Přehled činnosti a hospodaření
Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora
v roce 2020
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I. Úvodní slovo P. Jana Uhlíře
Milí farníci, sestry a bratři v Kristu,
po letech přešlapování a hledání vhodného způsobu, jak souhrnně informovat o ekonomické
situaci farnosti a o správě jejího majetku, jsme pro vás připravili první Přehled činnosti
a hospodaření farnosti. Jedná se o ucelené shrnutí roku 2020 z pohledu čísel a ekonomických
ukazatelů. Nejde tedy ani o kroniku, ani o výčet všech pastoračních aktivit, ani o analýzu
pastorační či ekonomické „úspěšnosti“. Přesto nám tento přehled může dát nahlédnout na
pestrost činnosti a života našeho společenství a může každému z nás pomoci přijmout za
farnost svůj díl zodpovědnosti. Můžeme si také uvědomit, kolik lidí přijalo svátosti, kolik jich
přivítáme při Noci kostelů či kolik jich k nám zavítá díky krásám našich kostelů nebo na
koncerty, které se v nich konají.
Protože církev ke své duchovní, charitativní a kulturní aktivitě potřebuje i materiální
prostředky, dozvíte se, s jakými pozemky, budovami a financemi farnost v minulém roce
hospodařila a jak je využívala, kolik lidí zaměstnává či kolik prostředků je vynakládáno na
opravy vzácných památek a investiční aktivity. Minulý rok byl kvůli koronavirové pandemii
rokem výjimečným; některé výdaje jsme museli zastavit či omezit a také jsme byli nuceni
sáhnout do úspor, které byly původně určeny na větší investice a opravy v budoucích letech.
Jsem však rád, že jsme zvládli ukočírovat jak běžný provoz farnosti za mimořádných
hygienických omezení, tak další etapu obnovy kostela sv. Jakuba, pokračující obnovu
voršilského kláštera i započaté opravy ostatních památek. Převážná většina prací byla totiž
vázána na dotace od různých institucí a nemohli jsme je přerušit, ačkoli příjmy farnosti byly
v dané chvíli velmi omezené.
Samotný text tohoto dokumentu vznikl ve spolupráci s ekonomickou radou a odpovědnými
zaměstnanci farní kanceláře. Své připomínky k němu vznesli také členové pastorační rady
farnosti. Jedná se o první pokus; je možné, že vám v něm bude něco důležitého chybět, něco
jiného naopak budete považovat za zbytečné nebo nesrozumitelné. Jakákoli zpětná vazba z vaší
strany je vítána, věřím, že i díky ní se příští rok podaří posunout tento materiál blíže
k dokonalosti.
Na závěr bych rád poděkoval vám všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílíte na duchovním
i hmotném zajištění naší farnosti. Děkuji všem, kdo nejste lhostejní a přemýšlíte, jakými dary
vás Bůh obdaroval k tomu, abyste přispívali k růstu Božího království v našem městě.
S vděčností vám všem žehná
P. Jan Uhlíř

II. Základní údaje o farnosti v roce 2020
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 46403523, DIČ: CZ46403523
číslo účtu: 441774319/0800
datová schránka: w2nhuj7
tel.: 327 512 115 (kancelář arciděkanství)
tel.: 327 515 796, 775 363 938 (Infocentrum u chrámu sv. Barbory)

Statutární zástupce farnosti
P. Jan Uhlíř, arciděkan
administrátor excurrendo pro ŘKF Bykáň a ŘKF Třebonín
tel.: 777 339 233
e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz

Duchovní správa
P. Jan Uhlíř, arciděkan
tel.: 777 339 233
e-mail: jan.uhlir@khfarnost.cz
P. Mgr. Dmytro Romanovský, kaplan
tel.: 603 565 676
e-mail: dmytro.romanovsky@khfarnost.cz
P. JUDr. Jan Mařík, kněz žijící ve farnosti

