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Úvodní slovo

Milí diecézané, sestry a bratři, drazí přátelé,
když se ohlížím za rokem 2019, rád bych Pánu Bohu poděkoval 
za podnětný eucharistický kongres, který rozvíjel odkaz 
kardinála Josefa Berana, a za velmi zdařilou děkovnou pouť 
do Říma k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. Překvapila 
a potěšila mě ta výrazná účast – z České republiky vyrazilo 
více než 4,5 tisíce lidí. Jistě, před 30 lety se z Československa 
i ze zahraničí pouti zúčastnilo zhruba 10 000 lidí, avšak 
cesta do Říma už není jako tehdy prvním možným krokem 
do svobodného světa, kdy bylo navíc poprvé možné se 
setkat s papežem. Jednalo se opravdu o velké díkůčinění, což 
potvrdilo i nadšení zodpovědných lidí – duchovních i personálu 
bazilik – a nakonec i nadšení Svatého Otce. Složení poutníků 
vypovídalo skutečně o živé, modlící se církvi, což je jedním 
z nejkrásnějších darů uplynulého roku i povzbuzením naší víry.

Váš
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arcibiskup pražský

Celkem provozují 71 profesionálních sociálních služeb (domovy 
pro seniory a pro lidi s postižením, azylové domy, noclehárny, 
pečovatelskou službu, osobní asistenci, poradny pro lidi v tísni 
a další). Zajišťují také domácí zdravotní péči. V roce 2019 se 
pomoc Charity v pražské arcidiecézi dostala k více než 26 tisí-
cům klientů. Arcidiecézní charita Praha pomáhá od roku 1993 
v zahraničí – v Indii, Ugandě, Zambii a v Bělorusku. 
Z událostí v roce 2019:

 � Charita v pražské arcidiecézi oslavila stoleté výročí svého 
založení benefičním koncertem.

 � Zchátralý objekt v Praze-Třeboradicích s podporou obce 
a evropských fondů Charita přestavěla na čtyři malometrážní 
byty pro sociálně slabé rodiny. 

 � Charita Starý Knín založila v Dobříši stacionář pro děti s poru-
chami autistického spektra.

 � Potravinovou pomoc, vybavení domácností i nové bydlení 
získaly indické rodiny postižené srpnovými povodněmi. 
Funguje zde i program Adopce na dálku®.

Stavební činnost 

V roce 2019 bylo realizováno 399 stavebních oprav a investic, 
19 oprav varhan a stavba 4 nových. Celkový finanční objem 
prací: 405,7 mil. Kč. 
Z významných akcí:

 � Ve Staré Boleslavi a na Sázavě byly obnoveny poutní areály 
a kostel sv. Bartoloměje prošel revitalizací. Obnovy i revitali-
zace byly financovány převážně z IROP.

 � Bylo vybudováno komunitním centrum farnosti Praha-Hos-
tivař (financované z EU a MHMP z Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR).

 � Stavby nových varhan pro svatovítskou katedrálu budou 
i nadále pokračovat, stejně jako stavba nového kostela Krista 
Spasitele a komunitního centra v Praze na Barrandově.

Lesní správa

Arcibiskupství pražské spravuje lesy pro 47 církevních subjektů 
a poskytuje služby dalším 6 farnostem. I přes velmi tíživou 
situaci v českých lesích vygenerovaly lesy pro Arcibiskupství 
pražské hospodářský výsledek 11,8 mil. Kč. Vlastní práce v lesích 
zajišťuje 91 zaměstnanců a průměrně 280 dodavatelů, většinou 
drobných regionálních živnostníků. Příkladné přírodě blízké 
hospodaření na polesí Rožmitál bylo oceněno cenou AOPK 
za „Počin roku 2019“.

Pastorace

Pastorační středisko pražského arcibiskupství uskutečnilo 
projekty Křesťanské Vánoce, Noc kostelů, spravuje např. 
stránky vira.cz, manzelstvi.cz, připravilo 135 snoubeneckých 
párů na manželství, řadu duchovních obnov, programů pro 
ženy, manžele i rodiče. Realizovalo 340 programů pro školy, 
didaktické semináře pro učitele a podílelo se na Katechetic-
kém kurzu pro učitele náboženství ve spolupráci s KTF UK.
Arcidiecézní centrum mládeže uskutečnilo dvouletý formační 
kurz LIFT, řadu víkendových setkání, 19 kurzů INVENIO, Arci-
diecézní ples mládeže nebo týdenní letní tábor Runway camp.
V arcidiecézi působí 30 katolických nemocničních kaplanů, 
z toho 17 kněží, a 4 vězeňští kaplani, kněží a jáhni, kterým 
pomáhá více než 15 dobrovolníků (laiků, kněží a řeholnic).

