
Biskupství plzeňské – výroční zpráva za rok 2011  
 
Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob  
Stav ke dni: 20. 8. 2012  
Název:  Biskupství plzeňské  
Sídlo: Ulice a číslo: náměstí Republiky 234/35  
Obec: Plzeň, Vnitřní Město  
PSČ: 30100  
IČ:  45334439 
DIČ: CZ 45334439 
Datum evidence: 1. 7. 1994, Číslo evidence: 8/1-07/1994  
 

Statutární orgán:  
1) biskup Mons. František Radkovský  
2) generální vikář Mons. Dr. Robert Falkenauer (do 7. 9. 2011),  

Mons. Josef Žák (od 7. 9. 2011) 
 

Způsob jednání: Statutární orgán jedná samostatně.  
 

Zřizovatel: Církev římskokatolická, Thákurova 676/3, Praha 6 – Dejvice, 16000, IČ 73632848  
Webové stránky: www.bip.cz, e-mail: bip@bip.cz  
Bankovní spojení: č.ú.: 738 611/0300 
 
O diecézi  
Plzeňská diecéze římskokatolické církve je druhou nejmladší diecézí v ČR, byla zřízena bulou 
papeže Jana Pavla II. „Pro Supremis Ecclesiae Pastoris munere“ dne 31. května 1993. 
Rozloha diecéze činí 9 236 km2, zahrnuje kraj Karlovarský, kraj Plzeňský s výjimkou 
Nepomucka a Sušicka, a několik obcí okresů Rakovník (kraj Středočeský) a Chomutov 
(Ústecký kraj). Žije zde 795 tisíc obyvatel, z toho 142 tisíc katolíků, účastníků nedělních 
bohoslužeb je cca 9 253 (údaje z roku 2011). V diecézi je 10 vikariátů a 71 farností. Kněží 
v aktivní službě je celkem 101, z toho řeholních 39, trvalých jáhnů 5.  

 
Statutární zástupci  
Biskup: Mons. František Radkovský je prvním sídelním biskupem Diecéze plzeňské, nově 
zřízené papežem Janem Pavlem II. Vedení diecéze se ujal 10. července 1993. 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. 
 

Generální vikář: Mons. Dr. Robert Falkenauer (do 7. 9. 2011), Mons. Josef Žák (od 7. 9. 
2011) je nejbližším spolupracovníkem biskupa s toutéž výkonnou mocí (pokud si ji biskup 
nevyhradí pro sebe nebo pokud ji nesvěřil do pravomoci některého biskupského vikáře), 
moderátorem kurie, je bezprostředně nadřízen jednotlivým oddělením biskupské kurie a 
členem biskupské rady.  
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.  
 
Biskupští vikáři  
P. ThLic. Krzysztof  Dędek – biskupský vikář pro pastoraci  
Mons. ICLic. Vladimír Gajdušek – soudní vikář 
P. Ing. Vojtěch Ondřej Soudský OP – biskupský vikář pro školství a vzdělávání 
Mons. Josef Žák – biskupský vikář, spirituál kněží a jáhnů Diecéze plzeňské (do 7. 9. 2011)  
 



Jednotlivá oddělení kurie Biskupství plzeňského  
 
Pastorační oddělení 
 

Pastorační centrum 
Zabývá se organizací a koordinací všech pastoračních aktivit, zajišťuje formační vzdělávání a 
materiály pro pastorační pracovníky v diecézi a koordinuje pastorační aktivity na úrovni 
ČBK. Provozuje též výpůjční službu duchovní literatury a rediguje a vydává informační 
měsíčník Zpravodaj plzeňské diecéze.  
Součástí Pastoračního centra je Katechetické centrum. Zabývá se koordinací a organizací 
všech aktivit v oblasti katecheze a vyučování náboženství.  
 

Pastorační a rekreační centra  
V pastoračních a rekreačních centrech v Horní Blatné a v Perninku se konají setkání kněží i 
laiků se zaměřením na různé pastorační, formační a vzdělávací programy. Centra jsou 
využívána i pro rekreaci.  
 

Centrum pro rodinu  pečuje o potřeby katolických rodin v diecézi formou duchovně 
vzdělávacích víkendů, společných rodinných dovolených, nabídkou Poradny přirozeného 
plánování rodičovství, půjčováním literatury s manželskou a výchovnou problematikou, 
přípravou snoubenců na sňatek atd.  
 

Diecézní centrum mládeže odborně podporuje a rozvíjí pastoraci mládeže ve farnostech a 
společenstvích na území diecéze. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, odborné a formační 
programy pro jednotlivé vedoucí skupin nebo společenství mládeže. Zároveň komunikuje 
s obdobnými centry v ostatních diecézích české a moravské provincie.  
Spolupracuje se Sekcí pro mládež ČBK.   
 
