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Vážení čtenáři!
Biskupství plzeňské Vám předkládá zprávu o své činnos-
ti v roce 2014. Jako vždy byla tato činnost mnohotvárná 
a měla svůj rozměr duchovní i hmotný. Skládala se z mno-
ha událostí běžného života, o kterých nelze podrobně mlu-
vit. Přesto bylo několik výrazných událostí, které je naopak 
potřeba zmínit. Byla to například společná pouť věřících 
naší a řezenské diecéze konaná v tradičním poutním místě 
našich Chodů v Neukirchen beim Heiligen Blut v Bavorsku 
v rámci 99. sjezdu německých katolíků konaném v Řezně. 
Pouť vedl řezenský biskup Dr. Rudolf Voderholzer společně 
se mnou a zúčastnilo se jí asi 3 tisíce věřících. Vzniklé spo-
lečenství a jeho atmosféra byly takové, že jen podle jazyka 
bylo možné poznat, kdo je z řezenské a kdo z plzeňské 
diecéze. Další hezkou společnou poutí obou diecézí byla 
pouť v kostele sv. Anny v Plané u Mariánských Lázní, kte-
rý je zase tradičním poutním místem německých věřících. 
I ta probíhala pod společným vedením řezenského biskupa 
a mne. Lze říci, že při těchto i při mnoha dalších společ-
ných česko-německých bohoslužbách se výrazně projevi-
la pozitivní změna atmosféry vzájemných vztahů, ke které 
došlo v uplynulých 25 letech po pádu totality. 

Snad těmi nejvýraznějšími stavebními událostmi byly jed-
nak velké opravy několika významných kostelů v diecézi, 
např. v Klatovech, Chudenicích a Domažlicích a přede-
vším zhotovení a zavěšení čtyř nových zvonů o celkové 
hmotnosti více jak 13 tun na věž katedrály v Plzni, takže 
jejich zvuk mohl 17. ledna 2015 být součástí slavnostního 
zahájení Evropského hlavního města kultury 2015. Nutno 
zdůraznit, že převážnou část peněz na jejich zhotovení tvo-
řily příspěvky plzeňských občanů a institucí a že občané 
města Plzně si tak darovali nové zvony, jejichž příjemný 
a slavnostní hlas denně z věže katedrály zaznívá. Žehnání 
nových zvonů 17. listopadu 2014 bylo velkou událostí s ně-
kolikatisícovou účastí na náměstí u katedrály. Je to jedno 
ze svědectví o propojenosti veřejného života a života círk-
ve v naší diecézi, což je dalším pozitivním jevem, vyrostlým 
v uplynulých 25 letech.
Přeji Vám, aby Vás čtení této zprávy povzbudilo v pozi-
tivním pohledu na církev, jejíž součástí je i naše diecéze, 
a ukázalo, že církev chce být duchovním, kulturním i spo-
lečenským přínosem celé naší společnosti.

S úctou
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský

BISKUPSTVÍ PLZEŇSKÉ
nám. Republiky 234/35, 301 00 Plzeň
Tel. 377 223 112 (ústředna), mob. 731 619 708 (ústředna)
Tel. 377 225 576 (sekretariát biskupa), fax 377 321 917
e-mail: bip@bip.cz, www.bip.cz
IČ 45 33 44 39, DIČ CZ 45 33 44 39
Č. ú.: 738 611/0300 ČSOB

STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský 
Mons. Josef Žák, generální vikář

BISKUPŠTÍ VIKÁŘI
P. ThLic. Krzysztof Dedek, P. Alvaro Grammatica Th.D.,
P. Vojtěch Ondřej Soudský OP

