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Na území Královéhradecké diecéze hospodaří s vlastní právní subjektivitou 
Biskupství královéhradecké, všechny farnosti, kapituly a  duchovní správy. 
Výnosy hlavní činnosti diecéze (za Biskupství i  za všechny farnosti) v roce 2019 
byly na úrovni 328,1  mil. Kč., a  jsou tvořeny především sbírkami, dary 
a  dotacemi u  farností a  klesajícím příspěvkem státu na činnost u  Biskupství. 
Náklady na hlavní činnost diecéze jsou na úrovni 400,9  mil. Kč. Nejvýznamnější 
nákladovou položkou u  hlavní činnosti diecéze jsou pak opravy a  mzdové 
náklady. Hospodářský výsledek hlavní činnosti diecéze je na úrovni -72,9  mil. 
Kč. Tuto ztrátu z  hlavní činnosti v diecézi kryje výsledek hospodářské činnosti. 
Hospodářská činnost u  farností i  Biskupství zahrnuje především výnosy z pachtů 
propachtovaných zemědělských a  lesních pozemků a  výnosy z  nájmů 
nemovitostí. U větších farností se objevují i  ostatní výnosy z podnikání (prodej 
vstupenek, upomínkových předmětů, apod.). 

 

Nejvýznamnější rekonstrukce a  opravy 

Na území diecéze probíhalo v roce 2019 několik významných projektových akcí. 
Především pokračovala investiční akce s názvem Obnova kostela sv. Jakuba 
v Kutné Hoře (s pomocí dotačních prostředků). Dále probíhala významnější 
rekonstrukce kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, kostela sv. Jiří v Řečici, kostela 
sv. Jakuba v Církvici (farnost Kutná Hora Sedlec). V ŘKF Kutná Hora Sedlec 
také proběhla revitalizace vstupní části Kostnice. V roce 2019 byly finanční 
prostředky investovány do budování komunitních center, a  to do Komunitního 
centra Raná a  Komunitního centra sv. Františka v Chocni.  
 
Biskupství v roce 2019 pokračovalo v projektu Zřízení odborných učeben 
a  laboratoří pro výuku polytechnických předmětů při Biskupském gymnáziu 
Bohuslava Balbína a  Základní a  mateřské škole Jana Pavla II. v Hradci Králové. 
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Sbírky v Královéhradecké diecézi v  roce 2019 
Kromě účelových sbírek odváděných na biskupství, Českou biskupskou 
konferenci, na Misie a  na Charitu zůstává největší část sbírek jednotlivým 
farnostem – slouží především k pokrytí nákladů hlavní (duchovní) činnosti 
farností. Účelové sbírky odváděné na Biskupství pokrývají důležité oblasti 
církevního školství (náklady na opravy škol a  příspěvky církevním školám), 
pastorace a  především náklady na plošné pojištění majetku celé diecéze (pojištění 
kostelů, farních budov, apod.) a  náklady na studium a  formaci bohoslovců. 
 

Vlivem pandemické situace v  souvislosti s  onemocněním Covid-19 (omezení 
bohoslužeb) došlo v  průběhu roku 2020 k  razantnímu poklesu objemu výnosů 
ze sbírek v  celé diecézi. Přesné zúčtování v  uzávěrkách farností bude známo do 
konce 1. pololetí roku 2021, odhady výnosů ze sbírek v  roce 2020 jsou na úrovni 
60 % předchozích let. 
 

Kromě sbírek obdržely farnosti v  diecézi od fyzických a  právnických osob dary 
v  celkové výši 39,1  mil. Kč 
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Hospodaření s prostředky z finanční náhrady 
Součástí nového zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 
a náboženskými společnostmi jsou i finanční náhrady, které církve obdrží za 
majetek, který již nelze vrátit. Finanční náhrada není primárně určena ke 
„spotřebování“ do provozu, ale naopak je nutné ji pojmout jako část majetkové 
základny, z  jejíhož výnosu bude církev financována v současné době 
i  v budoucnu.  

Investice z  finančních náhrad jsou diverzifikovány do různých typů, není 
investováno do rizikových a  spekulativních produktů. 
 
Investice z finančních náhrad 2013 – 2019 
 

 
 

Příklady investic z  finančních náhrad 

Multifunkční dům Praha Karlín - multifunkční dům (byty, obchody, garáže), 
projekt ve spolupráci s  developerem Karlín Group, realizace vč. přípravy 2017 – 
2022. 
Pozemky v  okolí Mělníka - nákup velkého celku 317 ha zemědělské a  219 ha 
lesní půdy, vysoce bonitní půda byla následně výhodně propachtována díky 
vypsané soutěži mezi uchazeči. 
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Domy Pardubice (Sukova a  Pernerova ulice) - dva domy – pronájmy 
kancelářských prostor, plocha cca 7  700 m2, umístění v  centru města Pardubice, 
téměř 100% obsazenost, výnos na úrovni cca 6  %. 

 

Řešení poklesu příspěvku státu 
Každoroční pokles státního příspěvku na provoz o  5  % na základě nového 
restitučního zákona č. 428/2012 Sb. se prozatím daří pokrývat stoupajícími 
výnosy z  hospodářské činnosti Biskupství a  příspěvkem farností. Poslední část 
příspěvku státu na provoz obdrží církev podle zákona v  roce 2029, od roku 2030 
již příspěvek na provoz od státu nebude. Příspěvek farností do diecézního 
hospodaření byl v  roce 2019 ve výši 6,99 mil. Kč (2018 ve výši 5,98 mil. Kč, 
2017 ve výši 4,36 mil. Kč, 2016 ve výši 3,99 mil. Kč). 

 

Diecézní lesy a  kůrovcová kalamita 
Obhospodařovaná plocha lesních pozemků v diecézi má celkovou výměru 
6 925 ha. Napadení plochy kůrovcem prozatím v  jednotkách % na území diecéze, 
60 % těžeb jsou nahodilé těžby z  důvodu kůrovce. Napadeny především oblasti 
Vysočiny (Havlíčkobrodsko) a  Podkrkonoší. Druhové složení lesů v  diecézi – 
50 % smrku. Podmínkou vyrovnaného hospodaření je mimo jiné zachování 
podpory státu mimořádnými příspěvky (kompenzace za jehličnatou nahodilou 
těžbu - stanovení podle vytěžených m3). Pro financování obnovy vytěžených 
ploch jsou využívány prostředky z   pěstební rezervy vytvořené v  minulých letech 
a  dotace. Tímto způsobem bude nyní financovaná převážná většina pěstební 
činnosti. Průměrný pokles prodejní ceny dřeva mezi roky 2017 a 2020 je cca 55 %. 
 
Současná situace v hospodaření na všech úrovních v souvislosti s pandemií Covid 
19 je velmi náročná. Přesto se všichni pracovníci snaží o odpovědné hospodaření, 
které zajišťuje všechny potřebné provozní záležitosti, dlouhodobou stabilitu 
i  udržitelnost celého systému. 
 