Územní působnost
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora zahrnuje západní polovinu města Kutná
Hora, dále obce Dolany, Čertovka, Grunta, Perštejnec, Poličany, Libenice, Miskovice, Bylany,
Hořany a Přítoky. Centrem života farnosti je kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Pastorační a ekonomická rada farnosti
Ve farnosti byla ustanovena pastorační rada (PRF) a ekonomická rada (ERF) jako poradní
orgány duchovního správce.
Část pastorační rady farnosti byla volena farníky (5 členů), část byla jmenována duchovním
správcem (2 členové) a část byla delegována za církevní instituce ve farnosti (3 členové).
Funkční období PRF jsou 4 roky. Ve farnosti proběhly v roce 2020 volby do pastorační rady
farnosti pro období únor 2020 až leden 2024.
Zvolení členové: Čermák Jan, Hladík Tomáš, Hylská Anna, Karelová Radka, Knappová Marie
Jmenovaní členové: Grenarová Lucie, Jiřík Přemysl
Delegovaní členové: Křivohlavá Barbora (Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře),
Otruba Robert (Oblastní charita Kutná Hora), Slavotínková Marie (Církevní gymnázium
v Kutné Hoře)
Ekonomická rada farnosti (ERF) působila ve čtyřčlenném složení jmenovaném v roce 2019 na
dva roky, a to na období listopad 2019 až říjen 2021.
Členové ekonomické rady: Lukáš Kutil, Tomáš Kecl, Marie Kárníková, Robert Krejčí

Zaměstnanci arciděkanství
Počet zaměstnanců se z 20 osob zaměstnaných k 1. lednu 2020 na 19,05 úvazku (z toho dvě
mateřské dovolené) během roku 2020 snížil na 17 osob zaměstnaných na 15,55 úvazku (z toho
dvě mateřské dovolené).

Ve farnosti je každým rokem zaměstnána řada pracovníků s dohodou (dohoda o provedení
práce nebo dohoda o pracovní činnosti): počet těchto brigádníků se odvíjel zejména podle
sezónních potřeb úseku turistických služeb, v průměru to bylo 14 osob.

III. Významné události a činnost farnosti
Bohoslužby a svátosti
V roce 2020 přijalo v naší farnosti svátost křtu 27 osob (22 dětí a 5 dospělých). Církevní sňatek
uzavřelo 17 párů. Svátost biřmování zde přijalo 5 osob. Svátost nemocných se udílela hromadně
v kostele či individuálně doma nebo v nemocnici. Tuto svátost s ohledem na pandemii přijalo
v Kutné Hoře 163 osob. První svaté přijímání v Kutné Hoře přijalo 27 lidí, z toho 18 bylo dětí.
Církevních pohřbů bylo v Kutné Hoře 23.
Z důvodu rekonstrukce farního kostela sv. Jakuba se liturgický život farnosti od srpna 2020
přesunul do kostela Matky Boží na Náměti a do chrámu sv. Barbory. I přes pandemická
opatření se bohoslužby konaly pravidelně, v omezeném počtu přítomných. Z toho důvodu byl
zaveden rezervační systém účastníků bohoslužeb a nedělní mše svaté z chrámu sv. Barbory
byly vysílány online na YouTube kanále s názvem Římskokatolická farnost – arciděkanství
Kutná Hora.

Pastorace a život různých společenství ve farnosti
Během roku 2020 se pro farníky konaly vícedenní duchovní obnovy s pobytem ve Slavoňově
nebo jednodenní obnovy ve farnosti. Zejména v první části roku probíhala pravidelná setkání
různých skupin (Modlitby matek, maminky s dětmi, setkání mužů, společenství mládeže,
seniorů, katechumenů, ministrantů, Večery chval, náboženství pro děti, biblické hodiny, kurzy
Alfa pro mládež, kurz Beta). Konaly se pastorační a evangelizační aktivity pro veřejnost jako
Noc kostelů, Kavárna s překvapením, varhanní kurzy, Oslava svátku sv. Jakuba, příměstský
tábor, cykločundr pro děti. Všechny akce či pastorační záležitosti se konaly v omezeném
rozsahu s ohledem na pandemii, vždy podle platných vládních nařízení.

