  republika  je  rozdělena  na  dvě  církevní  provincie -  Česká  církevní  provincie 

a  Moravská církevní  provincie. Provincie  jsou územní  jednotky skládající  se  z  diecézí. 

Provincie  může  zřizovat  a  měnit  pouze  papež.  V čele  provincie  stojí  provinční  koncil  a  

metropolita a řídí ji arcibiskup. 

Českou  církevní  provincii  tvoří  arcidiecéze  pražská,  diecéze  českobudějovická, 

královehradecká, litoměřická a plzeňská. Do Moravské církevní provincie patří arcidiecéze 

olomoucká, diecéze brněnská a ostravskoopavská diecéze (viz obr. 3.1). 

Obr. 3.1: Diecéze v ČR

Zdroj: Římskokatolická církev v Česku, 2012 

Diecéze jsou správní jednotky, v jejíž čele stojí  biskup. Biskupové se sdružují v  Biskupské  

konferenci, která plní především pastorační úkoly a zasedá alespoň jednou ročně. 
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Na úrovni diecéze působí řada orgánů:

– diecézní biskup – je statutárním orgánem diecéze, do úřadu je uváděn tzv. intronizací, 

je nositelem pravomoci řídit, spravovat diecézi a světit kněze, 

– diecézní sněm – poradní orgán složený z vybraných kněží i laiků, 

– diecézní kurie – soubor různých institucí a osob, které pomáhají biskupovi s vedením 

diecéze jako je  generální vikář, biskupský vikář, kancelář, notáři, archivy, ekonomická rada 

s ekonomem a administrativní grémia, 

– diecézní  soudy –  jsou  součástí  soustavy  církevních  soudů  s  působností  na  území 

diecéze, na širším území působí interdiecézní soudy, vyššími soudy jsou metropolitní soudy a 

soudy papežského stolce,

– ostatní orgány –  kněžská rada – sbor vybraných kněží, kteří zastupují ostatní kněze, 

sbor  poradců,  kapituly  kanovníků  –  společenství  kněží,  kteří  mají  za  úkol  vykonávat 

slavnostnější bohoslužby, pastorační rada – plní poradní funkce. 

Menší  jednotkou  než  je  diecéze  je  vikariát (na  území  České  církevní  provincie)  nebo 

děkanát (na  území  Moravské  církevní  provincie).  V jejich  čele  stojí  děkan  nebo  vikář, 

v úřadu jsou jmenováni na 5 let, řídí území svého děkanátu (vikariátu), mají vizitační právo – 

zajišťují pastorační, administrativní a ekonomický stav farností spadajících do jejich obvodů. 

Zvláštní  status  má tzv.  vojenský  vikariát s  celorepublikovou  působností,  sídlí  v  Praze 

v Kanceláři  náčelníka generálního štábu Armády ČR. Do jeho kompetence patří  katolická 

duchovní péče v armádě ČR. 

Děkanáty  a  vikariáty  tvoří  farnosti,  které  jsou  základní  strukturní  jednotkou  diecézí  a 

vikariátů.  Farnost  je  místní  církevní  obec.  Zpravidla  zahrnuje území  jedné nebo několika 

vesnic,  města nebo jeho částí.  Většinou je vymezena územně nebo také personálně (např. 

polská  římská  farnost).  Statutárním orgánem je  farář,  který  má  celou  řadu  povinností  – 

zvěstovat  Boží  slovo,  provádět  katechickou  výuku,  sloužit  mše,  věnovat  se  nemocným a 

postiženým, vést matriky pokřtěných, oddaných a zemřelých. Ve farnosti kromě faráře může 

působit také farní vikář  (kaplan),  výpomocný kněz, trvalý či dočasný jáhen nebo pastorační  

asistent. 
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Mezi  orgány farnosti  patří pastorační  rada  a  ekonomická  rada  jako  pomocné  a  poradní 

orgány (Římskokatolická církev v Česku, 2012).

Česká republika je pokryta 8 diecézí, 109 vikariáty (děkanáty), 2 848 farností.  Rozlohově 

nejrozsáhlejší  je  Diecéze  českobudějovická.  Nejvíce  děkanátů  a  katolíků  má  Arcidiecéze 

olomoucká, ale nejvíc farností a kněží obsahuje diecéze brněnská. Naopak nejmenší diecézí 

s nejmenším počtem farností, kněží a věřících je Diecéze plzeňská (viz tabulka 3.1).

Tabulka 3.1: Informační tabulka jednotlivých diecézí

Vlastní zpracování, zdroj: Diecéze v ČR, 2012

Různý stupeň začlenění do hierarchie Římskokatolické církve mají i další instituce a útvary 

sloužící  v  církvi  ke  zvláštním účelům.  Jsou to  např.: řeholní  řády  a  kongregace,  osobní  

prelatury, kapituly kanovníků, sdružení křesťanů či sekulární instituty (společenství věřících 

žijící podle řeholních pravidel, aniž by byli pevnými členy řádu). 

Účelovým  charitativním  zařízením  je  Česká  katolická  charita a  její  pobočky  diecézní, 

oblastní a farní charity. 

3.1.3 Statistický přehled Římskokatolické církve 

K Římskokatolické církvi se podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 hlásí  1 084 tis. 

věřících  obyvatel,  což  je  74% všech věřících  a  zhruba 11% z  celkového počtu  obyvatel. 

Oproti  sčítání  v  roce  2001  nastal  úbytek  vyznavačů  této  církve  až  o  40%,  která  tehdy 
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Diecéze / arcidiecéze Počet farností Počet kněží Počet katolíků 
Arcidiecéze pražská 14 378 216
Diecéze českobudějovická 11 361 108
Diecéze královehradecká 12 447 220
Diecéze litoměřická 10 437 115
Diecéze plzeňská 10 80 98
Arcidiecéze olomoucká 21 419 378
Diecéze brněnská 20 450 395
Diecéze ostravskoopavská 11 276 167
CELKEM 109

Rozloha 
v km2

Počet 
vikariátů/ 
děkanátů

9 000 370 000
12 500 237 000
12 300 307 000

9 400 162 000
9 200 142 000

10 000 570 000
10 600 533 000

6 300 420 000
79 300 2 848 1 697 2 741 000



zaznamenala 2,8 mil. věřících, což bylo 83,3% ze všech věřících a z celkového počtu obyvatel 

to bylo 27% (Předběžné výsledky SLDB 2011 za ČR a kraje v publikacích, 2012). 

Největší  procento  dosáhla  Římskokatolická  církev  v  roce  1991  –  téměř  90%  ze  všech 

věřících. O dalších deset let později kles počet věřících téměř o 70%. Naopak nejnižší počet 

věřících  byl  zaznamenán  v  roce  1950.  Tento  pokles  a  vzrůst  byl  dán  dobou  a  odsunem 

římskokatolických Němců. Přesto drží tato církev dominantní postavení,  které je dáno její 

historickou  souvislostí  (Obyvatelstvo  hlásící  se  k  jednotlivým  církvím  a  náboženským 

společnostem, 2003).

Nedělní bohoslužby navštěvuje téměř 500 tis. obyvatel. Největší zastoupení má v oblasti jižní 

a střední Moravy, nejmenší v severních Čechách. 

Graf 3.1: Počet věřících Římskokatolické církve v letech 1991, 2001 a 2011 (v tis. obyv.)

