BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2018

Motto diecéze 2018:
„Každý, kdo se stal učedníkem království
nebeského, podobá se hospodáři,
který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“
(Mt 13,52)
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ÚVODNÍ SLOVO BISKUPA
TOMÁŠE HOLUBA

Vážení čtenáři naší tradiční výroční zprávy,
to, co Vám zde předkládám s radostí i hrdostí, je ohlédnutí za rokem 2018, který pro nás nebyl rokem ledajakým.
Byl to rok, v němž jsme si společně v celé diecézi připomněli, že nám je už 25 let. Jsem přesvědčen, že uplynulé
čtvrtstoletí diecéze můžeme nazvat časem intenzivní a otevřené snahy hlásat evangelium v náročných podmín‑
kách západních Čech; hlásat evangelium radostně, srozumitelně, pravdivě a já bych k tomu ještě dodal – dle
výsledků naší výroční zprávy – zodpovědně. Snažíme se, aby zodpovědnost byla vlastností, která propojuje naše
duchovní poslání se vším tím, co je třeba plánovat i v rovině pozemské. A věřím, že výroční zpráva je jedním
z ohlédnutí nazpět, které o tomto našem společném úsilí může svědčit.
Oslavy 25 let naší diecéze byly ale také momentem, kdy jsme se podívali dopředu. Ptali jsme se, jakou má diecéze
tvář dnes, jaké má možnosti a jak můžeme kráčet dál.
Mise, s kterou jsem vstupoval jako biskup této diecéze před třemi lety do služby, zůstává stále stejná. Rozhodující
je princip „tantum quantum“ (nakolik, natolik) – tedy natolik děláme věci, nakolik vedou k tomu, aby se konkrétní
lidé setkali s živým Bohem. Ale je také důležité se ptát, kde tuto misi můžeme reálně naplňovat. Proto jsem právě
loňské výročí využil k tomu, aby tato mise byla konkretizována čtyřmi a od zářijové diecézní pouti pěti vizemi.
Tou první je skutečná farnost (diakonie, liturgie, koinonie, misie), druhou realistická péče o misijní území (pravda
a naděje), třetí pastoračně a odborně připravení kněží (žijící zdravým způsobem života), čtvrtou servisní charakter
kurie (služba a spravedlnost / profesionální servis pro pastoraci) a pátou podpora Charity a školství. Jednotlivé
pilíře vize najdete také v této výroční zprávě.
Spojení výroční zprávy, která se ohlíží nazpět, s vizí do budoucna je dle mého názoru kombinace velmi důležitá.
Musíme znát naše východiska, ale zároveň se musíme dívat dál. Tak Vás prosím, abyste výroční zprávu přečetli
a sdíleli a rozvíjeli s námi naše vize, abychom nejen informovali o tom, co se stalo, ale také společně kráčeli dál.
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II

ÚDAJE
O ORGANIZACI

Kontakt
Biskupství plzeňské
adresa: nám. Republiky 234/35, 301 00 Plzeň
telefon: 377 223 112, 731 619 708 (ústředna), 377 225 576 (sekretariát biskupa)
fax: 377 321 917
e‑mail: bip@bip.cz
web: www.bip.cz
IČ: 45 33 44 39, DIČ: CZ 45 33 44 39
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Plzeň,
Sedláčkova 26, č. ú.: 738 611/0300
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Statutární orgány
Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský
Mons. Krzysztof Dędek, generální vikář

ÚDAJE O ORGANIZACI

Historie a struktura
Biskupství plzeňského
Biskupství plzeňské bylo jako centrální správní úřad Diecéze plzeňské zřízeno 31. května 1993 dnem jejího
založení papežem Janem Pavlem II. V čele stanul jako první biskup Mons. František Radkovský, který diecézi vedl
téměř 23 let. 30. dubna 2016 zažila diecéze vůbec své první biskupské svěcení a biskupa Františka ve funkci vystřídal
papežem Františkem nově jmenovaný biskup Mons. Tomáš Holub.
Biskup je nejvyšším představitelem Biskupství plzeňského při jednání se státními i církevními orgány, mezinárodními
institucemi apod. Přísluší mu vedení svěřené diecéze mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní, podle norem práva.
Nejbližším spolupracovníkem biskupa se shodnou výkonnou mocí je generální vikář. S účinností od 15. červ‑
na 2016 byl do této funkce jmenován a ustanoven Mons. ThLic. Krzysztof Dędek. Generální vikář je bezprostředně
nadřízen jednotlivým oddělením biskupské kurie. Je povinen předávat biskupovi zprávu o hlavních záležitostech,
které kurie vyřizuje, a nejednat proti vůli a úmyslům biskupa. V jeho úřadě je soustředěna personální agenda kněží.
31. května 2017 byla ustanovena také funkce generálního vikáře pro Karlovarský kraj, stal se jím Mons. Dr. Jiří
Majkov, ICD. Jemu je svěřen podíl na odpovědnosti biskupské služby pro území vikariátů karlovarského, sokolov‑
ského a chebského. Je pověřen především zastupováním ve vztahu k státní a veřejné správě, institucím i široké
laické veřejnosti.
Ke správě diecéze má biskup pomocníky – kněze, kteří spravují farnosti jako základní organizační jednotky
diecéze, dále laické zaměstnance ve farnostech a svůj úřad – biskupství. V rozhodování a plánování mu pomáhá
Biskupská rada, Kněžská rada, Sbor konzultorů, Diecézní pastorační rada, Diecézní ekonomická rada, Liturgická
komise a biskupští vikáři zodpovědní za konkrétní oblasti – diecézní školství a soud. Biskupským vikářem pro školství
a vzdělávání byl v roce 2018 P. Ing. Vojtěch Ondřej Soudský OP, soudním vikářem Mons. ICLic. Vladimír Gajdušek.
K 31. prosinci 2018 v diecézi působilo 84 kněží, z toho 28 řeholních a dále 7 trvalých jáhnů. Celkově zde pracovalo
163 zaměstnanců s průměrnou mzdou 22 377 Kč. Biskupství zastřešuje 68 farností náležejících do 10 vikariátů, na
jejich území leží 924 kostelů a kaplí. V roce 2018 toto území čítalo cca 117 000 katolíků.
Biskupství plzeňské je zřizovatelem institucí: Diecézní charita Plzeň, farní a oblastní charity, farnosti, Církevní
gymnázium Plzeň, Církevní základní a střední škola Plzeň, Mateřská škola kardinála Berana Plzeň, Křesťanská
pedagogicko‑psychologická poradna Plzeň, Nadační fond Dominanty na obnovu kulturního dědictví v západních
Čechách, Temporalia – Bona, s. r. o., Pastorační centrum Horní Blatná, Formační a vzdělávací centrum Pernink,
Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel, Ars Christiana, o. p. s., Fond udržitelnosti Římskokatolické církve,
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. a Agricola ISIDOR, a. s., SOLITAIRE, s. r. o.

Organizační struktura
Biskupství plzeňského
POD PŘÍMÉ VEDENÍ BISKUPA PATŘÍ
Sekretariát diecézního biskupa
Vikář pro školství
Církevní gymnázium
Mateřská škola
Církevní ZŠ a SŠ
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Soudní vikář (Diecézní soud Plzeň)
Diecézní charita
Poradní orgány biskupa
Biskupská rada
Kněžská rada
Sbor konzultorů
Diecézní pastorační rada
Diecézní ekonomická rada
Liturgická komise
Generální vikář
Sekretariát generálního vikáře
Okrskoví vikáři
Jednotlivá oddělení biskupství
Generální vikář pro Karlovarský kraj
Sekretariát generálního vikáře pro Karlovarský kraj
Okrskoví vikáři
Oddělení Pastorační centrum
Diecézní centrum mládeže
Diecézní katechetické centrum
Centrum pro rodinu
Papežská misijní díla
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Pastorační centra
Křesťanská psychoterapeutická poradna
Liturgie a liturgická hudba
Pastorace nemocných
Pastorace ve vězení
Ostatní kategoriální pastorace
Oddělení Press&PR

POD PŘÍMÉ VEDENÍ GENERÁLNÍHO VIKÁŘE PATŘÍ
Oddělení kancléřství
IT
Oddělení právní
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Referát restitucí
Oddělení ekonomické
Oddělení projektové
Oddělení stavební
Oddělení majetkové a investiční správy
Referát správy majetku
Referát provozní
Referát turistiky v církevních objektech
Správa společností
Referát investic

III

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V ROCE 2018
A ČINNOST BISKUPSTVÍ
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OSLAVY 25 LET DIECÉZE

UDÁLOSTI 2017

31. května 2018 oslavila Diecéze plzeňská své 25. narozeniny. K této příležitosti výročí čtvrtstoletí její existence bylo
pořádáno několik připomínkových akcí, slavností a doprovodných aktivit. Biskup Tomáš Holub se v tomto roce
rozhodl vyznamenat 25 osobností, které rozličným způsobem přispěly k rozvoji diecéze. Poděkování a ocenění
(křišťálovou plaketu) předával biskup Tomáš v Plzni při bohoslužbě ke Dni Plzeňské Madony, 15. září při Diecézní
pouti v Teplé a také v Chebu 20. září při děkovné bohoslužbě pro Karlovarský kraj.
U příležitosti oslav založení diecéze proběhla soutěž D25 pro děti od 5 do 15 let. Účastníci soutěže sbírali kódy na
různých místech plzeňské diecéze a odpovídali na zadané otázky. Úspěšní řešitelé pak mohli při Diecézní pouti
v Teplé odemknout truhlu se zaslouženým pokladem.