Spolupráce s dalšími organizacemi
Farnost je zřizovatelem Církevní mateřské školy sv. Jakuba v Kutné Hoře. Školka je
provozována v pronajatém prostoru na Václavském náměstí 275 v Kutné Hoře. V roce 2020
došlo k rozšíření prostor o druhou učebnu včetně zázemí. Školka má od 1. září 2020 kapacitu
45 dětí.
Farnost spolupracuje s Oblastní charitou Kutná Hora na Tříkrálové sbírce a využívá jejích
služeb při úklidu chrámu sv. Barbory a kostela Matky Boží na Náměti. Farnost dále
spolupracuje s Církevním gymnáziem v Kutné Hoře, kterému pronajímá prostory pro školní
výuku v klášteře sv. Voršily.

IV. Hospodaření farnosti s majetkem
Správa kostelů a jiných budov
Farnost spravuje budovu arciděkanství, 8 kostelů (kostel sv. Jakuba, chrám sv. Barbory, kostel
Matky Boží Na Náměti, kostel Nejsvětější Trojice, kostel Všech svatých, kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Gruntě, kostel sv. Jana Nepomuckého a kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) a
klášter sv. Voršily.
Farnost pronajímá níže uvedené budovy jiným subjektům:
Kostel Nejsvětější Trojice byl v prosinci 2020 pronajatý Pražské pravoslavné eparchii a slouží
k liturgii pravoslavné církve. Kostel sv. Jana Nepomuckého je dlouhodobě pronajat Městu
Kutná Hora pro kulturní účely.
Jižní a východní křídlo kláštera sv. Voršily pronajímá farnost Církevnímu gymnáziu v Kutné
Hoře. Přízemí a sklepní prostory severního křídla má pronajaty společnost Vinné sklepy Kutná
Hora, s. r. o.
Farnost provozuje placené parkoviště u kláštera sv. Voršily, které slouží pro parkování zejména
zájezdových autobusů, osobních vozidel a karavanů.
Věže kostelů (kostel sv. Jakuba a kostel Všech svatých v Kutné Hoře) farnost pronajímá
k umístění telekomunikačních zařízení celkem pěti subjektům.
Farnost během roku krátkodobě pronajímá objekty i prostory pro svatby, koncerty a filmování
nebo jiné společenské a kulturní události. V roce 2020 však bylo poskytování těchto služeb
velmi omezeno pandemií.
Od Galerie Středočeského kraje, příspěvkové organizace, má farnost pronajatou kancelář se
zázemím v budově bývalé jezuitské koleje. Tyto prostory jsou využívány pracovníky farních
turistických služeb.
Farnost pro potřeby turistických služeb využívá kapli Božího těla a Infocentrum u chrámu
sv. Barbory. Tyto prostory pronajímá od Města Kutná Hora.

Lesy a zemědělské pozemky
Farnost vlastní cca 6 ha lesů, které pronajímá společnosti Diecézní lesy Hradec Králové s. r. o.,
a dále vlastní celkem 24 ha orné půdy a 3 ha trvalého travního porostu, které v roce 2020
pronajímala osmi různým subjektům podnikajícím v zemědělství, a to jak fyzickým, tak
právnickým osobám.
Souhrnný finanční přehled o příjmech a výdajích při hospodaření s majetkem farnosti
naleznete níže v kapitole VII.

V. Turistické služby
Farnost v roce 2020 zpřístupňovala turistické veřejnosti chrám sv. Barbory, kapli Božího těla,
kostel Matky Boží na Náměti a příležitostně i další kostely. Provozovala také Infocentrum
u chrámu sv. Barbory. Cestovní ruch ve farnosti byl v roce 2020 silně poznamenán opatřeními
proti šíření koronavirové epidemie.
Chrám sv. Barbory, který bývá otevřen pro veřejnost celoročně, zůstal v roce 2020 pro
návštěvníky z důvodu pandemie koronaviru uzavřen hned třikrát, dohromady na více než
4 měsíce. Celkem chrám sv. Barbory navštívilo přes 114 tisíc turistů, návštěvnost oproti roku
2019 poklesla o 67 %.