Vlastní zpracování, zdroj: Předběžné výsledky SLDB 2011, 2012

V grafuf 3.1 je zaznamenán celkový postupný pokles věřících Římskokatolické církve během 

tří sčítání v roce 1991, 2001 a 2011. 
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3.1.4 Činnost Římskokatolické církve v roce 2010

Prostřednictvím kněží, řeholníků a laických pracovníků spolupracuje Římskokatolická církev 

také s  ostatními institucemi  v oblasti  armády,  policie,  charity a školství.  Římskokatolická 

církev má dle zákona 3/2002 Sb. oprávnění k výkonu všech zvlášních práv. 

Duchovenskou  činnost  zajišťuje  v  České  republice  zhruba  1,7  tis.  kněží.  Z  toho 

14 vojenských kaplanů (10 kněží a 4 trvalí jáhni) vykonávalo svoji činnost v Armádě ČR a 

1 duchovní  v Policii ČR a jejich působnost se odehrávala ve všech 35 věznicích. 

Výuka  náboženství  probíhala  na  veřejných  školách  formou  nepovinného  předmětu. 

Navštěvovalo  ho  celkem 42  tis.  žáků  a  studentů.  Dalších  zhruba  16  tis.  dětí  a  mládeže 

docházelo na výuku na fary. V roce 2010 měla pod sebou Římskokatolická církev celkem 85 

školských právnických osob, 6 spol. s.r.o., 9 občanských sdružení a 5 o.p.s., tzn. celkem 105 

právnických osob škol a školských zařízení. K celkovému školství se Římskokatolická církev 

podílí necelým 1% (Výroční zpráva Římskokatolické církve za rok 2010, 2011).

3.2 Restituce majetku Římskokatolické církve

Majetek Římskokatolické církve obsahuje:

– velkostatky diecézí 118 503 ha,

– velkostatky řádů a Náboženské matice 66 503 ha,

– pozemky farností 40 809 ha.

Celkem tedy má Římskokatolická církev ve vlastnictví 225 815 ha pozemku, z toho bylo 195 

ha  církvi  navraceno  zákonem  č.  298/1990  Sb.,  o  úpravě  některých  majetkových  vztahů 

řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého. Takže celkový nevrácený majetek 

činí 225 620 ha půdy (Zdokumentovaný rozsah majetku církevních velkostatků a farností).

Podle  vládního  návrhu  o  majetkovém  vyrovnání  státu  s  církvemi  a  náboženskými 

společnostmi  má  být  Římskokatolické  církvi  vyplacena  celková  částka  47,  200  mld.  Kč 
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v průběhu 30 let.

3.3 Financování Římskokatolické církve 

Podle  čl.  XI  Základního  dokumentu  Římskokatolické  církve  „každá  právnická  osoba 

Římskokatolické  církve  hospodaří  se  svými  příjmy  a  majetkem  samostatně.  Nakládat 

s majetkem je oprávněn jen statutární zástupce právnické osoby v souladu s omezeními, která 

stanoví  Kodex,  usnesení  České  biskupské  konference,  diecézní  biskupové  a  statuty 

jednotlivých  právnickýh  osob.  Kodex  a  statuty  jednotlivých  právnických  osob  upravují 

způsob a postup, jak se naloží s majetkovými právy a závazky právnických osob v církvi,  

které se ruší, slučují nebo dělí.

Církev získává finanční prostředky pro svou činnost od státu a z dalších diversifikovaných 

zdrojů,  které  se  liší  podle  druhu  právnické  osoby,  která  je  získává.  Církev  je  oprávněna 

využívat všech příjmů které jí umožňují využívat platné právní předpisy, přičemž jde zejména 

o příjmy uvedené v § 27 odst. 4 zákona č. 3/2002 Sb.“ 

3.3.1 Náklady Římskokatolické církve

Jako náklady se myslí výdaje na činost Římskokatolické církve ze státního rozpočtu. V roce 

2010  činily  celkové  náklady  946  502  tis.  Kč.  Tvoří  66%  celkových  výdajů  všech 

registovaných církví a náboženských společností. Z celkových výdajů Ministerstva kultury se 

podílí 11% (Výroční zpráva Římskokatolické církve za rok 2010, 2011). 
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Tabulka 3.2: Kategorie výdajů Římskokatolické církve za rok 2010 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zpráva Římskokatolické církve za rok  2010, 2011

Podle  tabulky 3.2  tvoří  nejvyšší  položku  výdajů  platy  a  pojistné  duchovních  –  až  92%. 

Nejmenší část tvoří kulturní aktivity a granty. V jednotlivých kategorií výdajů k celkovému 

počtu výdajů církví a náboženských společností se Římskokatolická církev podílí v rozmezí 

od  65%  do  70%,  tzn.  že  tvoří  ¾  výdajů  Ministerstva  kultury  na  regisrované  církve  a 

náboženské společnosti.

Tabulka  3.3:  Kategorie  nákladů  Římskokatolické  církve  za  období  2005  –  2010 

(v tis.  Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zprávy Římskokatolické církve  za roky 2005 – 2010

Tabulka 3.3 ukazuje jednotlivé výdaje za období 2005 až 2010. Celkové náklady za období 

6 let mají vzrůstající tendenci. Od roku 2005 do roku 2010 narostly až o 300 mil. Kč. Stejně  

tak i platy duchovních s pojistným narostly o 270 mil. Kč během této doby. Menší nárůst,  

„pouze“ 7 mil. Kč, je zaznamenán u provozních nákladů. Výdaje na opravy majetku jsou 

během  jednotlivých  let  proměnlivé,  největší  částka  dosahovala  v  roce  2005.  Celkem 

konstantní jsou výdaje na kulturní aktivity a grantové projekty, až na rok 2008, kde suma 

dosahovala skoro 2 700 tis. Kč. 
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Náklady / rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Platy duchovních + pojistné
Provozní náklady
Opravy církevního majetku
Kulturni aktivity / Grantové projekty 
CELKEM 

601 260 660 052 776 053 802 443 824 711 871 099
50 488 53 835 56 903 56 014 58 403 57 038
18 666 15 416 16 454 16 484 18 040 17 001
1 355 1 720 1 341 2 689 1 644 1 364

671 769 731 023 850 751 877 630 902 798 946 502

Kategorie Kč
Platy duchovních + pojistné 92 65
Provozní náklady 6 68
Opravy církevního majetku 1,8 70
Granty 0,2
CELKEM 100 66

% z celkových výdajů 
Římskokatolické církve

% z celkových výdajů 
církví a náboženských 

společností
871 099
57 038
17 001
1 364

946 502



Graf 3.2: Vývoj platů duchovních a pojistného Římskokatolické církve za období 2005 – 

2010 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zprávy Římskokatolické církve za roky 2005 – 2010

Vývoj platů duchovních a jejich pojistné v jednotlivých letech je zachycen v grafu 3.2, kde je 

vidět vzrůstající tendence. V průměru se jedná o částku 15 tis. Kč/měsíc. I když se tato částka 

zdá malá, tak je pro duchovní postačující. Z této částky si duchovní hradí pouze svoje vlastní 

výdaje, jako je jídlo, oblečení a jiné drobné osobní výdaje (kulturní vyžití apod.). Vzhledem 

k tomu, že většina bydlí na faře, tak nemají velké výdaje spojené s bydlením. Na provoz fary 

pouze přispívají.  K platu duchovních náleží také výtěžky za odsloužené mše,  z nich však 

duchovní hradí nákup pohonných hmot do auta.