Na diecézní pouti bylo také možné v klášterních ambitech zhlédnout prezentace jednotlivých farností a dalších
církevních společenství a organizací v diecézi, které připomenuly rozmanitost a vývoj diecéze od jejího vzniku.
Poutníci měli za úkol vybrat tu nejzajímavější prezentaci. Vítězem po sečtení hlasů se stala farnost Starý Plzenec,
která získala (spolu s dalšími třemi nejúspěšnějšími farnostmi) finanční odměnu na pastorační aktivity.
Výzva apoštola Pavla „Modlete se i vy za nás!“ (1 Te 5,25) se stala pozvánkou k roku a půl trvající modlitební štafetě
za jednotlivé farnosti plzeňské diecéze. Štafeta začala 3. června modlitbami za farnost Aš. Jako symbol propojení
v rámci modliteb za farnosti putoval po diecézi relikviář s ostatky sv. Bartoloměje, zapůjčený kraslickou farností
z kostela na Přebuzi. Biskup Tomáš vyzval všechny věřící k modlitbě za příslušnou farnost při nedělním slavení
eucharistie i v celém následujícím týdnu.

MISE A VIZE BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉHO
„Vše děláme natolik, nakolik to vede k tomu, aby se konkrétní lidé setkali s živým Bohem,“ je mise, kterou oficiálně
stanovil biskup Tomáš spolu s kněžskou radou v květnu 2018 pro následující roky směřování Diecéze plzeňské. Mise
vystižena v hesle „tantum quantum“ (nakolik, natolik) má být opřena o pět hlavních pilířů (pátý připojen později):
skutečná farnost (diakonie, liturgie, koinonie, misie), realistická péče o misijní území (pravda a naděje), pastoračně
a odborně připravení kněží (žijící zdravým způsobem života) a servisní charakter kurie (služba a spravedlnost /
profesionální servis pro pastoraci). Po následných diskusích byla připojena také neméně důležitá péče o Charitu
a církevní školy. Co tato představa bude znamenat v praxi a k jakým konkrétním krokům povede, ať už na úrovni
farností, biskupství či celé diecéze, je předmětem diskuse a intenzivního přemýšlení. Je výzvou pro všechny, kteří
se cítí být v plzeňské diecézi doma.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Největší každoroční charitní sbírku v České republice zahájil 3. ledna v plzeňské diecézi biskup Tomáš Holub na
radnici v Plzni. Již tradičně se také vypravil osobně koledovat, společně s hejtmanem Plzeňského kraje Josefem
Bernardem a s primátorem města Plzně Martinem Zrzaveckým. Tento rok se do společného koledování s biskupem
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Tomášem připojili také zástupci Karlovarského kraje v čele s hejtmankou Janou Vildumetzovou a náměstkem
primátora Karlových Varů Jiřím Klsákem. V kostýmech tří králů vyrazili koledovat do úřadů místních samospráv,
organizací a podniků.
Emeritní biskup František Radkovský podpořil akce hraním na kytaru ve speciální Tříkrálové tramvaji, která ve
spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky převážela cestující zadarmo po Plzni a seznamovala je
s účelem sbírky.
V roce 2018 bylo v plzeňské diecézi vybráno 5 037 795 Kč. Z celkového výtěžku se 65 % vrací zpět do místa výběru
na záměry, které si organizátoři předem stanovili. Vždy však musí jít o konkrétní pomoc lidem v nouzi. Tyto peníze
podpořily v loňském roce jednak sociální projekty Charit (například péči o matky s dětmi v tísni, seniory, zdravotně
postižené, občany, kteří se dostali do nenadálé nouze), jednak aktivity dobrovolných Charit (návštěvy nemocných
a osamělých, aktivity s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí a podobně). V některých případech
podpořily finanční prostředky také činnost jiných neziskových organizací (například středisko Radost Merklín,
Robinson v Klenčí pod Čerchovem).
Na podporu sociálních projektů přímo provozovaných Diecézní charitou Plzeň – Domova sv. Vavřince, Sociálně
terapeutických dílen sv. Josefa, Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Domažlicích, Domova pro seniory
v Boru, SOS Domažlice bylo využito 15 % výtěžku. Dalších 10 % podpořilo v rámci DCHP naše projekty humanitární
pomoci v zahraničí. Částka 332 317 Kč byla věnována na podporu projektu Adopce na dálku v Bolívii, Paraquayi,
Peru a Ekvádoru. Částka 160 000 Kč byla použita pro Středisko rozvojové spolupráce. 5 % sbírky podpoří sociální
a humanitární projekty Charity ČR a z 5 % je pokryta nezbytná režie sbírky v rámci CHČR.
Hluboce si vážíme všech dárců, díky nimž můžeme pomoci lidem, kteří se ocitli z různých důvodů v tísni. Do Tříkrá‑
lové sbírky DCHP se v posledních letech zapojuje kolem 3 500 dobrovolníků, bez nichž by tuto akci nebylo možné
realizovat. Všem upřímně děkujeme a těšíme se na další setkání při putování koledníků za pomocí člověka člověku.

FORMAČNÍ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ A DALŠÍCH
POMOCNÍKŮ V CÍRKVI
Všichni pastorační asistenti, akolyté, lektoři, mimořádní služebníci eucharistie a pomocníci kněží z diecéze se sešli
na několika formačních a duchovních setkáních, která proběhla v únoru, březnu a listopadu. Každého setkání se
zúčastnilo přes dvacet lidí.

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z DOTACE EVROPSKÉ UNIE IROP
Kromě mnoha každoročních oprav a rekonstrukcí církevních staveb a památek (viz kap. IV) se Biskupství plzeňské
pustilo do tří velkých projektů, které se podařilo spolufinancovat z dotace Evropské unie IROP (Integrovaný regionální
operační program) a za podpory měst. Jedná se o revitalizaci katedrály sv. Bartoloměje v Plzni (zahájení 31. května),
revitalizaci jezuitského kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech (28. února) a obnovu
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (27. března). Díky podpoře IROP byl v roce 2018 také úspěšně dokončen
projekt významného zkvalitnění výuky a celkové bezbariérovosti Církevního gymnázia Plzeň. Biskupství plzeňské
zaštiťuje tyto projekty organizačně i administrativně, hledá také další zdroje spolufinancování.
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BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ SE AKTIVNĚ PŘIPOJILO K OSLAVÁM MĚSTA
PLZEŇ

Biskupství plzeňské se poprvé aktivně zapojilo do květnových Slavností svobody, které město Plzeň každoročně
pořádá k připomínce osvobození jednotkami americké armády v roce 1945. V rámci programu pro širokou veřej‑
nost zorganizovalo Vojenskou mši, které se zúčastnili zástupci všech záchranných a obranných městských složek.
Součástí byl průvod v uniformách (včetně otce biskupa Tomáše v jeho plukovnické uniformě), modlitba za vojáky
a vzpomínka na padlé. Na hlavním náměstí probíhala prezentace vojenské duchovní služby. Dva vojenští kaplani
a jedna kaplanka zde příchozím představovali svoji službu v armádě, společně se všemi speciálními předměty
a vybavením, které v terénu používají. S nimi proběhla také beseda v Karmelitánském knihkupectví, při níž mohli
povyprávět konkrétní příběhy ze své práce v armádě.
U příležitosti 100. výročí založení republiky, 28. října 2018, Biskupství plzeňské zorganizovalo společně s městem
hudebně duchovní zastavení s modlitbami díků a proseb za naši vlast. Promluvil zde emeritní plzeňský biskup František
Radkovský, zazpíval pěvecký sbor Vox imperfecta. Přítomni byli i zástupci z dalších církví. Kromě toho biskupství také

uspořádalo Den otevřených dveří a zájemce provedlo jeho prostorami. Návštěvníci si mohli prohlédnout historický
interiér a poslechnout si výklad, připravena byla i výstava prezentací jednotlivých farností, pro děti výtvarný koutek.
Akce vzbudila velký zájem veřejnosti.

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
Každoroční diecézní setkání ministrantů plzeňské diecéze se konalo ve dnech 25. – 26. května 2018, tentokrát
v královském městečku Loket. Víkendovému pobytu předcházelo jednodenní formační setkání MINIFOR, které
se uskutečnilo v sobotu 3. března na Diecézním centrum mládeže v Plzni. Tématem katedrální liturgie přítomné
provedl biskupský ceremoniář David Lamberk. Celotýdenního setkání se ministranti dočkali o prázdninách, kdy se
pro ně konal tábor v Horní Blatné od 25. srpna do 1. září. Kromě nových přátelství, krásné přírody, nácviku liturgie
a setkání s biskupem Tomášem si užili také mnoho sportovních aktivit a her.

SETKÁNÍ MLÁDEŽE S BISKUPEM TOMÁŠEM
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Téměř dvě stě účastníků Setkání mládeže plzeňské diecéze přivítali 24. března v aule Církevního gymnázia Plzeň biskup
Tomáš a emeritní biskup František. Program vyzýval všechny zúčastněné k aktivnímu zapojení ve velkém množství
her. V promluvě na téma strach a útočiště před strachem vycházel biskup Tomáš z poselství papeže Františka. „Na
strach zabírá milující a ochraňující náruč, kterou nabízí Bůh. My mnohdy nevěříme, ale Bůh nás miloval ještě dřív, než
jsme se začali bát. Nebojme se poznávat Boha a žít s ním,“ povzbudil všechny přítomné biskup Tomáš. Nechyběla
ani společná modlitba, sdílení ve skupinkách a mše svatá.