Otevírací doba chrámu sv. Barbory v roce 2020
leden a únor
březen (do 12. března)
od 13. března do 24. května
od 25. května do konce září
říjen (do 11. října)
od 12. října do 2. prosince
prosinec (od 3. do 17. prosince)
od 18. prosince do konce roku

denně
denně
zavřeno
denně
denně
zavřeno
úterý - neděle
zavřeno

10:00 – 16:00
10:00 – 17:00
9:00 – 18:00
10:00 – 17:00
10:00 – 16:00

Koncerty, výstavy a kulturní akce v chrámu sv. Barbory a kapli Božího těla
Během roku 2020 se v chrámu konalo celkem sedm koncertů a dvě výstavy. Koncerty navštívilo
celkem 1 820 osob, výstavy navštívilo celkem 67 832 osob.
V měsících červenci a srpnu se v chrámu v rámci festivalu Kutnohorské léto konalo celkem
šestnáct speciálních prohlídek nazvaných Noční prohlídka chrámu sv. Barbory, kterých se
zúčastnilo celkem 917 osob.
V kapli Božího těla se konaly celkem tři koncerty a jedno dramatické vystoupení, vše pořádaly
jiné organizace.
Během Noci kostelů (12. června 2020) byl návštěvníkům přístupný pouze chrám sv. Barbory,
celkem jej navštívilo 1 326 osob.
Během Dnů evropského dědictví (12. a 13. září 2020) navštívilo chrám sv. Barbory 3 730 osob,
kapli Božího těla 1 157 osob.

Prohlídky chrámu sv. Barbory
V nabídce pro návštěvníky byly individuální prohlídky základního okruhu Barbora (tj. přízemí
chrámu, empory a kaple Božího těla) s tištěným průvodcem nebo komentované prohlídky pro
skupiny. Dále bylo možné si objednat speciální komentovanou prohlídku vnějších ochozů
nebo komentovanou prohlídku s ukázkou hry na varhany. Všechny komentované prohlídky
bylo nutné rezervovat minimálně čtrnáct dní předem, speciální prohlídky se prováděly
v otevírací době i mimo otevírací dobu.
Farnost úzce spolupracovala s cestovními kancelářemi, cestovními agenturami i s místními
subjekty podnikajícími v oblasti cestovního ruchu a s místními školami.

Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Objekt, ve kterém se nachází infocentrum, má farnost pronajatý od Města Kutná Hora za
účelem poskytování informačních a průvodcovských služeb a zajišťování kulturních
a společenských akcí. Infocentrum u chrámu sv. Barbory v roce 2020 poskytovalo turistické
a kulturní informace, nabízelo prodej suvenýrů, publikací, dárkových předmětů a občerstvení
zajišťovalo provoz veřejných toalet a provoz parkoviště u kláštera sv. Voršily.

Další památky farnosti zpřístupněné veřejnosti
Kostel sv. Jakuba v roce 2020 nebyl v letní sezóně otevřený pro veřejnost z ekonomických
důvodů a kvůli probíhající obnově kostela.
Kostel Matky Boží Na Náměti byl od června do začátku října denně přístupný k nahlédnutí ze
zádveří.
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně byl denně otevřen pro osobní modlitbu.
Kostel Nejsvětější Trojice byl pro veřejnost zpřístupněn při příležitosti Dnů evropského
dědictví.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě si mohli návštěvníci prohlédnout po osobní domluvě
s kostelníkem a také při koncertech. Během roku 2020 se v kostele konaly celkem čtyři
koncerty, z toho tři v rámci festivalu Kutnohorské léto.

Spolupráce s jinými subjekty v oblasti cestovního ruchu





Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec
Město Kutná Hora
Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, z. s.
Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

VI. Stavební a investiční činnost
V roce 2020 farnost vynaložila finanční prostředky jak na opravy nemovitých památek, tak na
nové investiční projekty.