Vývoj  ostatních  nákladů  je  zachycen  v  grafu  3.3.  Malý  nárůst  během  sledované  doby 

zaznamenaly náklady na provoz. Zatímco výdaje na opravy majetku a kulturní aktivity mají 

poměrně stálý průběh. 
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Graf 3.3: Vývoj ostatních nákladů Římskokatolické církve za období 2005 – 2010 (v tis. 

Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zprávy Římskokatolické církve za roky 2005 – 2010

Graf 3.4 zobrazuje vývoj celkových nákladů v období 2005 až 2010. 

Graf  3.4:  Vývoj  celkových  nákladů  Římskokatolické  církve  za  období  2005  –  2010 

(v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zprávy Římskokatolické církve za roky 2005 – 2010, 

Stejně jako u výdajů u církví a náboženských společností, tak i u Římskokatolické církve je 

průběh křivky celkových výdajů ovlivněn platy duchovních. Ročně došlo během sledovaného 

období  k nárůstu celkových výdajů na Římskokatolickou církev o 100 tis. Kč. Celkově o 300 

tis. během pěti let. 
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Struktura ukazatelů výdajů ze státního rozpočtu je  v  tabulce 3.4 rozčleněna na jednotlivé 

diecéze.

Tabulka 3.4: Kategorie výdajů diecézí za rok 2010 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zpráva Ministerstva kultury za rok 2010, 2011

Grafu 3.5 ukazuje, že platy duchovních a celkové náklady se jednotlivých diecézí liší, zatím 

co provozní náklady a náklady na opravy jsou téměř shodné u všech diecézí. Vše se odvíjí 

od  počtu  duchovních  v  diecézi.  Největší  výdaje  jdou na  arcidiecézi  olomouckou,  diecézi 

brněnskou a arcidiecézi pražskou. Nejmenší náklady má diecéze plzeňská, protože se jedná 

o diecézí s nejmenším počtem farností, věřících a kněží. 

Graf 3.5: Kategorie výdajů diecézí za rok 2010 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zpráva Ministerstva kultury za rok  2010, 2011

Náklady  na  opravy  církevního  majetku  Římskokatolické  církve  představují  sice  malé 

procento z  jejich výdajů, ale k celkovým výdajům na opravy všech církví a náboženských 
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společností se podílí až 70%. Ze státního rozpočtu se v roce 2010 vydalo na opravy majetku 

Římskokatolické  církve  17  mil.  Kč.  Vydané  náklady  na  opravy  církevního  majetku 

jednotlivým diecézím a ostatním právnickým osobám jsou uvedeny v tabulce 3.5. 

Tabulka 3.5: Opravy církevního majetku Římskokatolické církve v roce 2010 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zpráva Ministerstva kultury za rok  2010, 2011

Největší položku tvoří opravy Konferencí vyšších představených ženských a mužských řeholí. 

Nejnižší částku na opravy šly v roce 2010 do Biskupství plzeňského, českobudějovického a 

ostravskoopavského. 

3.3.2 Příjmy Římskokatolické církve  

Příjmy  a  celkové  hospodaření  Římskokatolické  církve  jako  celek  je  nezjistitelný,  neboť 

financování  je  v  režii  jednotlivých  diecézí  a  jejich  právnických  osob.  Závěrečné  účty 

o celkovém hospodaření jsou cenné údaje, které si každá právnická osoba hlídá. Zákon navíc 

neukládá  jednotlivým  diecézím  dělat  výroční  zprávy,  někdy  to  taky  není  vhodné,  neboť 

některé diecéze mají několik stovek právnických osob, které si svoje uzávěrky dělají samy. 

Z celkového počtu 8 diecézí jsou uvedeny příjmy a výdaje 3 diecézí – Arcidiecéze pražská, 

Diecéze litoměřické a Diecéze brněnské, které svoje výroční zprávy zveřejňují na internetu, 

nebo byly na žádost zaslány. 

V tabulce  3.6  jsou  uvedeny příjmy vybraných  diecézí  a  v  tabulce  3.7  výdaje  vybraných 
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diecézí za rok 2010.

Tabulka 3.6: Výnosy arcidiecéze pražské, diecéze litoměřické a brněnské v roce 2010 

(v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zprávy arcidiecéze pražské a diecéze litoměřické a diecéze brněnské za rok  

2010, 2011

Největší  příjmy  všech  diecézí  plynou  z  dotací,  z  pronájmu,  z  darů  a  sbírek.  Prodej 

dlouhodobého majetku tvoří v litoměřické a brněnské diecézi nejmenší příjem. V arcidiecézi 

pražské jsou zase dary a sbírky nejmenším příjmem. Největší příjmy má diecéze brněnská. 

Tabulka 3.7: Náklady arcidiecéze pražské, diecéze litoměřické a brněnské v roce 2010 

(v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Výroční zprávy arcidiecéze pražské a diecéze litoměřické a diecéze brněnské za rok  

2010, 2011

Největší výdaje  arcidiecéze  pražské  a  diecéze  brněnské tvoří  náklady na  mzdy,  opravy a 

údržby majetku. U diecéze litoměřické to jsou dary a příspěvky. Nižžší položky tvoří daně, 

odpisy a ostatní výdaje. Hospodaření arcidiecéze a diecézí je ztrátové. 

Struktura příjmů a výdajů jsou u každé diecéze rozdílné. Záleží  na charakteru a velikosti 

diecéze, počtu duchovních a farníků. V podstatě lze říci, že největší příjmy diecézí tvoří státní, 

obecní a krajské dotace. Dále výnosy z majetku a sbírky.  Co se  týče výdajů, tak opět největší 
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náklady tvoří mzdy, opravy majetku a dary. 

Financování Římskokatolické církve je ze 44% závislé na veřejných rozpočtech, 45% tvoří 

vlastní příjmy a 11% ostatní příjmy (Rektořík, 2002). Jednotlivé právnické osoby diecézí si 

řídí svoje financování samy. U každé právnické osoby je skladba příjmů a výdajů různá, je to 

dáno jejich charakterem, strukturou a velikostí. 

Farnost  je  součástí  širšího,  dvě  tisíciletí  se  již  rozvíjejícího  ekonomicko-organizačního 

systému církve,  především pak systému hospodaření  diecéze,  ale  také  součástí  celkového 

systému ekonomického zabezpečení církve v ČR.
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4.  NÁVRH  FINANČNÍHO  PROJEKTU  FARNOSTI  PUSTÁ 
POLOM

4.1 Charakteristika farnosti Pustá Polom

Obec Pustá Polom se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku mezi městy Opava a Ostrava (viz 

obr. 4.1). Farnost Pustá Polom se skádá ze čtyř obcí – Pustá Polom, Kyjovice, Hlubočec a 

Podvihov, které náleží k děkanátu Hlučín ostravskoopavské diecéze.10 

Obr. 4.1: Mapka ostravkoopavské diecéze

Vlastní zpracování, zdroj: Diecéze ostravskoopavská, 2012

10 Ostravskoopavská diecéze má 11 děkanátů – Bílovec, Bruntál, Frýdek, Hlučín, Jeseník, Krnov, Místek, Nový 

Jičín, Opava, Ostrava. Děkanát Hlučín obsahuje 22 farností – Bohuslavice u Hlučína, Bolatice, Dolní Benešov, 

Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín, Hrabyně, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice u Hlučína, Kravaře, Ludgeřovice, Mokré 

Lazce, Píšť, Pustá Polom, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velká Polom, Vřesina.
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4.1.1 Historie farnosti Pustá Polom

Historie farnosti  nutně souvisí  s historií  samotné obce.  První písemný záznam o existenci 

obce Pustá Polom pochází z roku 1238 z listiny moravského markraběte Přemysla. Pustou 

Polom  získal  benediktský  klášter  Hradisko  u  Olomouce  při  přerozdělování  pohraničních 

území rodem Přemyslovců. Z roku 1276 pochází zmínka o farním kostelu svatého Martina. 

