
Nové hospoda ení  
brněnské diecéze  
 
Otázky a odpovědi k novému modelu financování 
církví na základě majetkového narovnání 



nakládání s navráceným majetkem sloužící podpoře  
a rozvoji našich aktivit v eské spole nosti. 

a na státu nezávislé hospodaření diecézí, farností 
a ostatních církevních neziskových organizací. 

vypořádání některých majetkových křivd způsobených 
totalitním režimem. 

Co nový model přináší? 

SVOBODNÉ 

SAMOSTATNÉ 

SPRAVEDLIVÉ 



Biskupství, farnosti a kapituly – příjmy 2014 

Dary 

Sbírky 

Vlastní výnosy  
(nájmy, prodej majetku, ostatní) 

Sbírky 
113.839 
tis. K  

Dary 
35.721 tis. K  

P íspěvek 
na provoz  
a podporu 

církví 
155.066 tis. 

K  

Účelové dotace 
95.976 tis. K  

VLASTNÍ ZDROJE 

CIZÍ ZDROJE 

Příspěvek na provoz  
a podporu církví 

Ú elové dotace stavebního 
charakteru 

57% 

43% 



Biskupství, farnosti a kapituly – výdaje 2014 

Režie  
87.466 tis. K  

Mzdové náklady (v etně pojištění) 

Opravy církevního majetku 

Charitativní innost, dary 

Režijní náklady  
 

Mzdy  
138.538 tis. K  

Opravy  
139.481 tis. K  

Charitativní  
činnost, dary 
45.413 tis. K  

Investice  
21.732 tis. K  

Investice 



Brněnská diecéze – 2014 

Biskupství brněnské 

Farnosti, kapituly 

Centrum pro rodinu a sociální pé i 

Farnosti 
263.180 
tis. K  

Biskupství 
brněnské 

177.117 tis. 
K  

Diecézní 
charita 
Brno 

477.550 tis. 
K  

Církevní školy 
155.229 tis. K  

CRSP 
16.063 tis. K  

Církevní školy a školská 
zařízení 

Diecézní charita Brno 



Nové financování diecéze 

P ÍJMY VÝDAJE 

 Mzdové náklady 

 Pastora ní aktivity 

 Opravy památek  

i nepamátek 

 Charitní a misijní aktivity 

 Režijní náklady  

(provoz biskupství a 

farností) 

 Náklady na vlastní 

hospodářskou innost 
 Investice 

 Státní příspěvek 
snižovaný po dobu 17 let  

 Sbírky 

 Dary 

 Sponzorské příspěvky 

 Dotace 

 Výnosy z vlastní 

hospodářské innosti 
 Ro ní splátka finan ní 

náhrady po dobu 30 let 

 



Efektivní správa vráceného majetku 1 

Ekonomická spolupráce diecéze a farností 2 

Zhodnocování finan ní náhrady 3 

Stálá spoluú ast věřících 4 

Podmínky udržitelného samofinancování diecéze 



Nové financování farnosti 

P ÍJMY VÝDAJE 

 Pastora ní aktivity farnosti 

(v etně příspěvku na mzdy) 
 Režie 

 Opravy 

 Misijní a charitativní innost 
 Investice 

 Další projekty a aktivity 

 

 

 Sbírky 

 Dary 

 Sponzorské příspěvky 

 Dotace 

 Výnosy z vlastní 

hospodářské innosti 



Koncept ekonomické spolupráce  
mezi diecézí a farnostmi 

DIECÉZE 

 Mzdy kleriků a 
pastora ních asistentů 

 Stavební agenda 

 Ekonomická agenda 

 Poradenství správy lesů 

 Právní pomoc 

 Příspěvky z fondů 

FARNOSTI 

 Příspěvek na potřeby diecéze 

 Diecézní sbírky 

 Příspěvek na mzdy 

 



Co znamená nový model hospodaření pro věřící 

Spolupráce s knězem v rámci ekonomické rady farnosti 1 

Podpora farnosti a diecéze pravidelným příspěvkem věřících 2 

Hledání sponzorských a grantových příležitostí 4 

Dobrovolná pomoc při správě farního majetku 5 

Informovanost o hospodaření diecéze i farnosti 3 



Umožní jednotlivým diecézím společně 
efektivně investovat část vyplácené 
finanční náhrady pro budoucnost. 
Každá diecéze do něj může vložit 
prostředky dle svého uvážení. 

Správa spole ného majetku pod BK 

Solidární fond 

Rezervní fond 

Investi ní fond 



Diecéze do něj budou přispívat podle 
svých hospodářských možností a budou  
z něj podporovány ekonomicky slabší 
diecéze. 

Správa spole ného majetku pod BK 

Solidární fond 

Rezervní fond 

Investi ní fond 



Bude sloužit pro nepředvídatelné 
události, pro které bude potřeba mít 
jakýsi záložní zdroj prostředků. 

Správa spole ného majetku pod BK 

Solidární fond 

Rezervní fond 

Investi ní fond 



Kontrola 

V rámci hierarchie výše postavený subjekt kontroluje subjekty podřízené.  

Diecéze má ustanovenu ekonomickou radu - kontrolní komise. 

Při BK je ustanovena analytická skupina, která dozírá na hospodaření diecézí.  

Každá farnost v diecézi má 3–5 lennou ekonomickou radu farnosti. 



Harmonogram 

2013 2014 2030 2043 

Zahájení činnosti 
církevních fondů 

Nabytí účinnosti 
zákona 248/2012 

Sb. 

Samostatné 
hospodaření církve 

Snižování státního příspěvku na provoz 

Finanční náhrada 



  

Kontaktní osoba: 

Ing. Petr Zelenka 

ekonom brněnské diecéze 

 

Děkuji za pozornost. 

zelenka@biskupstvi.cz 

        Tel.: 533 033 111 

www.biskupstvi.cz 
www.biskupstvi.cz/jak-dale 

mailto:zelenka@biskupstvi.cz
http://www.biskupstvi.cz/
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