Chrám sv. Barbory
V chrámu sv. Barbory byla v r. 2020 zrealizována přeložka a navýšení kapacity elektropřípojky
k západnímu průčelí, do prostoru schodiště na empory, kde by mělo do budoucna vzniknout
technologické zázemí chrámu. Připravily se tak podmínky pro přesun hlavního rozvaděče ze
sakristie a následovat by měla kompletní realizace nové elektroinstalace a osvětlení.
Do stejného prostoru, pod schodiště na emporu, byla přivedena voda a kanalizace. Realizace
vodovodní přípojky je z vodoměrné šachty umístěné na východní straně objektu. Splašková
kanalizace je napojena na stávající jednotné rozvody v parku.
Na jaře roku 2020, ještě před vypuknutím pandemie, byly dokončeny práce na novém,
moderním mobiliáři pro turistický provoz. Jedná se o kompletní vybavení obchodu v sakristii
chrámu a novou pokladnu u severního vstupu.
Celkové náklady za rok 2020, vše z vlastních zdrojů:

3 582 000 Kč

Budova arciděkanství
V budově arciděkanství se dokončovaly práce rozpracované v roce 2019. Jedná se o dokončení
statického zajištění arkýře a finální podlaha na půdě a úžlabí střechy.
Na výzvu města Kutná Hora byla přeložena dešťová kanalizace, která byla původně svedena do
parku pod Vlašským dvorem. Historická kanalizační stoka je však poškozena a dešťové vody
stékaly do podloží. V prostorách dvorku proto byla provedena nová trasa dešťové kanalizace
s přípravou na zaústění do kanalizační stoky na pozemku u Vlašského dvora.
Celkové náklady za rok 2020, vše z vlastních zdrojů:

297 000 Kč

Kostel sv. Jakuba
V kostele sv. Jakuba pokračovaly práce na projektu Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře
(IROP: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594) započaté v roce 2019 a financované z dotace
Evropské unie. Prováděla se obnova obvodového pláště, která zahrnovala statické zajištění
základů tryskovou injektáží v prostoru presbytáře, obnovu kamenných prvků, omítek, vitráží,
kružeb, říms, výplní otvorů, sanaci vlhkého zdiva, statické zajištění severní věže a
elektroinstalaci dvojvěží, také probíhalo restaurování fresek v interiéru kostela.
Celkové náklady za rok 2020:
35 864 000 Kč
Z toho dotace IROP:
33 872 000 Kč
Z vlastních zdrojů:
1 992 000 Kč
Pozn.: Farnost musela nejprve pokrýt náklady vlastními finančními prostředky, teprve poté
nárokovala finanční plnění z dotace IROP.

Kostel Matky Boží na Náměti
V kostele Matky Boží na Náměti se prováděla obnova venkovního odvedení dešťových vod
opravou kamenné historické dlažby po obvodu kostela. Na opravu bylo čerpáno z Programu
záchrany architektonického dědictví (PZAD) a Fondu regenerace Města Kutné Hory. V rámci
údržby byla také provedena oprava dešťové kanalizace. Tato oprava byla vyvolána prováděním
zádlažby v ulici Uhelná, při které bylo zjištěno poškození kanalizace pod vozovkou. Kromě toho
došlo k výměně PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) za účelem oddělení
zabezpečení zádveří a lodi kostela.

Celkové náklady za rok 2020:
Z toho dotace:
Z vlastních zdrojů:

527 000 Kč
402 000 Kč
125 000 Kč

Klášter sv. Voršily
V roce 2020 byla dokončena obnova střechy a krovů východního nároží kláštera nad
centrálním schodištěm. Na opravy byly čerpány dotace z Programu záchrany
architektonického dědictví (PZAD), z Fondu obnovy památek Středočeského kraje a z Fondu
regenerace Města Kutné Hory.
V rámci dotace z Evropské unie byl realizován projekt Klášter voršilek v Kutné Hoře – obnova
oken a části schodiště (IROP: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0008583), při kterém byla
repasována okna v uliční fasádě směrem do ulice Poděbradova, došlo k restaurování nástěnné
malby v kopuli centrálního schodiště a k výmalbě schodišťového prostoru.
V roce 2020 byla zpracována architektonická studie využití severního křídla kláštera pro
vestavbu bytů. Na studii navazuje zpracování projektu pro povolení stavby Stavební úpravy
severního křídla kláštera řádu sv. Voršily v Kutné Hoře – vestavba bytů.
Celkové náklady za rok 2020:
Z toho dotace:
Z vlastních zdrojů:

6 587 000 Kč
5 468 000 Kč
1 119 000 Kč

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě
Na věž kostela byly osazeny dva repasované ciferníky hodin, doplněné novým hodinovým
strojem. Náklady na tyto práce byly hrazeny z daru soukromé osoby, rodiny Zichovy z Grunty.
Celkové náklady za rok 2020:
Dar soukromé osoby:
Z vlastních zdrojů:

190 000 Kč
183 000 Kč
7 000 Kč

V roce 2020 byla podána žádost o dotaci z Fondů EHP a Norska na záchranu kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě. Záchranné práce jsou plánovány v rozsahu statického
zajištění základů, stěn a kleneb kostela. Součástí je také restaurování vitráží, kovářských prvků
v exteriéru, kamenných ostění oken a restaurování hodnotné secesní výmalby v interiéru.

Církevní mateřská škola sv. Jakuba
V roce 2020 byly zrealizovány stavební úpravy objektu č. p. 275 na Václavském náměstí
v Kutné Hoře a byla vybavena nová učebna včetně zázemí. Stávající prostory mateřské školy
byly díky tomu od září 2020 rozšířeny o nové oddělení pro 17 žáků.
Celkové náklady za rok 2020:
z toho dary na rozšíření školky:
Z vlastních zdrojů:

1 860 600 Kč
657 300 Kč
1 203 300 Kč

Informační systém
V návaznosti na projekt Informační systém umístěný před objekty chrámu sv. Barbory, kaple
Božího těla, kostela sv. Jakuba, arciděkanství, kostela Matky Boží na Náměti a kláštera
voršilek, který byl zpracován v roce 2019, byly v roce 2020 připraveny podklady pro žádost
o dotaci z Programu na podporu informačních center Středočeského kraje v roce 2021 na
realizaci informačních prvků před chrámem sv. Barbory a na kapli Božího těla. K celému
projektu bylo v roce 2020 vydáno závazné stanovisko státní památkové péče a společný územní
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.
Celkové náklady za rok 2020:

40 000 Kč

VII. Shrnutí příjmů a výdajů v roce 2020
Srovnání příjmů a výdajů v roce 2020 s minulým obdobím
Uvedený přehled o příjmech a výdajích je shrnutím vynaložených provozních výdajů
a příjmů za hlavní i hospodářskou činnost farnosti. Nezahrnuje odpisy, opravné položky
a rezervy, které jsou položkami sloužícími ke zjištění hospodářského výsledku farnosti.
2020
Příjmy

2019

v tisících Kč v tisících Kč
Tržby za vstupné a prodané zboží, knihy

13 569

40 613

Tržby za služby a pronájem (WC, parkoviště, koncerty, film,
umístění antén operátorů a pachtovné)

2 398

3 306

Ostatní (pojistné plnění, odprodej materiálu), přijaté úroky

260

149

1 613

1 385

Sbírky pro farnost - nedělní

167

309

Sbírky ostatní

295

285

Dary, sbírky pro školku

657

0

Ostatní dary od fyzických osob, organizací

494

787

Sbírky účelové – přeposílané jiným subjektům
(např. svatopetrský haléř, misie, círk. školství,
bohoslovci, pojištění kostelů, charita atd.)

222

630

Přijaté dotace provozní na opravy, restaurování památek
(bez rekonstrukce stavby kostela sv. Jakuba)

4 603

4 006

Přijaté dotace provozní COVID

1 096

0

23 539

49 459

2020

2019

Přijaté dary, sbírky

Příjmy celkem

Výdaje

v tisících Kč v tisících Kč
Režijní výdaje na materiál, údržbu, energie, vodu, služby
spojené s údržbou, revizemi, úklidem apod.