V roce 1629 se obec na nějakou dobu stala trvalou součástí kyjovického panství, po změně 

majitele kyjovického panství přešla i Pustá Polom do rukou pánů Stollberg – Stollberg. Obec 

tak vlastnili postupně pánové z Kravař, Raduně a Kyjovic.  

Třicetiletá  válka  (1618  –  1648)  přinesla  do  oblasti  kromě  hladomoru  a  epidemie  také 

nedostatek českých kněží, kteří byli nahrazováni polskými. V roce 1777 začala výstavba fary, 

Pustá  Polom byla  v  té  době  nejvýznamnější  vesnicí.  V roce  1862  čítala  farnost  3,4  tis. 

katolíků, součástí farnosti byly obce Budišovice, Kyjovice, Podvihov, Těškovice, Hlubočec a 

Jakubčovice. Zlomovým rokem v dějinách farnosti byl rok 1803, kdy byl postaven na místo 

původního dřevěného kostela z roku 1576 nový kostel v klasickém slohu, který ještě téhoř 

roku vyhořel a byl opět obnoven v dalším roce. Náklady na jeho výstavbu činily 7 tis. zlatých 

a 2/3 hradili dobrovolníci a dárci. Počátkem 20. století se od farnosti oddělila obec Těškovice. 

Okupace  německými  vojsky započala  již  v  říjnu  roku 1939.  V té  době se  kulturní  život 

omezoval jen na české vyučování ve škole a na české bohoslužby. Druhá světová válká opět 

zanechala na kostele značné škody, neboť ji německá vojska používala jako pozorovatelnu. 

Kostel navíc přišel o své dva zvony, které Hitler zabavil pro válečnou potřebu. Oprava stála 

670 tis. Kčs a opět většinou přispěli farníci a dobrovolníci. Osvobození přišlo až 28.4.1945 

v podobě sovětských vojsk. 

Období  komunismu s  sebou přineslo úbytek  dětí  v  náboženství  i  úbytek  věřících.  Teprve 

v roce 1970 byly za 106 tis. Kčs pořízeny a posvěceny nové znovy – velký Svatý Martin a 

menší Immaculata a nastaly nové opravy kostela. 

Od svého vzniku až do současnosti působilo ve farnosti Pustá Polom zhruba 21 farářů, kteří 

zde buď přímo bydleli  na faře  a  sloužili  farnosti  až  do své smrti,  nebo sem jen dočasně 
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dojížděli z jiných farností. Během té dlouhé doby došlo k mnoha rekonstrukcím a opravám 

jak kostela, tak i okolí hřbitova. V roce 2004 bylo oslaveno 200 let od posvěcení kostela. 

(Historie farnosti, 2003).

Je nutno také zmínit i historii dalších obcí farnosti. Kyjovice byly založeny v letech 1267 – 

1290,  kdy patřily ke klášteru Hradisko u Olomouce.  Během následujících staletí  se  často 

měnili majitelé vsi. V roce 1656 získal Kyjovice rod Kalkreuthů, který zde nechal roku 1783 

na místě bývalého panského dvora postavit barokní zámek, který je nejkrásnější památkou 

obce.  Přesné  datum  vzniku  obce  Hlubočec  a  Podvihov  není  možné  doložit,  ale  spolu 

s  ostatními obcemi se připomíná v roce 1287 jako součást  oldřišovského panství  kláštera 

Hradisko u Olomouce. Od roku 1979 do roku 1990 byl Hlubočec součástí obce Pustá Polom 

(Moravskoslezský kraj, Města a obce moravskoslezského kraje). 

4.1.2 Historie majetku a financování farnosti Pustá Polom 

Zajistit duchovní život v obci byla povinnost majitelů panství. Již první zmínka o farnosti je 

v podstatě finančním sporem, kdy Budislav z Lubojat tím, že nechal vystavět bez souhlasu 

hradišťského opata v Lubojatech kapli, se dotkl práv pustopolomské fary. Olomoucký děkan 

pak rozhodl  rozpeři  tak,  že  byl  kostel  v  Lubojatech  ponechán,  ale  Budislav  musel  ročně 

odvádět  pustopolomskému faráři  8  opavských měřic  žita,  8  měřic  ovsa a  půl  ortu stříbra 

olomoucké váhy. 

Farnost byla financována z úkonů, které měly přesně stanoveny své ceny. V průběhu 18. a 19. 

st. bylo z darů patrona farnosti konstituováno farní  beneficium, jehož struktura zahrnovala 

pozemky, porosty, les a finanční hotovost, kterou tam vkládali majitelé panství. Z beneficia se 

hradila hmotná existence kněží, provozní náklady fary, filiálních kaplí a křížů, účelové nadace 

k  zabezpečení  vzdělávání  sociálně  nejslabších  vrstev.  Majitel  beneficia  předem určil  jaká 

přesná částka příjde na konkrétní úkon. Odměnou mu pak byla dohoda za prováděné budoucí 

úkony náboženských služeb – sloužení zádušních mší za jeho osobu apod. 

Svého finančního a majetkového vrcholu dosáhla farnost těsně před první světovou válkou, 
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kdy byl kostel již plně vybaven a finanční situace umožňila, že ve farnosti působili přechodně 

i  tři  kněží.11 K aktivum farnosti  je  nutné  také  započítat  majetek  kněze  J.  Šamárka,  který 

realizoval  výstavbu  kláštera  a  zabezpečoval  doplňkové  vzdělání  ve  farnosti,  starobní  a 

nemocenskou péči. 

První  světová  válka  samozřejmě  majetek  farnosti  poškodila.  Po  odebrání  zvonů  si  státní 

správa  navíc  vynutila  válečnou  půjčku,  která  byla  poskytnuta  na  úkor  kapitálu  beneficia. 

Po  válce  došlo  k  dalšímu  znehodnocení  majetku  farnosti  měnnými  kurzy  při  přepočtu 

zůstatku hotovosti a hodnot cenných papírů z rakouské na novou československou měnu. 

V prvních letech 1. republiky využivala farnost faktu, že nemovitý majetek farnosti byl díky 

údržbě a investic v minulých letech v dobrém stavu a nevyžadoval žádné mimořádné výdaje. 

Vyjímkou bylo pořízení  nových zvonů,  které  však byly financovány z větší  části  farníky. 

Zůstatky hotovosti beneficia byly investovány do státních dluhopisů a půjček. Pravidelným 

příjmem  farnosti  byly  kostelní  sbírky  a  příjmy  z  pozemků,  které  byly  v  roce  1909 

meliorovány a pronajaty drobným zemědělcům nebo velkostatkům. Navíc také rostl  počet 

mecenášů farního beneficia, v roce 1928 se jich v kostelních účtech eviduje okolo 70. 