NÁHROBNÍ DESKA KARDINÁLA JOSEFA BERANA BYLA UMÍSTĚNA
V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
Společně s ostatky plzeňského rodáka kardinála Josefa Berana byla do České republiky přivezena i deska z jeho
hrobky v bazilice svatého Petra. Byla umístěna v katedrále sv. Bartoloměje, v kapli svatého Kříže, jako upomínka na
Beranovy plzeňské kořeny. V pátek 20. dubna 2018 v 18.00 hodin, tedy v čase, kdy přistály v Praze ostatky kardinála
Josefa Berana, se na dobu 5 minut rozezněly zvony ve všech kostelích.

POUŤ PRO BEZDOMOVCE A NOVÁ NASLOUCHÁRNA BETLEHEM V PLZNI
Ke každoroční pouti pro přátele bez domova do kláštera v Teplé, kterou organizovalo sdružení K Srdci podporované
Biskupstvím plzeňským, se v úterý 8. května 2018 přidal také biskup Tomáš. Kromě povídání a přichystaného občerstvení
byla na programu prohlídka kláštera a společná mše svatá, při níž se vzpomnělo na všechny, kteří zemřeli na ulici.
K Srdci během roku pořádá také pravidelné bohoslužby pro lidi bez domova s následným setkáním a rozdáváním
teplé polévky. Spolku se v tomto roce také podařilo za podpory Městského obvodu Plzeň 3 proměnit objekt bývalých
uzavřených veřejných toalet nedaleko kulturního domu Peklo v místo, kde se naslouchá lidským osudům, potřebám
i bolestem, aby se každý, kdo se nachází v těžkostech, mohl nadýchnout naděje a zakusit, že někomu o něj jde. Na
podzim také začali členové spolku společně s lidmi bez domova pomáhat s úklidem odpadků ve městě.
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NOC KOSTELŮ V PLZEŇSKÉ DIECÉZI

Celorepubliková akce Noc kostelů se konala 25. května také v plzeňské diecézi. Celkem zde bylo otevřeno 135
prostor, v nichž proběhlo 653 programů. Oproti loňskému roku návštěvnost opět vzrostla, napočítáno bylo cca 33 540
vstupů. Největší návštěvnost měla katedrála sv. Bartoloměje v Plzni. Biskup Tomáš navštívil několik kostelů a kaplí
v Karlovarském kraji, zastavil se v Jáchymově, Dalovicích, Staré Roli, v Karlových Varech‑Rybářích, v Ostrově, Chodově
a Sokolově.

ŠKOLENÍ V OBLASTI GRAFIKY, TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK A PLAKÁTŮ
Všichni zájemci o zdokonalení dovedností v tvorbě plakátů či správě webových stránek byli pozváni na školení,
které proběhlo 21. června v sále na Diecézním centru mládeže v Plzni. Školení organizovalo Biskupství plzeňské
pod vedením odborníka Petra Němečka, vrcholilo jím celoroční terénní školení kněží a pastoračních pracovníků

ve vikariátech po celé diecézi. Účastníci kurzu se zde dozvěděli mimo jiné o současných trendech v oblasti grafiky
a designu, praktické instrukce k tvorbě atraktivních propagačních materiálů a k práci s obrázky, rady ke kvalitní
prezentaci na webových stránkách či sociálních sítích a další tipy a triky v této oblasti. Školení bylo zdarma.

PILSALIVE
Křesťanský hudební festival proběhl 9. června na nádvoří plzeňského biskupství. Během odpoledne jím prošlo
více než 500 návštěvníků. Vystoupil P. Martin Sedloň, plzeňské kapely Krpál, Quo vadis a Touch of Gospel, z Prahy
přijela Ztracená kapela. Převážně šlo o rytmické kapely, které pořádají samostatné koncerty, ale účinkují také při
bohoslužbách.
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ZÁBAVNĚ‑VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
Desítky žáků základních a středních škol se v květnu a červnu zúčastnily speciálních programů, které připravilo
Biskupství plzeňské v prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Program „Historie kostela a jeho součas‑
nost“ nabídl prohlídku s průvodcem, přiblížil historii stavby i popis současného stavu, vysvětlil také základní pojmy
související s tím, co vše se v kostele odehrává. Přibližně hodinový program byl zdarma, žáci se mohli podívat i na
místa běžně nepřístupná. Další vzdělávací programy pro ZŠ se konaly v Církevním muzeu umění plzeňské diecéze.
Nechyběla ani tradiční velikonoční škola, kterou v postní době organizovala sestra Benedikta Veselá SCSC pro žáky
základních škol na plzeňském biskupství. Děti se zde dozvěděly význam Ježíšova velikonočního příběhu a skutečnost,
že velikonoční svátky neznamenají jen barvení vajíček a chození s pomlázkou.
V době adventní, ve dnech 3. až 19. prosince, pak připravilo Biskupství plzeňské programy, které nabídly krátké
zastavení a zamyšlení nad předvánočním obdobím. Žáci a studenti se v interaktivních programech setkali s legendami
a tradicemi, které advent provázejí.

POHÁDKOVÉ NÁMĚSTÍ
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Otázka, jak pomoci Pepíčkovi najít štěstí, se stala mottem dalšího ročníku Pohádkového náměstí, oblíbené akce
zvláště mezi rodinami s dětmi, která proběhla 29. června, na prahu letních prázdnin na plzeňském náměstí. Děti
plnily různé úkoly, za které dostávaly dukátky. Za ty pak mohly při následujícím divadelním představení vykoupit
Pepíčka, který padl do rukou zlé ježibaby. Náměstí Republiky se hemžilo pohádkovými bytostmi, nechyběly tvůrčí
dílny, horolezecká stěna, ani nafukovací skluzavky. Akci každoročně pořádají Přátelé Koinonie a Biskupství plzeňské.

VZNIK NOVÝCH PASTORAČNÍCH RAD FARNOSTÍ
K 30. červnu 2018 vznikla v každé farnosti diecéze pastorační rada. Pastorační rada farnosti je poradním orgánem
faráře, který má napomáhat rozvoji pastorační péče ve farnosti tím, že vytváří prostor pro pastorační konzultace.
Konzultace spočívají v tom, že rada pod vedením faráře v jednotě s biskupem zkoumá vše, co se vztahuje k pasto‑
račnímu působení ve farnosti, uvažuje o tom ve světle evangelia a pastoračních priorit diecéze a navrhuje z toho
plynoucí praktické kroky.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ BYSTRÍKA FERANCE
Osmadvacetiletý Bystrík Feranec přijal 30. června 2018 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici
v Plzni z rukou biskupa Tomáše Holuba kněžské svěcení, o den později celebroval svou primiční mši svatou v kostele
sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné v Ostrově nad Ohří. Začal působit jako kaplan v Klatovech.

PRÁZDNINOVÝ TÁBOR ÚLET PRO MLADÉ
Na dvaatřicet mladých křesťanů strávilo týden od 29. července do 4. srpna v areálu fary v Nečtinech v rámci kaž‑
doročního ÚLETu, pořádaného biskupstvím. „Úžasný letní tah“ (Úlet) je týden pro mladé křesťany od 13 do 18 let,
mnozí z účastníků sem jezdí opakovaně. Každý den je zde věnován určitému tématu, které se probírá také v menších
skupinkách. Nechybí hry, sportovní aktivity, adrenalinové úkoly, mše svaté, tvořivé dílny nebo čas být jen tak spolu.
Na Úlet přijelo na 30 účastníků.
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SPOLEČENSTVÍ MISIONÁŘŮ SV. VINCENTA DE PAUL NOVĚ V PLZEŇSKÉ
DIECÉZI
Vincentini P. Mgr. Pavol Kavec, CM a Jozef Števica, CM byli od září pověřeni pastorační a misijní službou na území plzeňské
diecéze. Působí ve farnostech, jejichž správci požádají o dlouhodobý zástup. V období mezi službami v konkrétních
farnostech jsou k dispozici k pastorační a misijní službě na území celé diecéze podle pokynů generálního vikáře.

KURS SAMUEL
Kurs Samuel je osvědčenou cestou, kterou před mnoha lety nabídl ve své milánské diecézi kard. Martini mladým
lidem jako možnou cestu rozlišování vlastního povolání a životního nasměrování. Od září 2018 probíhá kurs Samuel
i u nás v Plzni. Devítičlennou skupinu mladých lidí doprovází za podpory plzeňského Diecézního centra mládeže
a Pastoračního centra o. Vlastimil, OMI. Schází se jednou měsíčně, společně sdílí zkušenost živého a žitého Božího
Slova, která je spolu s intenzivním duchovním doprovázením, modlitbou, měsíčním impulsem a vlastním otevřením
se překvapením Ducha Svatého hlavním nástrojem při hledání životního povolání.