Diecéze plzeňská římskokatolické církve byla zřízena bu-
lou papeže Jana Pavla II. „Pro Supremis Ecclesiae Pas-
toris munere“ dne 31. května 1993. Rozloha diecéze činí 
9 661 km2, na jejím území žije cca 836 tisíc obyvatel, z toho 
120 tisíc katolíků. Území diecéze zahrnuje část Plzeňského 
a Karlovarského kraje a z části zasahuje i do kraje Ústec-
kého a Středočeského.
Diecéze je rozdělena do 10 vikariátů: Domažlice, Cheb, 
Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, 
Rokycany, Sokolov a Tachov. Každý vikariát sestává z ně-
kolika farností, kterých je dohromady celkem 69. V roce 
2014 působilo v diecézi 86 kněží, z toho diecézních 58 
a řeholních 28. Dále zde působilo 5 jáhnů, z toho 4 trvalí.
Srdce diecéze tvoří katedrála sv. Bartoloměje v Plzni, pat-
ronem diecéze je blahoslavený Hroznata. 

Výnosy (v tis. Kč) Biskupství plzeňské Farnosti

Dotace 305 43 927

Nájemné 8 182 9 784

Dary, sbírky, příspěvky 57 246 31 437

Ostatní výnosy 7 881 5 172

Celkem 73 614 90 320

Hlavními zdroji výnosů Biskupství plzeňského v roce 2014 
byly příspěvky od státu (dle zákona 428/2012 Sb.), a to 
ve výši 75 % z celkových výnosů. Dalším nejdůležitějším 
zdrojem byly výnosy z nájemného ve výši 11 % z celko-
vých výnosů.
Hlavními zdroji výnosů farností v roce 2014 byly dotace, 
zejména na opravy kulturních památek, a to ve výši 49%      

z celkových výnosů, další významným příjmem farností 
byly dary, příspěvky a sbírky ve výši 35% a příjmy z nájem-
ného ve výši 11%. 
Biskupství plzeňské přijalo v roce 2014 druhou splátku po-
hledávky od státu z titulu náhrady za nevydaný majetek 
(účtováno rozvahově).

Náklady (v tis. Kč) Biskpuství plzeňské Farnosti

Mzdové náklady včetně odvodů zdra-
votního a sociálního pojištění

51 550* 627

Opravy, režie 6 221 78 368

Dary, příspěvky 2 594 5 719

Odpisy, vyřazení (výdaje na dlouho-
dobý majetek)

11 021 6 406

Daně, ostatní náklady 705 879

Celkem 72 091 91 999

Náklady na platy a s nimi spojené výdaje na zdravotní 
a sociální pojištění představovaly u Biskupství plzeňského 
v roce 2014 nejvyšší náklady, a to ve výši 72 % z celko-
vých nákladů. Další významnou položkou byly náklady na 
opravy a režie, a to ve výši 9 %. V roce 2014 měla plzeňská 

diecéze celkem 168 zaměstnanců, z toho kněží a jáhnů 89 
(průměrný přepočtený stav).
Nejvyšší nákladovou položkou u farností v roce 2014 byly 
náklady na opravy kulturních památek a režie. Jejich výše 
činila 85% z celkových nákladů.

*včetně duchovních ve farnostech 

Objekt Farnost Náklady

Domažlice, kostel Narození Panny Marie - střecha Domažlice 7 740 000 Kč

Cheb, kostel sv. Mikuláše - střecha Cheb 3 209 000 Kč

Chudenice, kostel sv. Jana Křtitele - revitalizace Švihov 9 474 347 Kč

Klatovy, kostel Narození PM - střecha, elektroinstalace, empora a krypta Klatovy  15 327 527 Kč

Strážov, kostel sv. Jiří - střecha Nýrsko 1 987 995 Kč

Slavice, kostel sv. Vavřince - fasáda Kostantinovy Lázně 4 951 300 Kč

Bor u Tachova, Loreta - fasáda, nástropní malby, provoz. budova, atd. Bor u Tachova 3 743 651 Kč

Lestkov, kostel sv. Prokopa - krov, střešní plášť lodi Planá u M. Lázní 7 532 762 Kč

Jezná, kostel Nejsvětější Trojice - střecha a krov Nýřany 1 945 000 Kč