V těchto politicko-demokratických a hospodářských liberálních poměrech je farnost finančně 

stabilizována, samostatná a v lokálním měřítku má i významný politický, sociální a kulturní 

vliv. Velký zlom nastal v roce 1938, kdy se obce farnosti staly součástí velkoněmecké říše. 

Bílovecká NSDAP zrušila veškeré účty beneficia a vynutila si jednorázový převod zůstatku 

majetkových účtu farnosti  do kompetence říšských financí.  Celkové škody majetku fary a 

kostela způsobené válkou činily 670 tis. Kč, byly hrazeny ze sbírek (218 tis. Kč), zbytek byl 

financován  ze  státních  subvencí.  Po  odsunu  majitele  kyjovického  velkostatku  hraběte 

Stolberga v roce 1945 navíc přisla farnost o pravidelné finanční příspěvky, které hrabě se svou 

rodinou farnosti darovat. 

Finanční  situace  se  ještě  více  zhoršila  rokem  1948,  kdy  farnost  navíc  ztratila  výnosy 

z pronajaté půdy, z těžby dřeva a při úbytku věřících také pokles výnosů z kostelních sbírek. 

Farní úřad v té době zaměstnával, kromě kněze, hospodyni, kostelníka a varhaníka. Jejich 
11 S tím souvisí i vrchol liturgické kultury, kdy v Pusté Polomi působil hudební skladatel František Černín, který  

s početným chrámovým sborem a orchestrem nastudoval a provedl vlastní operu. 
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mzda činila pětinu tehdejší průměrné mzdy. Financovaly se tak pouze základní nejnutnější 

výdaje a opravy. Díky tomu majetek značně zchátral. 

Zrušení institutu patrona, kostelního výbora, beneficia a zabavení majetku vedlo k úplnému 

zániku farnosti. Kněz se tak stal zcela bez pomoci, iniciativu financování převzaly farníci, 

z jejich sbírek byly financovány opravy kostela a obnova zvonů (Stoniš, 2012).

Situace se změnila zavedením zákona 218/1949 Sb. kdy se stát zavazuje hrazení osobních 

požitků duchovních,  jakožto zaměstnancům církví a náboženských společností  v duchovní 

správě a náklady spojené s výkonem bohoslužeb a jiných náboženských úkonů i s církevní 

administrativou.  Veškerý  soukromý  a  veřejný  patronát  nad  kostely,  obročími  a  jinými 

církevními ústavy přechází na stát (Zákon 218/1949 Sb.).

Údaje o velikosti zkonfiskovaného majetku farnosti nemohly být poskytnuty. Jiný majetek 

farnost již nevlastní, poslední pozemek byl prodán v roce 2011.

4.2 Financování farnosti Pustá Polom 

Římskokatolická farnost Pustá Polom je (jako kterákoliv jiná farnost) z hlediska církevního 

i  státního  práva  samostatným subjektem,  v  oblasti  právní  i  finanční  jedná  plně  na  svou 

odpovědnost. Jako statutárním zástupcem a administrátorem farnosti je farář. Pro hospodaření 

farnosti a správu finančních prostředků je zřízena ve farnsoti ekonomická rada. Ekonomická 

rada  pravidelně  sestavuje  hospodaření  farnosti,  kontroluje  správnost  účetnictví.  Celkové 

hospodaření  farnosti  je  zachyceno  v  pokladním  deníku,  který  se  vede  podle  zásad 

jednoduchého účetnictví. Finacování farnosti podléhá kontrole příslušného finančního úřadu. 

Nadřízeným  subjektem  je  Biskupství  ostravskoopavské,  které  vykonává  kontrolní  a 

schvalovací pravomoc. 

Farnost  Pustá  Polom nezaměstnává  žádné zaměstnance,  má jednoho duchovního,  který je 

placen diecézí, ostatní  činnosti ve farnosti jsou vykonávány farníky dobrovolně. 
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Příjmy a výdaje jednotlivých obcí farnosti se evidují v účetnictví zvlášť, ale plynou a hradí se 

z jednoho společného účtu. V této kapitole jsou použity souhrné příjmy a výdaje všech čtyř 

složek farnosti. 

V roce  2010 činily  příjmy  farnosti  1,010  mil.  Kč  a  výdaje 951  tis.  Kč.  Hospodářský 

výsledek daného roku je kladný o 60  tis. Kč. 

Příjmy jsou rozčleněny do jednotlivých kategorií následovně:

– sbírky – 461 tis. Kč, 

– příspěvky, dary – 309 tis. Kč,

– obecní dotace – 200 tis. Kč,

– ostatní – 207 tis. Kč.

Z pravidelných kostelních sbírek se hradí běžný provoz kostela, kaplí a fary. Během jedné 

nedělní  bohoslužby  se  v  průměru  vybere  kolem 3  tis.  Kč,  při  sbírce  na  opravy  kostela 

cca 10 tis. Kč a při vánočních bohoslužbách až 20 tis. Kč. Kromě kostelních sbírek, které 

plynou do rozpočtu farnosti, se během roku konají také účelové sbírky – např. na bohoslovce, 

misie, Charitu, Svatopeterský haléř, na potřeby diecéze, Biblické dílo, církevní školy, Svatou 

Zemi,  na  oblasti  postižené  přírodními  katastrofami  apod.  Jejich  podíl  není  malý,  tvoří 

cca 25% výdajů farnosti. 

Dary fyzických a právnických osob jsou proměnlivé, odvíjí se od konkrétních potřeb farnosti. 

Každý  dárce  obdrží  od  farnosti  příslušný  doklad,  na  základě  kterého  lze  dar  odečíst 

od daňového základu. 

Ostatní  příjmy tvoří  nájemné (cca  10 tis.  Kč),  úroky z  vkladů,  příjmy za  pronájem věže 

pro internet (cca 3000 Kč/rok) a pachtovné za půdu (cca 600 Kč/rok). 

Velkou podporu při financování oprav má farnost v podobě finanční pomoci ze strany obcí. 

Ať už se jedná o obecní dotace nebo o opravy, které obec na svoje náklady zajišťovala. Mimo 

účetnictví v roce 2010 provedla farnosti obec Pustá Polom, Kyjovice, Podvihov a Hlubočec 

úkony za celkem 1,2 mil. Kč. V roce 2011 se jedná o částku 322 tis. Kč.
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Dotace  územních  samospráv  a  státní  dotace  jsou  účelově  vázány  většinou  na  konkrétní 

obnovu památkové péče. Jejich čerpání je dokumentováno a kontrolováno příslušnými úřady. 

Na  rekonstrukci  kostela  v  roce  2010  čerpá  farnost  obecní  dotace  a  dotaci  Ministerstva 

pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova, kterou zpracovala MAS Opavsko ve výši 

750 tis. Kč. Celková částka oprav činí 900 tis. Kč, farnost se podílí 20% a 20% obec Pustá 

Polom.  Na  předfinancování  projektu  se  podílí  obce  Pustá  Polom,  Kyjovice,  Hlubočec, 

Podvihov a Biskupství ostravskoopavské. 