Kategoriální pastorace: 

a) Studentská duchovní správa – pastorace vysokoškoláků 
b) Pastorace ministrantů  
c) Papežská misijní díla 
d) Vězeňská služba: O vězně pečují kněží a laici jmenovaní biskupem pro vězeňskou 

službu ČR. Každá věznice v diecézi má určeného kněze, který ji pravidelně navštěvuje 
a slaví zde s vězni mši svatou. Je jim též k dispozici duchovní službou v různých 
formách. 

e) Duchovní služba v charitních zařízeních, v sociálních a zdravotnických 
zařízeních na území Diecéze plzeňské: Touto službou se snažíme pomoci 
nemocným, aby stejně jako ostatní mohli naplno nebo co nejvíce žít svoji víru, 
povzbuzujeme je v ní a přinášíme ji také hledajícím a nevěřícím. Přicházíme k těm, 
kteří jsou v nemocnicích, sociálních zařízeních, našich charitních domovech i k těm, 
kteří jako nemocní jsou doma.  

 
Kancléřství  
Kancléřství zajišťuje evidenci a třídění došlé pošty, faxů a elektronické pošty, expedici 
odcházející korespondence, vyhotovení a odesílání úředních listin a jejich uchovávání 
ve spisovně. Připravuje, vydává a expeduje se zde oběžník Acta Curiae Episcopalis Pilzensis.  
 
Ekonomické oddělení  
Ekonomické oddělení je výkonným orgánem v ekonomicko - správní oblasti biskupství. 
Zajišťuje veškerou ekonomickou agendu, tj. účetnictví, daně, mzdy, evidence majetku apod. 
Poskytuje odbornou metodickou pomoc právnickým osobám podřízených biskupovi. 



 
Právní oddělení s referátem správy majetku  
Právní oddělení vyřizuje právní agendu biskupství, v právních věcech poskytuje pomoc 
oddělením Biskupství plzeňského a ostatním církevním subjektům v diecézi. Referenti správy 
majetku zajišťují nakládání s (nemovitým) majetkem Biskupství plzeňského a farností 
diecéze.  
 
Stavební oddělení  
Stavební oddělení se stará o stav sakrálních budov v diecézi, o opravy kostelů a far, které jsou 
v majetku církve. Stavební technici pracují samostatně s různými firmami v diecézi a 
zodpovídají za realizaci různých projektů, na nichž se církev podílí.  
 
Provozní oddělení   
Zajišťuje provoz budovy a automobilů biskupství, jakož i provoz Diecézního 
konzervátorského centra, Správy památkových předmětů a Památníku obětem zla - Meditační 
zahrady v Plzni. 
 
Výsledky hospodaření 
Hlavními zdroji příjmů Biskupství plzeňského byly dotace státu, dary, příjmy z nájemného. 
Největší náklady tvořily platy duchovních a administrativních pracovníků a s nimi spojené 
výdaje na zdravotní a sociální pojištění, dále pak režijní náklady. 
 

Výsledek hospodaření po zdanění činil - 2 366 tis. Kč, z toho: z hlavní činnosti - 6 402 tis. Kč, 
z hospodářské činnosti + 4 036 tis. Kč. 
 
Přehled výnosů a nákladů  
(v tis. Kč) 
Výnosy Kč % Náklady Kč % 
Dotace  54 965 76 Mzdové náklady včetně odvodů 54 263* 73 

Nájemné 6 179 9 Opravy, služby, režie 6 020 8 

Dary 6 601 9 Dary 2 361 3 

Ostatní výnosy 4 417 6 Odpisy 10 209 14 

Daně, ostatní výnosy 1 675 2 

Celkem 72 162 100 Celkem 74 528 100 

+/- -2 366 

*včetně duchovních ve farnostech  
 
Vysvětlivky.:  
náklady - spotřeba hodnot v daném období zachycená v účetnictví  
výnosy - přírůstek hodnot v daném období zachycená v účetnictví  
 

Přehled příjmů a výdajů zaúčtovaných do vlastního jmění a na fondech 
(v tis. Kč) 
 
Příjmy K č Výdaje Kč 
 na investice  3 316  x x 

 pro 3. osoby  
 (farnosti a jiné org. včetně sbírek) 

11 931  pro 3. osoby  
(farnosti a jiné org. včetně sbírek) 

19 822 

 
Biskupství plzeňské děkuje všem svým dárcům, a to jak fyzickým osobám, tak i právnickým 



osobám, obcím a městům za finanční podporu, zejména pak následujícím organizacím a 
subjektům: 
▪ Řezenskému biskupství (Bistum Regensburg) 
▪ Renovabis (Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel-und 
   Osteuropa), Freising 
▪ Kirche in Not/Ostpriesterhilfe, Königstein 
▪ Statutárnímu městu Plzeň 
▪ Nadaci 700 let města Plzně 
▪ Plzeňskému kraji 
▪ Ministerstvu kultury, odboru církví   
 
Naše poděkování dále patří všem nejmenovaným dárcům a dobrovolným spolupracovníkům, 
kteří nás též podporují jak finančně tak osobně, zejména při opravách kostelů, při duchovních 
akcích apod. 
 
Mons. Josef  Žák      Mons. František Radkovský  
 generální vikář      biskup plzeňský 