KURZ PRO AMATÉRSKÉ CHRÁMOVÉ HUDEBNÍKY PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Biskupství plzeňské nabídlo všem zájemcům o zdokonalení schopností v oblasti liturgické hudby kurz, který
odstartoval v září pod odborným vedení MgA. Markéty Schley Reindlové a regenschoriho plzeňské katedrály.
Kurz nabídl individuální, skupinovou i kolektivní výuku předmětů potřebných pro vykonávání funkce varhaníka,
sbormistra a regenschoriho: varhany, liturgická varhanní hra a improvizace (individuální výuka), zpěv (skupinová
výuka), liturgika, gregoriánský chorál, hudební teorie, nauka o varhanách, sbormistrovství. Kurz probíhá do roku
2020. Do kurzu je přihlášeno 8 lidí.
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OTEVŘENÍ KŘESŤANSKÉ PEDAGOGICKO‑PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
NA SLOVANECH

Ve čtvrtek 6. září byla slavnostně otevřena Křesťanská pedagogicko‑psychologická poradna v Plzni na Slovanech
(KPPP), která nabízí pomoc dětem i rodičům v duchu křesťanského optimismu. Primárně slouží církevním školám,
ale služby jsou otevřeny pro všechny klienty, kteří o spolupráci s poradnou projeví zájem. Již od otevření je o služby
poradny enormní zájem. Mezi nejčastější celoroční důvod návštěvy poradny patří školní neúspěšnost u dětí na
základní škole, jedná se o žáky, u kterých je často po komplexním vyšetření zjištěna specifická porucha učení či
porucha aktivity a pozornosti. KPPP zajišťuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce a také pro školy
a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou pomoc, poskytuje odborné psychologické
a speciálně pedagogické služby, spolupracuje na preventivně výchovné péči, napomáhá žákům při volbě povolání.

DIECÉZNÍ POUŤ DO TEPLÉ
V sobotu 15. září 2018 se uskutečnila diecézní pouť do premonstrátského kláštera v Teplé. Připraven byl program
pro děti, mládež i pro dospělé. Asi největší pozornost vzbudila výstava v klášterních ambitech, kde se na téměř
sto panelech (nástěnkách) prezentovaly jednotlivé farnosti a další církevní instituce a společenství. Biskup Tomáš
zde také ocenil některé vybrané osobnosti, které přispěly k rozvoji diecéze. Bohatý program vyvrcholil slavnostní
bohoslužbou, při níž se děkovalo za 25 let trvání plzeňské diecéze, hlavním celebrantem mše svaté byl řezenský
biskup Rudolf Voderholzer.

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY
Pastorační centrum plzeňského biskupství každoročně spoluorganizuje několik ekumenických bohoslužeb, setkání,
která mají za cíl podpořit modlitby za jednotu křesťanů a činit k ní konkrétní kroky. Plzeňský biskup Tomáš – jako
předseda Rady České biskupské konferenci pro ekumenismus – tyto aktivity plně podporuje a sám se jich také účastní.
Začátkem roku, ve čtvrtek 25. ledna 2018, se konala ekumenická bohoslužba k závěru týdne modliteb za jednotu
křesťanů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, spolu s biskupem Tomášem a dalšími zástupci z různých
křesťanských církví. Další se konala 16. září 2018, kázal při ní Jiří Mrázek, Th.D., děkan Evangelické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. 18. listopadu proběhla speciální ekumenická bohoslužba v dálniční kapli na dálnici D5
u Plzně k příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod.

MŠE SVATÁ NA ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU
Nový akademický rok zahájili studenti i představitelé plzeňské akademické obce 3. října při mši svaté v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, mši celebroval emeritní biskup František Radkovský. Studentské mše svaté se pak konaly
v průběhu celého akademického roku, společně s doprovodným programem katolického vysokoškolského klubu Hora.

BISKUP TOMÁŠ NA SYNODĚ O MLÁDEŽI
„Mladí, víra a rozlišování povolání“ bylo téma synody, která se konala ve dnech 3. – 28. října 2018 ve Vatikánu. Z České
republiky se zasedání zúčastnil plzeňský biskup Tomáš Holub. Přednesl zde příspěvek o situaci mládeže v Česku
a diskutoval nad otázkami mladých s dalšími delegáty z celého světa. Z inspirativních setkání, včetně setkání s papežem
Františkem a ze závěrečného dokumentu synody, vytvořil shrnující prezentaci, kterou po svém návratu představil na
sérii setkání v diecézi i mimo ni. Všechny materiály z prezentace jsou dostupné na webových stránkách www.bip.cz.

VÝROČÍ 25 LET DIECÉZNÍ CHARITY PLZEŇ
V roce 2018 jsme si připomněli 25. výročí vzniku Diecézní charity Plzeň. Zřízena byla dne 1. listopadu 1993 zakládajícím
dekretem v témže roce jmenovaného biskupa plzeňského, Mons. Františka Radkovského. Prvním zaměstnancem
Diecézní charity se stal její současný ředitel Ing. Jiří Lodr.
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Podobně jako další farní, městské a oblastní charity na začátku devadesátých let se i Diecézní charita potýkala
s nedostatkem financí a materiálně‑technického vybavení. Přes všechny obtíže se však soustředěnou a entuziastic‑
kou prací zaměstnanců a dobrovolníků, podpořenou také velkorysostí mnoha dárců, podařilo vybudovat síť, která
nyní pomáhá lidem v 52 registrovaných sociálních službách a více než dvou desítkách dalších charitních služeb,
projektů a forem podpory po celé diecézi (charitní šatníky, Humanitární sklad, mezinárodní humanitární projekty,
potravinová pomoc aj.). Posláním Diecézní charity Plzeň je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství
či národnosti. Mezi její klienty patří senioři, matky s dětmi v tísni, lidé bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní,
mentálně handicapovaní, oběti domácího násilí, uprchlíci a další potřební.

SVÍCE PRO NAŠE ZEMŘELÉ
2. listopadu, v den Památky všech zemřelých, přicházeli lidé do kostela Nanebevzetí Panny Marie, aby společně
zavzpomínali na všechny své blízké. V kostele zazněla varhanní hudba, zamyšlení i modlitba věnovaná zemřelým.
Biskup Tomáš vyzval příchozí, aby zapálili svíčku za své drahé zesnulé a napsali jejich jména na připravené papírky.
Všechny lístky pak byly uloženy do dřevěné truhly, která až do Velikonoc zůstala v kapli kláštera v Novém Dvoře,
jmenovaní byli svěřeni modlitbám trapistických mnichů. Při velikonoční vigilii byly papírky se jmény zemřelých
vloženy do ohně, symbolizujícího Ježíše Krista a naději, že láska je silnější než smrt.

VARHANNÍ PŮLHODINKY V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Předvánoční program byl již tradičně obohacen o varhanní improvizace, které každou neděli adventní nabídly krásný
hudební zážitek i možnost zastavit se uprostřed předvánočního shonu. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni
vystoupili Jaroslav Vodrážka, Jakub Janšta, Vladimír Roubal a Přemysl Kšica.

SPOLUPRÁCE MEZI BISKUPSTVÍM PLZEŇSKÝM A FAKULTOU DESIGNU
A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ZČU
Memorandum o spolupráci slavnostně podepsali biskup Tomáš Holub a děkan fakulty Josef Mištera 11. prosince
v kostele sv. Jana Nepomuckého v Plzni. Součástí ceremoniálu byla scénická projekce studia Multilab, vedeného
Janem Morávkem a Lukášem Kellnerem. Spolupráce fakulty a biskupství si slibuje společné projekty, využití sakrálních
prostor, spoluorganizování kulturních akcí, propojení umění a duchovní roviny. Prvním společným projektem byla
tvorba výstavy o kardinálu Josefu Beranovi pod vedením ilustrátorky Renáty Fučíkové: „Kardinál Josef Beran očima
mladých ilustrátorů.“

DO DIECÉZE SE PŘISTĚHOVAL NOVÝ ŽENSKÝ ŘÁD
Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie se ke konci roku, 8. prosince, přistěhovaly do Strážova a založily zde
novou formační komunitu. Svůj noviciát zde tráví dvě postulantky Vendy a Daniela. I když se zatím nemohou naplno
věnovat pastorační činnosti, jejich modlitba a aktivní působení jsou pro toto území velkým obohacením.

MEDITAČNÍ ZAHRADA V PLZNI – PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
Meditační zahrada, kterou po smrti zakladatele plk. Hrušky převzalo do správy Biskupství plzeňské, zahájilo svoji
sezónu 18. dubna 2018, uzavřena byla společenským a tanečním odpolednem 14. října 2018. Kromě pravidelných
bohoslužeb se zde konaly také křížové cesty pořádané bratry dominikány, requiem za Luboše Hrušku k 11. výročí
úmrtí, ranní vítání ptačího zpěvu a ornitologická procházka za vedení ornitologa Jiřího Sladkého, Noc kostelů
s vystoupením kapely Jazzindustry, kulturní pásmo Advent klepe na dveře a mnoho dalších koncertů, poutí a spo‑
lečenských setkání. Zahradu v roce 2018 navštívilo dohromady cca 7500 lidí, včetně návštěv škol a organizovaných
zájezdů. Konalo se zde 30 svateb.

KATEDRÁLA A VĚŽ SV. BARTOLOMĚJE
Rok 2018 byl pro katedrálu sv. Bartoloměje zlomový. Na začátku roku byla zahájena rekonstrukce, největší za posledních
sto let, pro veřejnost se proto katedrála musela uzavřít. O to více návštěvníků mohlo zavítat na katedrální věž, která
zůstala po dobu rekonstrukce otevřená v nezměněném provozu. V roce 2018 byl zaznamenán zvýšený počet jak
jednotlivců, tak i soukromých skupin, firemních kolektivů, škol, outdoorových agentur, které navštívili buď běžnou
prohlídku věže, anebo večerní komentovanou prohlídku věže s bonusovým nahlédnutím do jinak nepřístupných
prostor půdy. Prohloubila se také spolupráce s městem Plzeň a jeho neziskovou organizací Turismus. Proběhla zde
řada press tripů a již tradičně také celostátní soutěž TFA – Nejtvrdší hasič přežije, při níž hasiči zkouší svoji vytrvalost
výběhem na věž v plné výzbroji. Celkově věž v roce 2018 přivítala bezmála 84 tisíc návštěvníků.