Kategorie výdajů tvoří položky:

– opravy a údržby – 622 tis. Kč,

– elektřina, plyn, voda – 122 tis. Kč,

– ostatní  náklady – 207 tis.  Kč  (Peněžní  deník  farnosti  Pustá  Polom za  rok 2010, 

2011).

Ostatními výdaji se rozumí běžné výdaje na provoz kostelů, kaplí a fary, nákup materiálu, 

náklady na provoz auta (povinné pojištění, havarijní pojištění, garanční prohlídka), poskytnuté 

dary, předplatné časopisů, náklady na kulturní akce, poplatky banky apod. 

Farnost každoročně odvádí příspěvek na potřeby diecéze (tzv. desátek), který se vypočítá jako 

desitina čistého výnosu sbírek a darů. 

V roce 2011  činily  příjmy 1,029 mil. Kč a výdaje 708 tis. Kč. Hospodářský výsledek je 

kladný ve výši cca 300 tis. Kč. 

Kategorie příjmů v roce 2011 je následující:

– sbírky – 485 tis. Kč

– příspěvky, dary – 194 tis. Kč

– ostatní – 350 tis. Kč

Kategorie výdajů v roce 2011 je následující:

– opravy a údržby majetku – 285 tis. Kč

– elektřina, plyn, voda – 125 tis. Kč
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– ostatní náklady– 298 tis. Kč (Peněžní deník farnosti Pustá Polom za rok 2011, 2012).

V grafu  4.1  je  vyjádřeno  procentní  zastoupení  jednotlivých  kategorií  příjmů  a  porovnání 

roku 2010 s rokem 2011.

Graf 4.1: Procentní vyjádření kategorií příjmů v roce 2010 a 2011 (v %)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom za roky 2010 a 2011

V roce 2010 největší podíl příjmů tvořily sbírky (46%), příspěvky a dary (32%). Velká podíl 

má také obecní dotace (20%). Malé zastoupení měly ostatní příjmy. V roce 2011 je procentní 

zastoupení sbírek téměř stejná. Velkou část příjmů, až 34% tvoří ostatní příjem, jeho velikost 

je dána prodejem majetku v hodnotě 300 tis. Kč.

V grafu 4.2 je ukázka procentního zastoupení jednotlivých kategorií výdajů a porovnání roku 

2010 s rokem 2011. 
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Graf 4.2: Procentní vyjádření kategorií výdajů v roce 2010 a 2011 (v %)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom  za roky 2010 a 2011

Díky rozsáhlé rekonstrukci kostela,  která započala v roce 2010, jsou největší  výdaje roku 

2010 výdaje na opravy kostela. Menší část tvoří běžné provozní náklady a náklady na energie. 

V roce 2011 tvoří výdaje na opravy kostela 40%, celkem velké procento zaujímají ostatní 

provozní náklady, které tvoří  až 42%. Procentní zastoupení nákladů na elektřinu, topení a 

vodu jsou během obou sledovaných let téměř stejné. 

V tabulce 4.1 jsou uvedeny kategorie  příjmů farnosti  od roku 2005 do roku 2011. Jejich 

průběh je zachycen v grafu 4.3.

Tabulka 4.1: Kategorie příjmů farnosti Pustá Polom za období 2005 – 2011 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom za roky 2005 – 2011 

Během roku 2005 a 2006 nastal  velký nárůst nedělních sbírek až o 200 tis.  V roce 2008 

následoval pokles zpět k 400 tis. Kč. Poté příjmy sbírek mírně rostly. Příspěvky a dary během 

sledovaného období mají kolísavý charakter. Střídavě klesaly a rostly, největší nárůst nastal 

v roce 2009 až o 200 tis. Kč. Ostatní příjmy se každoročně mírně zvyšovaly. Obrovský vzrůst 

byl zaznamenán v roce 2011 díky výnosu z prodaného majetku. 
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Graf 4.3: Vývoj  příjmů farnosti Pustá Polom za období 2005 – 2011 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom za roky 2005 – 2011

V tabulce 4.2 jsou uvedeny kategorie výdajů farnosti za období 2005 – 2011. Jejich vývoj 

během sledovaného období je zachycen v grafu 4.4. 

Tabulka 4.2: Kategorie výdajů farnosti Pustá Polom za období 2005 – 2011 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom za roky 2005 – 2011

Náklady na běžné provozní činosti mají během sledovaného období proměnlivý charakter, 

střídavě rostou a klesají. Výdaje na elektřinu, plyn a vodu jsou téměř konstantní. Velké změny 

v jednotlivých letech jsou zaznamenány u nákladů na opravy majetku,  které v roce 2006 

mírně narostly,  pak postupně klesaly,  v roce 2010 rapidně vzrostly a  následující  rok opět 

klesly až o 400 tis. Kč. Tento velice různorodý vývoj nákladů na opravy je dán především 

velkými rekonstrukcemi farního kostela, které byly prováděny v roce 2006 a v roce 2010. 

Během ostatních let se na opravy majetku už tolik nevydává. 

63

2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011
0

100

200

300

400

500

600

700

Sbírky
Příspěvky a dary
Obecní dotace
Ostatní 

VÝDAJE / rok 
Opravy a údržby 86 219 160 40 33 622 285
Elektřina, voda, plyn 70 107 92 104 128 122 125
Ostatní provozní náklady 175 121 220 136 263 207 298
CELKEM 331 485 609 254 410 952 708

2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011



Graf 4.4: Vývoj nákladů farnosti Pustá Polom za období 2005 – 2010 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom za roky 2005 – 2011 

Graf 4.3 zachycuje vývoj celkových příjmů a výdajů farnosti za období 2005 – 2011. 

Graf 4.5: Vývoj celkových  příjmů a výdajů farnosti Pustá Polom za období 2005 – 2011 

(v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom za roky 2005 – 2011 

Příjmy měly do roku 2006 vzrůstající tendenci, poté do roku 2008 mírně klesaly a následně 

opět každoročně rostly o cca 200 tis. Kč. Výdaje mají proměnlivý průběh, k růstu docházelo 

do roku 2007, v roce 2008 nastal  velký pokles až o 400 tis. Kč., poté každoročně rostly.  

Největší nárůst je zaznamenán v roce 2010, v roce 2011 pak opět pokles o 200 tis. Kč. 

V grafu 4.4 je zachycen výsledek hospodaření farnosti Pustá Polom za období 2005 – 2011. 
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Graf 4.6: Výsledek hospodaření farnosti Pustá Polom za období 2005 – 2011 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom za roky 2005 – 2011 

Finacování  farnosti  v  období  2005  až  2011  nebylo  ztrátové,  příjmy  převyšovaly  výdaje 

o 100 tis. někdy i o 200 tis. Kč. Výjimkou jsou roky 2007 a 2010, kdy výsledek hospodaření 

byl ztátový, v roce 2007 o 40 tis. Kč, v roce 2010 o 140 tis. Kč. Nejvíce dosahovaly příjmy 

v roce 2011, kdy převyšovaly náklady o 320 tis. Kč. 

I když hospodaření farnosti Pustá Polom není kritické, přesto se dá zlepšit.  Nevýhodou je 

velice kolísavý charakter jak příjmové stránky, tak i výdajové. Pozitivum jsou, již čtvrtým 

rokem, stále rostoucí příjmy. Na jejich zásluze se podílí především sbírky a dary, které tvoří 

až 70% celkových příjmů. Právě od sbírek a darů se bude odvíjet návrh na zlepšení finančního 

rozpočtu farnosti Pustá Polom. 