3 256

4 632

1 155

3 224

Výdaje na opravy (oprava kláštera, chrámu sv. Barbory a
dalších kostelů)

7 429

20 646

Mzdy zaměstnanců a brigádníků včetně odvodů

7 341

8851

Daně a poplatky (silniční, nemovitosti, daň z příjmů,
poplatky bance)

465

3725

Dary zaplacené

523

146

Dary pro školku na vybavení a provoz

125

50

Dary pro farnost Třebonín

390

0

Dary pro charitu

0

40

Dary ostatní

8

56

Nákupní hodnota zboží určeného k prodeji

Příspěvky zaplacené

3 146

4 311

Biskupství královéhradecké – Fond solidarity

1 774

2385

Biskupství královéhradecké – příspěvek na
dofinancování

1 362

1906

10

20

23 315

45 535

224

3 924

Ostatní příspěvky – členství
Výdaje celkem (bez odpisů majetku)

Rozdíl

Koronavirová pandemie, která se v naší zemi začala projevovat od března 2020, ochromila
domácí i zahraniční cestovní ruch a na více než čtyři měsíce v roce úplně zastavila provoz
veřejně přístupných památek v ČR včetně chrámu sv. Barbory. Tím došlo k rapidnímu poklesu
příjmů z cestovního ruchu farnosti, které tvoří více než 95 % jejích příjmů. Farnost byla nucena
opakovaně upravovat rozpočet a hledat úsporná opatření ve výdajových položkách.
Ekonomická situace zůstala i přesto po celý rok nejistá, neboť se nedalo předem odhadnout,
jak bude stát reagovat na pandemii a jak dlouho nakonec bude farnost bez základních příjmů.
Kromě toho bylo nezbytné dokončit dlouhodobé projekty na obnově památek farnosti, jiné
projekty musely pokračovat i v nepříznivé situaci z důvodu návaznosti na dotace nebo z důvodu
hrozby neúměrného nárůstu nákladů v případě přerušení prací.
Další významnou položku ve výdajích činily mzdy zaměstnanců a brigádníků včetně odvodů.
Byla provedena řada personálních opatření týkajících se snížení personálu na nezbytnou míru,
včetně krácení úvazků, vždy však jen v takovém rozsahu, aby byl zachován funkční provoz
farnosti. Došlo i k omezení benefitů. Vzhledem k tomu, že základní provoz farnosti (účetnictví,
stavební činnost, provoz sekretariátu a údržba objektů) se nezměnil, zaměstnanci
arciděkanství svou činnost vykonávali téměř ve stejném rozsahu. Farnost se na doporučení
ERF snažila zachovat odborné zaměstnanecké pozice (vzala v potaz náročnost výběru
a zaučování nových zaměstnanců, povinnost výplaty zákonného odstupného při propouštění
atd.). Využila v maximální možné míře státní dotaci, tzv. program Antivirus k úhradě mezd
zaměstnanců turistického úseku po dobu nařízeného uzavření chrámu a k částečným
příspěvkům na mzdy některých zaměstnanců arciděkanství, jejichž činnost byla omezena. Tím
se podařilo udržet zaměstnance připravené kdykoliv obnovit provoz chrámu, jakmile by to stát
umožnil.
Ve výdajích nelze přehlédnout položku Příspěvky zaplacené. Jedná se o příspěvky předané
Biskupství královéhradeckému do tzv. Fondu solidarity (na opravy a údržbu nemovitostí
nesoběstačných farností v diecézi) a do Fondu dofinancování (na financování mezd kněží
a pastoračních asistentů diecéze, zaměstnanců biskupství a jiných spolupracovníků v době
procesu odloučení církve od státu). Odváděné příspěvky roku 2020 se vypočítávaly
z hospodaření předchozího roku.
Úspory minulých období farnosti umožnily bezpečně financovat všechny závazky v kritickém
období. Obnovení provozu chrámu sv. Barbory alespoň na krátké období v letní sezóně zajistilo
základní tržby. Pečlivá práce technického a ekonomického úseku vedla k proplacení dotací
v plné výši. Díky vstřícnosti Biskupství královéhradeckého obdržela farnost krátkodobou
finanční podporu, s níž překonala finanční nouzi před proplacením dotací na konci roku 2020.
Jsme vděčni také sestrám voršilkám, které byly ochotné odložit závazek farnosti týkající se
poslední splátky za koupi kláštera sv. Voršily.