ÚKONY DUCHOVNÍ SPRÁVY
K 31. prosinci 2018 Biskupství plzeňské evidovalo na území plzeňské diecéze celkem 741 křtů (-33 oproti r. 2017),
z toho 452 křtů dětí do 1 roku (+3), 163 křtů dětí od 1 do 7 let (+5), 44 křtů dětí od 7 do 14 let (-24) a 82 křtů osob
starších 14let (-17). Proběhlo 99 biřmování (-97), 170 církevních sňatků (+3) a 861 pohřbů (+120). Výuky náboženství
na školách a farách se zúčastnilo 1000 dětí a mládežníků (-86).
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IV

SPRÁVA MAJETKU, STAVEBNÍ A INVESTIČNÍ
ČINNOST BISKUPSTVÍ

Biskupství plzeňské zajišťovalo správu majetku v roce 2018 prostřednictvím oddělení majetkové a investiční
správy, ekonomického a stavebního oddělení. Běžnou agendou jsou pronájmy bytových a nebytových prostor,
zajištění údržby a větších oprav, propachtování zemědělské půdy, správa propachtovaných lesů. Průběžně probíhalo
vyhledávání a hodnocení investičních příležitostí. Majetkový úsek zahrnoval také přípravu návrhů převodů, nákupů a
prodejů nemovitého majetku farností na základě žádostí třetích osob nebo z jejich iniciativ ke schválení příslušnými
instituty Biskupství plzeňského.
Biskupství plzeňské v roce 2018 pokračovalo v investování do nemovitého majetku z finančních prostředků
restitučních náhrad. Byly zakoupeny tři budovy ubytoven v Zahradní ulici v Plzni a servisní společnost SOLITAIRE
s.r.o., která zajišťuje pronájem a provoz ubytoven pro stavební firmy, výrobní společnosti a pracovní agentury. Byly
zakoupeny pozemky na Roudné v hodnotě 6 mil. Kč. V roce 2018 stavební oddělení pokračovalo v přípravě dalších
investic, novostavbou v lokalitě Nová Hospoda, a dále rekonstrukcemi bytových domů v ulici Houškova a Resslova.
Celková výše investic do nemovitostí byla 131 mil. Kč. Počet bytů ve vlastnictví biskupství k 31. prosinci 2018 byl
182, nebytových prostor 23, pokojů v ubytovnách 267 a parkovacích stání 110. Investice do fondu SICAV byla
realizována ve výši 10 mil. Kč. Cílem biskupství bylo investování finančních prostředků z náhrad do majetku, který
vedle finančního výnosu, potřebného pro zajištění financování hlavní činnosti a části mezd duchovních, bude sloužit
obyvatelům Plzně doplněním nabídky velmi žádaného nájemního bydlení a krátkodobého ubytování zaměstnanců.
Pro další směřování vyhledávání a realizace investic bylo započato s přípravou strategického plánu, který bude
nástrojem pro rozdělení portfolia investic do dalších oblastí, aby tak došlo k rozložení případných investičních rizik.
Dalším důležitým krokem ke kvalitnější a přehlednější správě majetku bylo pořízení programu pro majetkovou
agendu, provázaného s již používaným programovým vybavením biskupství.
Stavební oddělení Biskupství plzeňského podalo v roce 2018 celkem 132 žádostí o dotace týkající se oprav a
rekonstrukcí far a kostelů. Z nich bylo uspokojeno 99 žádostí, a to v celkové výši 58 mil. Kč. Podíl vlastních finančních
prostředků farností činil 11,7 mil. Kč. Na opravách památek se Biskupství plzeňské podílelo částkou 3,8 mil. Kč, na
další opravy nemovitostí, demolice, stavby apod. proinvestovalo 12 mil. Kč. Celkově provedlo Biskupství plzeňské
stavební práce ve výši 85,9 mil Kč.
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V

NABYTÍ AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ,
ZŘÍZENÉ ORGANIZACE, AKTIVITY V OBLASTI
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ

V roce 2018 Biskupství plzeňské nenabylo nové akcie společností. Zaúčtovalo úhradu II. části ceny podílu
společnosti SOLITAIRE s.r.o. v souladu s Kupní smlouvou.
Biskupství plzeňské svou činností negativně neovlivňuje životní prostředí ani jej neznečišťuje. Dodržuje veškeré
povinnosti týkající se předpisů v oblasti životního prostředí a aktivně se zaměřuje na využití nových způsobů šetrného
zacházení se spotřebou energií, materiálů a odpadů.
Oblast pracovněprávních vztahů je v souladu s ustanoveními zákoníku práce, Kodexem kanonického práva,
obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy organizace. V účetní jednotce nepůsobí odbory. V roce 2018 byl
přijat nový Organigram. V oblasti vzdělávání zaměstnanců se Biskupství plzeňské i nadále soustředí na prohlubování
profesních znalostí zaměstnanců. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedlo periodické proškolení a
testování znalostí zaměstnanců a vedoucích pracovníků formou jednodenních školení.
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VI

INVESTIČNÍ NÁSTROJE;
METODY ŘÍZENÍ INVESTIČNÍCH
A FINANČNÍCH RIZIK

Biskupství plzeňské hledá možnosti efektivního a zodpovědného investování, a to zejména rozložením rizika
diverzifikací investic, kdy výnosy nejsou na sebe závislé.
Investiční záměry analyzuje, zaměřuje se na určení úrovně rizika, hodnotí ekonomické ukazatele, ekonomický
přínos, dopady a možné důsledky z přijatých rozhodnutí jak na subjekt, tak i na okolí. Při rozhodování využívá
zpětné vazby u již realizovaných investic. Všechen majetek má Biskupství plzeňské pojištěný.
Česká biskupská konference a diecéze založily pro společné investice do veřejně obchodovatelných cenných
papírů Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s (Katolický
fond) a společnost pro investování do zemědělské půdy a zemědělských podniků Agricolu ISIDOR a.s. (Agricolu).
Katolický fond a Agricola investuje do instrumentů v souladu s etickým kodexem a hodnotami katolické církve.
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VII

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
A PODPOROVATELŮM

Poděkování patří všem velkým i malým dárcům, díky jejichž finanční a jiné pomoci může Biskupství plzeňské
vykonávat své poslání.
Mezi významné dárce patří Řezenské biskupství (SRN), Renovabis (SRN), T‑Mobile Czech Republic a.s., Nadace
rozvoje občanské společnosti, Řád sester sv. Josefa z Lyonu, Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže, Severo‑
české doly a.s., Statutární město Plzeň, Nadace 700 let města Plzně, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Úřad práce České
republiky, Ministerstvo kultury České republiky.
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VIII

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k . . . . . . .3
. . .1
. . . ... . .1. . .2
. . . ... . .2. . .0
. . .1
. . . .8. . . . . . . .
Od:

1.1.2018

Do:

................................................

31.12.2018

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

4

5

3

3

4

4

3

otisk podacího razítka

Označ.

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Náklady

A.I.+...+A.VIII.

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.I.1+...+A.I.x

002

účty 501, 502, 503

003

2.

Prodané zboží

účet 504

004

3.

Opravy a udržování

účet 511

005

4.

Náklady na cestovné

účet 512

006

5.

Náklady na reprezentaci

účet 513

007

6.

Ostatní služby

účet 518

008

A.III.1+...+A.III.x

013

A. III.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

Osobní náklady

A. III. 10. Mzdové náklady

účet 521

014

11. Zákonné sociální pojištění

účet 524

015

13. Zákonné sociální náklady

účet 527

017

14. Ostatní sociální náklady

účet 528

018

Daně a poplatky

A.IV.1+...+A.IV.x

019

A. IV. 15. Daně a poplatky

účty 531, 532, 538

020

A. IV.
A. V.

A.V.1+...+A.V.x

021

17. Odpis nedobytné pohledávky

Ostatní náklady

účet 543

023

18. Nákladové úroky

účet 544

024

19. Kursové ztráty

účet 545

025

20. Dary

účet 546

026

22. Jiné ostatní náklady

účet 549

028

A.VI.1+...+A.VI.x

029

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku

účet 551

030

24. Prodaný dlouhodobý majetek

účet 552

031

25. Prodané cenné papíry a podíly

účet 553

032

účty 556, 559

034

Daň z příjmů

A.VII.1+...+A.VII.x

037

A. VIII. 29.Daň z příjmů

účet 591

038

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A. VIII.

Náklady celkem

9

náměstí Republiky 234
Plzeň
301 00
................................................
................................................
................................................

................................................

A.
A. I. 1.

. Biskupství
. . . . . . . . . . . . . plzeňské
..................................

039

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

90 249
8 496
3 623

3
57
39
13
5

19

738
207
488
440
594
428
040
047
79
102
102
154
16
24

18 950
164
4 903
4 903

90 249

Celkem

35 012
6 475
1 176
354
2 035
2
7
5
1

910
703
829
866
8
336
336
202
18
64

120
669
690
020
922
37
1 627
1 627
35 012
18
10
5
2

125 261
14 971
4 799
354
2 773
207
488
6 350
65 297
45 257
14 906
5 055
79
438
438
19 356
16
42
64
18 950
284
23 572
15 593
5 020
2 922
37
1 627
1 627
125 261
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ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

ROZVAHA
ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k . . . . . . .3
. . .1
. . . ... . .1. . .2
. . . ... . .2. . .0
. . .1
. . . .8. . . . . . . .