4.3 Návrh finančního projektu farnosti Pustá Polom

Příjmy i výdaje farnosti jsou velmi kolísavé, výdaje jsou závislé na konkréní potřebě oprav 

kostela, kaplí a fary, příjmy na ochotě a na štědrosti jednotlivých členů farnosti nebo jiných 

fyzických  a  právnických  osob.  Cílem finančního  návrhu  je  zajistit  pevnější  stálý  příjem 

farnosti, který závisí na spoluúčasti farníků a jiných fyzických či právnických osob. 
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4.3.1 Projekt financování farnosti Pustá Polom 

Projekt financování farnosti vychází z největší části příjmů, kterými jsou sbírky a dary. Jejich 

celková  částka  pokryje  většinu  nákladů  farnosti,  ale  jejich  výše  je  nepravidelná  a  těžko 

dopředu  odhadnutelná.  Projekt  zahrnuje  bezhotovostní  systém  sbírek  a  darů.  Jeho 

principem je  pravidelné  vkládání  sbírek  a  darů  na  účet  farnosti.  Základem  je  registrace 

na webu nebo také možnost bez registrace pro anonymní darování. 

Cílem  projektu  je  zlepšení  finanční  stránky  farnosti  Pustá  Polom  formou  pravidelně 

vkládaných darů na účet farnosti. Zabezpečí se tak určitý pravidelný stálý příjem. Záměrem je 

také modernizace a zvýšení soukromí dárců a určité ulehčení pro dárce, nemuset tak každou 

neděli držet u sebe hotovost a mít na paměti, na co se danou neděli vybírá. Klasické nedělní 

sbírky  však  budou  stále  zachovány,  pro  náhodilé  návštěvníky  nebo  pro  ty,  kterým 

bezhotovostní systém sbírek a darů nebude vyhovovat. 

Projekt není určen jen pro pravidelné návštěvníky bohoslužeb, ale také pro ostatní fyzické či 

právnické osoby, které by rády přistěly nějakým darem farnosti, ať už jsou obyvatelé obcí 

farnosti nebo ne. 

Jednotlivé činnosti  farnosti  mají  svůj konstatní symbol, dárce si tak díky tomuto symbolu 

může určit, na jaký konkrétní účel jeho dar příjde. Jako variabilní symbol slouží registrační 

číslo, nebo pro anonymní dárce číslo 5555. 

Příklad konstatních symbolů:

– 1111 – opravy farního kostela, 

– 1112 – opravy kaple v Kyjovicích, 

– 1113 – opravy kaple v Hlubočci, 

– 1114 – opravy kaple v Podvihově, 

– 2222 – provoz fary (elektřina, plyn, voda, nákup materiálů),

– 2223 – provoz farního kostela,

– 2224 – provoz kaple v Kyjovicích, 
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– 2225 – provoz kaple v Hlubočci, 

– 2226 – provoz kaple v Podvihově,  

– 3333 – kulturní aktivity (plesy,  zájezdy, výlety,  koncerty,  farní den, svatomartinské 

slavnosti, schola, ministranti, živé betlémy, dětské tábory apod.), 

–  4444 – bez uvedení účelu,

– 5555 – účelové sbírky.

Varianty registrace:

– registrace na webu s osobnými údaji – možnost sledovat přehled svých poskytnutých 

darů a možnost vydání daňového potvrzení, 

– anonyní registrace na webu – možnost sledovat přehled svých poskytnutých darů, bez 

možnosti vydání daňového potvrzení, 

– bez  registrace  na  webu  –  anonymní  poskytnutí  darů,  bez  možnosti  sledování 

poskytnutých darů a bez možnosti vystavení daňového potvrzení.

Výhody projetku:

– dary se poskytují pravidelně na základě trvalého příkazu z účtu dárce

– výhoda pro farnost v podobě pravidelného příjmu, 

– dárce pomocí konstatních symbolů může určit, na jaký konkrétní účel jeho dar příjde,  

– registrovaní dárci mohou přes internet sledovat výši svých darů, 

– při zadání osobních údajů při registraci možnost na konci roku vystavení potvrzení 

pro uplatnění daňové úlevy.

V  průměru  má  jedna  farnost  ostravskoopavské  diecéze  1,5  tis.  katolíků.12 Během  jedné 

nedělní sbírky přispěje každý člen minimálně 10 Kč. Za 52 týdnů roku tak činí 520 Kč na 

jednoho člena. Po vynásobení počtem katolíků se jedná o částku minimálně  780 tis.  ročně. 

Tuto sumu by nový projekt financování každoročně přinesl do farního rozpočtu. Částka však 

v sobě obsahuje pouze příjmy v podobě sbírek. 

12 Údaj  vychází  ze stránek diecézí,  dostupné na:  www.cirkev.cz,  kdy ostravskoopavská diecéze má 420 tis. 

katolíků a 276 farností (viz. tabulka 3.1). Vhodnějším údajem o počtu farníků by byl výsledek sčítání účastníků 

bohoslužeb, který proběhl ve farnosti v roce 2009. Tento údaj však nemohl být poskytnut. 
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4.3.2 Aplikace projektu

Vzhledem k tomu, že se příjmy a výdaje se rok co rok mění, jejich průběh je rozdílný a zcela 

neočekávaný,  lze  budoucí  vývoj  hospodaření  farnosti  jen  těžko  předvídat.  Proto  je 

pro prezentaci projektu využita analytická aplikace, neboli aplikace modelu  ex post, kdy je 

projekt znázorněn zpětně v období předcházejících let.

Do vývoje příjmů a výdajů během období 2005 – 2011 jsou zachyceny příjmy ze sbírek, které 

by přinesl nový projekt. Jejich průběh ve sledovaném období je zobrazen v grafu 4.5. 

Graf 4.7:  Vývoj celkových příjmů a výdajů farnosti Pustá Polom a příjmů ze sbírek 

nového projektu za období 2005 – 2011 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom za roky 2005 – 2011 a vlastní výpočty  

Příjmy ze sbírek plynoucí z nového projektu dosahují nad hladinou dřívějších příjmů a výdajů 

ve sledovaném období, jejich průběh je konstantní. 

Graf 4.6 zobrazuje výsledek hospodaření farnosti s použitím příjmů ze sbírek nového projektu 

za období 2005 až 2011. 
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Graf  4.8:  Výsledek  hospodaření  farnosti  Pustá  Polom  s  použitím  příjmů  nového 

projektu za období 2005 – 2011 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom za roky 2005 – 2011 a vlastní výpočty

Jen příjem ze  sbírek nového projektu by přinesl  příjmy,  které  spolehlivě pokryjí  všechny 

náklady farnosti, vyjímkou je rok 2010, kde byly vysoké náklady díky rekonstrukci kostela. 

Tato oprava je však hrazená z obecních a státních dotací. 

Příjmy nového projektu  v  sobě  zahrnují  pouze  příjmy v  podobě  sbírek,  výsledek  příjmů 

projektu tedy není konečným číslem, neboť do rozpočtu proudí i ostatní příjmy farnosti, jako 

jsou ostatní dary a sbírky, státní a obecní dotace, výnosy z prodeje majetku, úroky z vkladů, 

příjmy za pronájem kostelní věže apod. 