. Biskupství
. . . . . . . . . . . . . plzeňské
..................................
................................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

4

5

3

3

4

4

3

9

otisk podacího razítka

................................................

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A.I.+...+A.IV.

001

A.I.1+...+A.I.x

002

2. Software

účet 013

004

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

účet 041

008

A.II.1+...+A.II.x

010

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1. Pozemky

účet 031

011

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

účet 032

012

3. Stavby

účet 021

013

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

účet 022

014

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

účet 028

017

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

účet 029

018

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

účet 042

019

účet 052

020

A.III.1+...+A.III.x

021

účet 061

022

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

účet 067

026

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

účet 069

027

A.IV.1+...+A.IV.x

028

2. Oprávky k softwaru

účet 073

030

6. Oprávky ke stavbám

účet 081

034

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

účet 082

035

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

účet 088

038

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

účet 089

039

B.I.+...+B.IV.

040

B.I.1+...+B.I.x

041

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

účet 112

042

účet 132

048

B.II.1+...+B.II.x

051

účet 311

052

účet 314 - ř. 51

055

5. Ostatní pohledávky

účet 315

056

6. Pohledávky za zaměstnanci

účet 335

057

8. Daň z příjmů

účet 341

059

účet 378

068

účet 388

069

B. I. 1.

Materiál na skladě

7. Zboží na skladě a v prodejnách
B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1. Odběratelé
4. Poskytnuté provozní zálohy

17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně

účet 391

070

B.III.1+...+B.III.x

071

účet 211

072

2. Ceniny

účet 213

073

3. Peněžní prostředky na účtech

účet 221

074

5. Dluhové cenné papíry k obchodování
B. IV.

číslo
řádku

AKTIVA

Označ.

náměstí Republiky 234
Plzeň
................................................
301 00
................................................
................................................

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1. Náklady příštích období

účet 253

076

B.IV.1+...+B.IV.x

079

účet 381

080

Účetní období
stav k prvnímu dni

572 745
584
251
333
628 465
70 287
6 368
404 249
19 617
1 193
2 420
124 252
79
46 370
3 779
42 591
-102 674
-251
-86 466
-14 764
-1 193
2 463 314
171
36
135
2 275 256
18
22
20 172
315
190
2 254 973
28
-462
187 413
207
48
166 158
21 000
474
16

k poslednímu dni

653 804
727
727
0
701 934
125 857
6 368
521 842
19 749
1 003
3 482
23 633
69 105
4 900
13 891
50 314
-117 962
-325
-101 012
-15 461
-1 003
-161
2 354 738
196
39
157
2 182 317
625
135
1 700
335
2 179 867
154
-499
171 635
289
87
171 259
590
127

35

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příloha v účetní závěrce k 31.12.2018
V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční a majetkové situace účetní jednotky
z hlediska externích uživatelů.
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré finanční údaje uvedeny v tisících Kč, dále jen TCZK.
Údaje v EUR byly přepočteny kurzem ČNB.
25,725
CZK/EUR

Účetní jednotka:
Sídlo:

Identifikační číslo:
Právní forma:
Statutární orgán k rozvahovému dni:
Statutární orgán ke dni sestavení účetní závěrky:
Poslání, předmět činnosti:

Datum evidence v Rejstříku
vedeném Ministerstvem kultury ČR:
Zřizovatel:
Rozvahový den, účetní období:
Okamžik sestavení účetní závěrky:

Příloha v účetní závěrce k 31.12.2018
Biskupství plzeňské

Biskupství plzeňské
nám. Republiky 35
301 00 Plzeň
Česká republika
45334439
církevní právnická osoba
Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D., biskup plzeňský
Mons. ThLic. Krzysztof Stanislaw Dędek, generální vikář
Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D., biskup plzeňský
Mons. Dr. Jiří Majkov, ICD., generální vikář
hlavní: činnost církví a náboženských organizací
hospodářská:
nájem bytových a nebytových prostor, správa majetku
1.7.1994
Církev římskokatolická, IČ 73632848
31.12.2018, rok 2018
12.6.2019
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Právnické osoby, jejichž zřizovatelem je Biskupství plzeňské
(dle výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob vedeného Ministerstvem kultury)
Název
IČO
Sídlo
Ostatní organizace

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Ars Christiana o.p.s.
Nadační fond DOMINANTY na obnovu
kulturního dědictví v západních
Čechách
TEMPORALIA - BONA s.r.o.
Agricola ISIDOR a.s.
Fond udržitelnosti Římskokatolické
církve, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s.
SOLITAIRE s.r.o.
Školské právnické osoby
Církevní gymnázium Plzeň
Církevní základní škola a střední škola
Plzeň
Mateřská škola kardinála Berana Plzeň
Křesťanská pedagogicko-psychologická
poradna Plzeň
Církevní právnické osoby
Římskokatolická farnost Aš
Římskokatolická farnost Bečov nad
Teplou
Římskokatolická farnost Blovice
Římskokatolická farnost Bochov
Římskokatolická farnost Bor u Tachova
Římskokatolická farnost Dobřany
Římskokatolická farnost Dolní Bělá
Římskokatolická farnost Domažlice
Římskokatolická farnost Dýšina
Římskokatolická farnost Františkovy
Lázně - venkov
Římskokatolická farnost Františkovy
Lázně
Římskokatolická farnost Holýšov - sv.
Petra a Pavla
Římskokatolická farnost Horšovský Týn
Římskokatolická farnost Cheb

26410087

Plzeň, Františkánská ul. 121/11, PSČ 30100

26414732
25225626
4422261

náměstí Republiky 234/35, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
náměstí Republiky 234/35, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha 6

3096629
64832741

Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
Zahradní 2078/21, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

40527867

Mikulášské náměstí 509, Plzeň, 326 00

45331227
71341366

Táborská 2081, Plzeň, 326 00
Žlutická 1694, Plzeň, 323 00

7211198

Jiráskovo náměstí 814/30, Plzeň, 326 00

47720883

Mikulášská 57/9, 352 01 Aš

63557517
49182544
49750186
18253873
46811966
47733608
48342696
49744968

Kostelní 189, 364 64 Bečov nad Teplou
Americká 53, 336 01 Blovice
Opletalova 96, 364 71 Bochov
5. května 31, 348 02 Bor u Tachova
nám. T.G.M. 3, 334 41 Dobřany
Dolní Bělá 41, 331 52 Dolní Bělá
Náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice
Plzeňská 1, 330 02 Dýšina

63531534

Ruská 107/5, 351 01 Františkovy Lázně

47720751

Ruská 107/5, 351 01 Františkovy Lázně

5675901
48343684
47722347

Náměstí 5. května 1, 345 62 Holýšov
Náměstí Republiky 3, 346 01 Horšovský Týn
Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb

Římskokatolická farnost Chlum sv. Maří 44645392
Římskokatolická farnost Chodov
64843866
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Římskokatolická farnost Jesenice
Římskokatolická farnost Karlovy Vary Rybáře
Římskokatolická farnost Karlovy Vary Stará Role
Římskokatolická farnost Karlovy Vary u
sv. Maří Magdaleny
Římskokatolická farnost Kdyně
Římskokatolická farnost Kladruby u
Stříbra
Římskokatolická farnost Klatovy
Římskokatolická farnost Klenčí pod
Čerchovem
Římskokatolická farnost Koloveč
Římskokatolická farnost Konstantinovy
Lázně
Římskokatolická farnost Kralovice
Římskokatolická farnost Kraslice
Římskokatolická farnost Ledce u Plzně
Římskokatolická farnost Loket
Římskokatolická farnost Lubenec
Římskokatolická farnost Manětín
Římskokatolická farnost Mariánské
Lázně
Římskokatolická farnost Merklín
Římskokatolická farnost Město Touškov
Římskokatolická farnost Milavče
Římskokatolická farnost Mrákov
Římskokatolická farnost Nejdek
Římskokatolická farnost Nýrsko
Římskokatolická farnost Nýřany
Římskokatolická farnost Ostrov
Římskokatolická farnost Planá u
Mariánských Lázní
Římskokatolická farnost Plánice
Římskokatolická farnost Plasy
Římskokatolická farnost Plzeň - Bory
Římskokatolická farnost Plzeň - Litice
Římskokatolická farnost Plzeň - Lobzy
Římskokatolická farnost Plzeň - Severní
předměstí
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47020997

Plzeňská 65, 270 33 Jesenice

49750151

Nám. 17. listopadu 350/4, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře

69456691

Kostelní 341/1, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role

47701943
48343722

náměstí Svobody 217/2, 360 01 Karlovy Vary
Farní 90, 345 06 Kdyně

26522080
61751111

Husova 27, 349 61 Kladruby u Stříbra
Jirsíkova 9/I, 339 01 Klatovy

48343633
48343676

Klenčí pod Čerchovem 98, 345 34 Klenčí pod Čerchovem
Náměstí 45, 345 43 Koloveč

69982741
47732211
45374872
47733900
45376450
47786744
47732253

V Aleji 90, 349 52 Konstantinovy Lázně
Plzeňská tř. 158, 331 41 Kralovice
Kpt. Jaroše 321/2, 358 01 Kraslice
Ledce u Plzně 1, 330 14 Ledce u Plzně
Kostelní 13/1, 357 33 Loket
Plzeňská třída 158, 331 41 Kralovice
Manětín 11, 331 62 Manětín