V grafu 4.7 je ukázka průběhu příjmů nového projektu, do nichž jsou začleněny jak příjmy 

ze sbírek nového projekty, tak i ostatní příjmy, které měla farnost ve sledovaném období a 

porovnání těchto nových příjmů z projektu s  dřívějšími příjmy a výdaji farnosti  v období 

od roku 2005 do roku 2011. 
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Graf 4.9: Porovnání příjmů z nového projktu + ostatní příjmy s dřívějšími příjmy a 

výdaji farnosti Pustá Polom za období 2005 – 2011 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom za roky 2005 – 2011 a vlastní výpočty

Na ukázce za předchozích sedm let lze říci, že tyto příjmy z nového projektu do budoucích 

dalších  let  přinesou  dostatečnou  sumu  na  pokrytí  všech  potřeb  farnosti  a  ještě  se  bude 

vykazovat na konci roku kladný zůstatek. Vzhledem k tomu, že farnost není nijak závislá 

na státním rozpočtu, ani na jiných orgánech státní nebo územní správy, by nemělo budoucí 

osamostatnění  církví  nijak  narušit  či  dokonce  snížit  rozpočet.  Příjmy  z  nového  projektu 

pokryjí  i  plat  duchovního včetně sociálního a zdravotního pojištění (max. cca 240 tis.  Kč 

ročně).13

Situace  budoucího  osamostatnění  církve  je  znázorněna  v  grafu  4.8.,  kde  příjmy  nového 

projektu  zahrnují  příjmy  v  podobě  sbírek  nového  projektu  a  ostatní  příjmy.  Do  výdajů 

v období 2005 – 2011 je zahrnut i plat duchovního a porovnání těchto nových příjmů a výdajů 

ve sledovaném období. 

13 Vlastní výpočet, na základě průměrného platu duchovního, který je cca 15 tis. Kč/měsíc.
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Graf  4.10:  Vývoj  celkových  příjmů nového  projektu  a  výdajů  s  platem duchovního 

farnosti Pustá Polom za období 2005 – 2011 (v tis. Kč)

Vlastní zpracování, zdroj: Peněžní deník farnosti Pustá Polom za roky 2005 – 2011 a vlastní výpočty

Dá se říci, že veškeré financování farnosti závisí na dobrovolnosti, ochotě a štědrosti farníků. 

Vzhledek k rostoucímu trendu výnosů ze  sbírek  a  darů  by výrazný pokles  příjmů neměl 

nastat. Omezení rozpočtu může v budoucnu ohrozit jedině velký úbytek farníků. Vzhledem 

k celkovému stárnutí populace, a tím i pustopolomských farníků, tato situace může nastat. 

Farnost se na tuto situaci může pojistit vytvářením rezerv. 
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5. ZÁVĚR

Financování náboženských služeb v českých zemích prošlo složitým vývojem. Původně přímé 

investice  soukromníků,  daně,  desátky,  později  patronáty a  nadace  v  církvi  byly postupně 

nahrazeny v roce 1948 státním dozorem, který se omezil na financování nejnutnějších výdajů, 

zatímco péče o hmotný majetek byl v průběhu vývoje přenesen z velké části na bedra farníků. 

Dá  se  řící,  že  financování  církví  bylo  do  příchodu  komunistického  režimu  dokonale 

propracovaným, pravidelně kontrolovaným a dobře zavedeným systémem. 

Od roku 1948 jsou církve a náboženské společnosti z části závislé na státním rozpočtu, z části 

se financují samy. Stát plně hradí mzdy duchovních, dále kryje schodky rozpočtů základní 

administrativy církevních ústředí a dotuje opravy majetku. Ročně tak stát vydává na církve a 

náboženské  společnosti  cca  1,5  mld.  Kč.  Náklady  na  ně  tvoří  11% z  celkových  výdajů 

Ministerstva  kultury.  Během  sledovaného  období,  od  roku  2005  do  roku  2010,  byl 

zaznamenán  růst  počtu  duchovních  a  s  ním  související  růst  celkových  výdajů.  Příjmy 

jednotlivých  církví  a  náboženských  společností  jsou  těžko  zjistitelné,  ze  17  církví  a 

náboženských  společností  své  závěrečné  účty  zveřejňuje  pouze  5  církví  a  náboženských 

společností.

Římskokatolická církev je nejvyznávanější a nejpočetnější církví v České republice a také ve 

světě, v ČR se k ni hlásí přes 1 mil. obyvatel. Proto nejvíce finančních prostředků vydává 

Ministerstvo kultury právě na tuto církev. Souhrné hospodaření Římskokatolické církve není 

k dispozici. Jednotlivé právnické osoby si dělají svoje účetní úzávěrky samy. Z osmi diecézí 

zveřejňují svoje výroční zprávy pouze tři diecéze.  Největší příjmy diecézí tvoří státní, krajské 

a obecní dotace, výnosy z majetku a sbírky. Nejvíce vydávají diecéze na platy duchovních a 

na opravy majetku. 

Farnost, jakožto samostatný subjekt, si řídí své financování sama. Kromě platu duchovního, 

který je hrazen ze státního rozpočtu, je farnost Pustá Polom zcela nezávislá. Náklady jsou 

převážně hrazeny ze sbírek a darů. Na opravy majetku farnost čerpá obecní dotace a dotaci 

z fondu EU. Od roku 2008 do roku 2011 mají příjmy farnosti rostoucí průběh. Výdaje jsou 

ovlivňovány konkrétními potřebami oprav. Celkové hospodaření vykazovalo během šesti let 
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převážně přebytek.

Je důležité poznamenat, že farní majetek je majetkem farního společenství, který byl vytvořen 

prací a nashromážděn z darů mnoha generací farníků. Pro financování je totiž člen farnosti 

důležitou  osobou.  Dobrá  a  stále  zlepšující  se  finanční  stránka  farnosti  Pustá  Polom  je 

zásluhou  pouze  členů  farnosti.  Bez  jejich  darů  by  se  farnost  neobešla.  Lze  sledovat,  že 

štědrost místních farníků je vyšší při probíhajících opravách kostela a kaplí. Velkou úlohu, 

kromě finanční pomoci, hraje také fyzická pomoc občanů při jednotlivých opravách. Díky 

ním klesly  výdaje  na  práce  zajišťované  odbornou  firmou  najatou  zvenčí.  Nesmí  se  také 

opomenout fyzická a materiální pomoc ze strany obce Pustá Polom, Kyjovice, Hlubočec a 

Podvihov. 

Ikdyž,  jak  již  bylo  zmíněno,  je  farnost  celkem  dobře  finančně  zajištěna,  přináší  nový 

navrhovaný projekt ve formě bezhotovostního systému sbírek a darů do rozpočtu farnosti 

stálý  stabilní  příjem.  Jeho  pravidelná  výše  by  v  budoucím  navrhovaném  úplném 

osamostatnění církví měla zajistit dostatečný příjem, který by uhradil i mzdu duchovního. 

Oblast týkající se financování církví a náboženských společností je velice rozsáhlá. Už jenom 

restituce  církevního  majetku  by vydala  na  samostatnou  práci.  V této  diplomové  práci  je 

nastíněna  základní  problematika  financování  církví  a  náboženských  společností.  Práce  je 

především zaměřena  na závislosti  církví  a  náboženských společností  na státním rozpočtu, 

zhodnocení skutečného stavu a navržení vhodného systému financování. 
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