18235077
49181611
18245803
48343765
48343731
49753011
64388557
47733951
49750631

Nehrova 26/3a, 353 01 Mariánské Lázně
Školní 13, 334 52 Merklín
Kostelní 107, 330 33 Město Touškov
Milavče 8, 344 01 Domažlice
Mrákov 1, 345 01 Mrákov
Nám. Karla IV. 175, 362 21 Nejdek
Klostermannova 1, 340 22 Nýrsko
Masarykovo nám. 488, 330 23 Nýřany
Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

48328723
63515555
49747380
73634344
45330751
45332835

Kostelní 133, 348 15 Planá u Mariánských Lázní
Kostelní 109, 340 34 Plánice
Žebnická 559, 331 01 Plasy
Klatovská třída 1793/176, 301 00 Plzeň
Budilovo nám. 1/2, 321 00 Plzeň - Litice
Revoluční 151/98, 312 07 Plzeň

64355985

Komenského 17, 323 13 Plzeň
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Římskokatolická farnost Plzeň - Slovany 45332487

Jiráskovo nám. 814/30, 326 00 Plzeň

Římskokatolická farnost Plzeň - Západ
Římskokatolická farnost Plzeň u
katedrály sv. Bartoloměje
Římskokatolická farnost Poběžovice
Římskokatolická farnost Přeštice
Římskokatolická farnost Rokycany
Římskokatolická farnost Skalná
Římskokatolická farnost Sokolov
Římskokatolická farnost Spálené Poříčí
Římskokatolická farnost Staňkov
Římskokatolická farnost Stanovice
Římskokatolická farnost Starý Plzenec
Římskokatolická farnost Stod
Římskokatolická farnost Stříbro
Římskokatolická farnost Švihov
Římskokatolická farnost Tachov
Římskokatolická farnost Teplá - Klášter
Římskokatolická farnost Teplá
Římskokatolická farnost Zbiroh
Římskokatolická farnost Žlutice
Formační a vzdělávací centrum Pernink
Pastorační centrum Horní Blatná
Koinonia Giovanni Battista - Koinonia
Jan Křtitel
Diecézní charita Plzeň

73634883

Křimická 670/73, 318 01 Plzeň

45330743
48343692
49182153
48380822
47720760
45374848
49182650
48343374
69456372
49182374
49180029
18252303
64861899
48326593
73632473
63557509
48380792
47699248
73634573
73634565

Františkánská 121/11, 301 00 Plzeň
Náměstí Míru 54, 345 22 Poběžovice
Hlávkova 30, 334 01 Přeštice
náměstí Josefa Urbana 52/1, 337 01 Rokycany
Kostelní nám. 16, 351 34 Skalná
J. K. Tyla 531, 356 01 Sokolov
Nám. Svobody 139, 335 61 Spálené Poříčí
B. Němcové 3/2, 345 61 Staňkov
Stanovice 32, 362 13 Stanovice
Třebízského nám. 1, 332 02 Starý Plzenec
Kostelní 104, 333 01 Stod
Jiřího z Poděbrad 78, 349 01 Stříbro
Komenského 92, 340 12 Švihov
Kostelní 66, 347 01 Tachov
Klášter Teplá 1, 364 61 Teplá u Toužimě
Masarykovo Náměstí 7, 364 61 Teplá
Masarykovo nám. 133, 338 08 Zbiroh
Dukelských Hrdinů 97, 364 52 Žlutice
Karlovarská 107, 362 36 Pernink
Komenského 2, 362 35 horní Blatná

66361133
49774034

Budilovo náměstí 1/2, 321 00 Plzeň
sady 5. května 348/8,301 00 Plzeň

64839991
73634409
69976627
49753053
70900019
73635430
3422721
48329151
70846596
45334692
48326747
66388830
49753185
48380199

Mikulášská 9/21, 352 01 Aš
Kostelní náměstí 188/15, 350 02 Cheb
Staroměstská 38, 357 35 Chodov
Svobodova 743/13,360 17 karlovy Vary

Farní charita Aš
Farní charita Cheb
Farní charita Chodov
Farní charita Karlovy Vary
Farní charita Kraslice
Farní charita Plzeň - Západ
Farní charita Sokolov
Farní charita Stráž u Tachova
Farní charita Stříbro
Městská charita Plzeň
Oblastní charita Bor u Tachova
Oblastní charita Klatovy
Oblastní charita Ostrov
Oblastní charita Rokycany
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Kpt. Jaroše 321/2, 358 01 Kraslice
Francouzská třída 2484/40a, 326 00 Plzeň
Josefa Kajetána Tyla 531, 356 01 Sokolov
Stráž 100, 348 02 Stráž
Jiřího z Poděbrad 78, 349 01 Stříbro
Francouzská třída 2484/40a, 326 00 Plzeň
5. května 31, 348 02 Bor
Měchurova 317, 339 01 Klatovy
Lidická 1036, 363 01 Ostrov
náměstí Josefa Urbana 52, 337 01 Rokycany
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Informace o obecných účetních zásadách, účetních metodách, způsobech oceňování a odepisování
Účetnictví je vedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 563/1991 Sb. o účetnictví,
v platném znění, vyhlášky č. 504/2002 Sb. v platném znění a ČÚS č. 401 až 414.
a) Informace o aplikaci obecných účetních zásad
aa) Účetní jednotka plně aplikuje obecné účetní zásady a metody.
Účetní závěrka je sestavena za předpokladu schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách
v dohledné budoucnosti. Účetnictví je vedeno s využitím software ABRA. Účetní doklady jsou archivovány
v sídle společnosti. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné
významné události, které by měly vliv na posouzení ekonomického stavu účetní jednotky.
ab) Způsoby účtování a oceňování
1) Účtování a oceňování dlouhodobého majetku
Hmotný a nehmotný majetek je oceněn historickou pořizovací cenou, darovaný majetek je oceněn
reprodukční pořizovací cenou. Reprodukční ceny jsou stanoveny na základě znaleckých posudků
nebo kvalifikovaných odhadů.
Dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka eviduje na účtech dlouhodobého majetku
od částky 40.000 Kč včetně.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000 Kč je veden na podrozvahových účtech a je
účtován přímo na účet nákladů při pořízení.
Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka eviduje na účtech dlouhodobého majetku
od částky 60.000 Kč včetně.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000 Kč je účtován přímo na účet nákladů.
Závazky a pohledávky jsou oceněny jmenovitou hodnotou při jejich vzniku.
Cenné papíry jsou přeceněny reálnou hodnotou.
Opravy a údržba se účtují do nákladů. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku
zvyšují jeho pořizovací cenu.
Organizace je vřejně prospěšným poplatníkem v souladu s §17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů.
2) Účtování o vlastním jmění
Ve vlastním jmění na účtu skupiny 901 se účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého
majetku stejně tak jako o investičních dotacích nebo účelových investičních darech. Tato částka je následně
rozpouštěna na účet skupiny 649 současně s účtováním odpisů.
Ve fondech na účtech 911 se účtuje o přijatých individuálních darech určených třetím osobám v rámci
poslání účetní jednotky, dále o solidárních fondech a fondech na opravy majetku a o nevyužitých darech
na hlavní činnost.
Vykazovaný stav fondu individuálních darů odpovídá výši doposud neproúčtovaných příspěvků, darů a
finančních prostředků z jiných zdrojů.
Dary a příspěvky zúčtované do fondů pro vlastní činost jsou účtované na účet skupiny 68.
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3) Účtování o zásobách
V zásobách se evidují nakoupené knihy, brožury a publikace a účtuje se způsobem B.
4) Stanovení odpisů a opravných položek
Odpisování majetku je prováděno na základě odpisového plánu, sestaveného v závislosti na době
použitelnosti jednotlivých druhů majetku. Doba odpisování pro jednotlivé kategorie je stanovena
odpisovým plánem. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován
na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku.
Společnost vytvořila opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti s rizikovou vymahatelností.
Při jejich tvorbě jsou vytvářeny do zákonem o dani z příjmů přípustné výše opravné položky odečitatelné
od základu daně. Oprávky k dlouhodobému majetku odpisovanému jsou stanoveny v souladu
s účetními odpisy.
5) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku.
Zůstatky peněžitých pohledávek a závazků v cizí měně jsou přepočteny k rozvahovému dni platným kurzem
České národní banky.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

6) Stanovení reálné hodnoty příslušného majetku
Ve sledovaném účetním období byl ostatní dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry oceněny reálnou
hodnotou.
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Doplňující informace k významným položkám aktiv a pasiv, výkazu zisku a ztráty

Aktiva
změna v %

A. Dlouhodobý majetek
Hodnota dle rozvahy
Předchozí rok

653 804
572 745

14,15%

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1.1.18
Pořizovací cena
A.I.2. Software
A.I.6. Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Celkem

Přírůstky / převody Vyřazení / převody

251

143

476

0

619

476

727

Zvýšení
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Snížení

31.12.18

251

74

0

325

251
333

74

0

325
402

Přírůstky / převody Vyřazení / převody

251

0

31.12.17

0

251

0

333

0

333

251

333

0

584

1.1.17
Opravné položky a oprávky
A.IV.2. Software
Celkem
Zůstatková hodnota

727

333

1.1.17
Pořizovací cena
A.I.2. Software
A.I.6. Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Celkem

0

584
1.1.18

Opravné položky a oprávky
A.IV.2. Software
Celkem
Zůstatková hodnota

476

31.12.18

Zvýšení

Snížení

31.12.17

230

21

0

251

230
21

21

0

251
333
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B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
1.1.18
Pořizovací cena
A.II.1. Pozemky
A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky
A.II.3. Stavby
A.II.4. Hmotné movité věci a jejich
soubory
A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek
A.II.9. Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
A.II.10. Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek
Celkem

Přírůstky / převody Vyřazení / převody

70 287
6 368
404 250

58 117
0
122 592

2 547
0
5 000

125 857
6 368
521 842

19 617

269

137

19 749

1 193

0

190

1 003

2 420

1 062

0

3 482

124 252

81 862

182 481

23 633

79

0

79

0

628 466

263 902

190 434

701 934

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

1.1.18
Opravné položky a oprávky
A.IV.6. Stavby
A.IV.7. Hmotné movité věci a jejich
soubory
A.IV.10. Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
A.IV.11. Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek
Celkem
Zůstatková hodnota
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31.12.18

Zvýšení

Snížení

31.12.18

86 466

19 546

5 000

101 012

14 764

833

136

15 461

1 193

0

190

1 003

0

161

0

161

102 423
526 043

20 540

5 326

117 637
584 297
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1.1.17
Pořizovací cena
A.II.1. Pozemky
A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky
A.II.3. Stavby
A.II.4. Hmotné movité věci a jejich
soubory
A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek
A.II.9. Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
A.II.10. Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek
Celkem

Přírůstky / převody Vyřazení / převody

52 522
6 368
294 792

17 888
0
263 851

123
0
154 394

70 287
6 368
404 249

18 460

1 871

714

19 617

1 254

0

61

1 193

2 420

0

0

2 420

17 938

239 337

133 023

124 252

300

37 459

37 680

79

394 054

560 406

325 995

628 465

1.1.17
Opravné položky a oprávky
A.IV.6. Stavby
A.IV.7. Hmotné movité věci a jejich
soubory
A.IV.10. Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
A.IV.11. Ostatní dlouhodobý hmotný
majetek
Celkem
Zůstatková hodnota
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31.12.17

Zvýšení

Snížení

31.12.17

76 256

164 604

154 394

86 466

14 386

1 093

715

14 764

1 254

0

61

1 193

0

0

0

0

91 896
302 158

165 697

155 170

102 423
526 042
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A.III. Dlouhodobý finanční majetek
1.1.18
Pořizovací cena
A.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající
osoba
A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky
A.III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční
majetek
Celkem
Zůstatková hodnota

3 779
0

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

4 799
13 909

3 678
18

31.12.18

4 900
13 891

42 591

22 267

14 544

50 314

46 370
46 370

40 975

18 240

69 105
69 105

1.1.17
Pořizovací cena
A.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající
osoba
A.III.5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky
A.III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční
majetek
Celkem
Zůstatková hodnota

Přírůstky / převody Vyřazení / převody

Přírůstky / převody Vyřazení / převody

31.12.17

101
0

3 778
0

100
0

3 779
0

34 845
34 946
34 946

7 746
11 524

0
100

42 591
46 370
46 370
změna v %
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A. III. Dlouhodobý finanční majetek

Hodnota dle rozvahy
Předchozí rok

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (A.III.1)

Hodnota dle rozvahy
Předchozí rok

69 105
46 370

49,03%

4 900
3 779

V těchto společnostech
Nadační fond DOMINANTY na obnovu
kulturního dědictví v západních
Čechách

100

TEMPORALIA - BONA s.r.o.

1

SOLITAIRE s.r.o.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (A.III.5)

4 799

Hodnota dle rozvahy

13 891

Předchozí rok

-

0

Jedná se o přeúčtování položky z účtu 315.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (A.III.6)

Hodnota dle rozvahy

50 314

Předchozí rok

42 591

47
V těchto společnostech
Fond udržitelnosti Římskokatolické
církve, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s.

44 428

Zakladatelské akcie Agricola ISIDOR a.s.
Zakladatelské akcie Fond udržitelnosti
Římskokatolické církve investiční fond s
proměnným základním kapitálem, a.s.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

4 500

250
1 136

Biskupství plzeňské není v žádné účetní jednotce společníkem s neomezeným ručením.

B.II.17 Jiné pohledávky

Hodnota dle rozvahy
Předchozí rok

2 179 867
2 254 973

změna v %
-3,33%

Do vlastního jmění oproti pohledávce byla proúčtována v roce 2013 celá výše pohledávky z titulu dohody o rozdělení
finanční náhrady dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
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Pasiva
A.I. Vlastní zdroje celkem
Hodnota dle rozvahy
Předchozí rok

2 956 813
2 878 335

změna v %
2,73%

Do vlastních zdrojů, položky vlastního jmění oproti krátkodobému majetku byla proúčtována v roce 2013 celá výše
pohledávky z titulu dohody o rozdělení finanční náhrady dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi. Tato pohledávka je každoročně navyšována o inflaci a snižována o splátku.
Dále tato položka obsahuje pořízení dlouhodobého majetku z darů, dotací a z vlastních prostředků.
Položka Fondy, se dále člení dle účelu použití, jedná se zejména o finanční prostředky z přijatých darů a
příspěvků určené k dalšímu použití, dále Sociální fond tvořený ze zisku, Fond reprodukce investičního majetku
je tvořený zejména z odpisů a zisku.
Další položkou této kapitoly je Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků, tj. cenných papírů.

A.II. Výsledek hospodaření

Hodnota dle rozvahy

8 183

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost

-5 214
13 397

Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmů
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

9 810
8 183

V daňovém příznání uplatněn nárok na slevy na dani dle § 35 odst. 1 písm a) a b) ve výši 98 a dále uplatněna
daňová úleva podle § 20 odst. 7 a základ daně byl snížen dle Zákona o daních z příjmů o částku 1000.
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Daňová úleva předcházejícího roku 2017 byla dle § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmu plně použita na krytí nákladů
souvisejících s hlavní činností. Zisk roku 2017 byl převeden do Fondu reprodukce invenstičního majetku.
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B. Cizí zdroje celkem

Hodnota dle rozvahy
Předchozí rok

51 729
157 724

změna v %
-67,20%

Významnou položku tvoří účet jiné závazky, na který jsou účtované finanční prostředky farností, tzv. depozita
z prodejů nepotřebných nemovitostí v souladu s nakládáním nemovitým majetkem v diecézi.
Tyto zdroje jsou plně kryty prostředky na běžném účtu.

Z toho přehled splatných dluhů k 31.12.2018 (vše do splatnosti)
Pojistné na zdravotní pojištění
Pojistné na sociální pojištění
Daňové nedoplatky - Daň z přidané hodnoty ve splatnosti
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně

471
1 091
664
1 579
310

Účetní jednotka neeviduje dluhy, u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let a ani dluhy,
kreré by byly kryty zárukou danou účetní jednotkou.
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Výkaz zisků a ztrát
A.III. Osobní náklady
163

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové náklady (A.III.10.)
Zákonné sociální pojištění (A.III.11.)
Zákonné sociální náklady (A.III.13.)
Ostatní sociální náklady (A.III.14.)
Celkem

45 257
14 906
5 055
79
65 297

Počet členů řídích, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem; jejich postavení, výše odměn:
Účetní jednotka má v souladu s Kanonickým právem zřízené poradní orgány biskupa - Ekonomickou radu,
Sbor konzultorů, Biskupskou radu a Kněžskou radu. Členům nejsou vypláceny z účasti v těchto orgánech odměny.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

A.V. Ostatní náklady
Dary (A.V.20.)
Nejvýznamnější položky

18 950

Dary zřízeným subjektům

16 202

B.I. Provozní dotace

359

MKČR
Statutární město Plzeň
Plzeňský kraj

90
130
139

B.II. Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (B.II.3.)
Nejvýznamnější položky
Státní příspěvek na činnost dle zákona
č. 428/2012 Sb., který je od roku 2016
každoročně snižován o 5%, tj. o 2 757
tis. Kč.
Přijaté příspěvky (dary)-fyzické osoby
Přijaté příspěvky (dary) - právnické osoby
Přijaté příspěvky (dary) - zahraniční dárci
Přijaté příspěvky (dary) - farnosti
Přijaté příspěvky - Úřad práce
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B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

34 575

Jedná se především o příjmy z pronájmů a provozu nemovitostí.

B.IV. Ostatní výnosy

16 459

Nejvýznamnější položky
Zúčtování fondů (B.IV.9.)
Finanční podpory pro zřizené
organizace - farnosti, školy a charity,
položka je provázaná s položkou Dary
(A.V.20.).

8 613

Jiné ostatní výnosy (B.IV.10.)

7 205

- z toho zúčtování odpisů pořízených z darů a dotací

4 683

B.V. Tržby z prodeje majetku

12 373

Nejvýznamnější položky
Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
(B.V.11.)
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
(B.V.12.)
Jedná se zejména o prodej majetku a cenných papírů získaných z dědictví.

5 732

B.V.14. Tržby z krátkodobého finančního majetku

4 191

Nejvýznamnější položky
Výplata podílu na zisku společnosti SOLITAIRE s.r.o.

4 070
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Ostatní důležité informace
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky byl přijat zákon č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a zákon o daních z příjmů.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. V důsledku tohoto zákona by mělo dojít ke zdanění finanční
náhrady. Protiústavnost této úpravy je předmětem několika žalob podaných u Ústavního soudu.
Výsledek není k datu sestavení účetní závěrky znám.
Při zpracování účetní závěrky za rok 2018 nebyla výše uvedená změna (zdanění finanční náhrady) zohledněna.

Sestavil:
………………………………..
Ing. Anna Brychcínová
ekonomka

Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

………………………………..
P. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
biskup plzeňský
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