Církevní školy

Arcibiskupství pražské je zřizovatelem čtrnácti škol. Od mateř-
ských přes základní, umělecké, střední, gymnázia až po vyšší 
odborné školy. V roce 2019 se v nich vzdělávalo 2 444 dětí, 
žáků a studentů. V arcidiecézi působí i dalších třináct cír-
kevních škol řeholních zřizovatelů. V roce 2019 jsme díky 
několika benefičním akcím pokročili v projektu nové logo
pedické školy, která bude stát v Klecanech u Prahy.

Charitní činnost

Kromě Arcidiecézní charity Praha pracuje v naší 
arcidiecézi dalších 10 velkých profesionálních 
charit a 40 menších, převážně dobrovolnických.  
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2. Pro svou činnost potřebuje místní církev zajištění
 � Různé vnější i vnitřní okolnosti ukázaly, že jde o obtížnou 

kapitolu života církve. 
 � S vynaložením velkého úsilí jsme bojovali s kůrovcovou 

kalamitou.
 � Na podzim ekonomická rada arcidiecéze schválila novou 

strategii hospodářské činnosti Arcibiskupství pražského.   
 � Arcibiskupství rozvíjelo developerské projekty nájemního 

bydlení.
 � Ústavní soud zamítl zdanění finančních náhrad za nevydaný 

majetek.

3. Život církve vyžaduje zapojení laiků a jejich znalostí
 � Na prvním místě se jedná o angažování mužů i žen v kate-

chezi dětí a mladých lidí a v přípravě snoubenců apod.
 � V září se konalo setkání ekonomických rad farností 

a došlo k prvnímu kroku ve společném úsilí hledat nový 
ekonomický model života naší arcidiecéze.

4. Co před námi stojí v roce 2020
 � Posílit katechizaci dětí a mladých lidí.
 � Stabilizovat ekonomickou stránku naší arcidiecéze. 

Za vše, co se podařilo, děkujme dobrému Bohu.
Kéž našemu arcibiskupovi, jeho spolupracovníkům a všem 
nám, žijícím v pražské arcidiecézi, dá Pán Ježíš mnoho sil 
a potřebné dary Ducha Svatého, abychom na prvním místě 
vnímali odpovědnost za evangelizaci a podle toho usměrňo - 
vali i naši ekonomickou aktivitu.

Pražská arcidiecéze

Hlavní chrám: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Patroni: sv. Vojtěch, sv. Vít, sv. Jan Nepomucký, sv. Václav

Rozloha (km²) 8 765
Obyvatel 2 315 934
Katolíků 558 000
Vikariátů 14
Farností 147
Kapitul 5
Kněží 268
 z toho řeholníků 109
Řeholnic 283
Kostelů a kaplí 1 020

Web: www.apha.cz, E-mail: apha@apha.cz 

Shrnutí toho nejpodstatnějšího

1. Naše místní církev je zde pro hlásání evangelia
 � Prožili jsme malý eucharistický kongres, který se nesl  

ve znamení kardinála Josefa Berana. 
 � Podnikli jsme zdařilou děkovnou pouť za svatořečení Anežky 

a za 30 let nové doby do Vatikánu. Vrcholem oslav byla mše 
svatá, kterou kterou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
celebroval kardinál St. Dziwisz.   

 � Pedagogické centrum rozvíjelo zdařilé vstupy do škol.
 � Byla zahájena příprava výstavby církevní logopedické školy 

sv. Ludmily v Klecanech.
 � Pokračuje stavba kostela Krista Spasitele a komunitního 

centra v Praze na Barrandově.
 � Bylo přikročeno k optimalizaci velkých tzv. profesionálních charit 

a k zintenzivnění formační složky péče o jejich zaměstnance.
 � Byla ukončena první etapa revitalizace poutního místa 

ve Staré Boleslavi, kde o novoroční půlnoci pan kardinál 
otevřel opravenou baziliku Nanebevzetí Panny Marie. 

Hospodaření
Přehled nejvýznamnějších výnosů a nákladů v roce 2019

Arcibiskupství pražské Farnosti a kapituly pražské arcidiecéze
Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

Výnosy (tis. Kč)
Provozní dotace 1 080 35 065 149 672 1 688
Přijaté příspěvky, dary 98 348 0 70 733 59
Tržby za vlastní výkony a za zboží 25 367 652 2 422 157 885
Tržby z prodeje majetku 11 115 078 3 774 37 638
Ostatní výnosy (vč. sbírek) 28 871 9 065 58 419 11 248
Celkem výnosy 128 335 526 860 285 020 208 519

Náklady (tis. Kč)
Spotřebované nákupy 11 038 41 181 34 624 10 176
Nakupované služby (bez oprav) 19 250 201 458 45 663 7 488
Opravy a udržování 5 691 30 384 203 704 31 289
Osobní náklady 162 941 82 477 11 353 21 154
Daně a poplatky (vč. daně z příjmů) 69 13 171 1 659 14 883
Dary a příspěvky 62 128 0 142 0
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek 8 646 117 569 36 135 60 085

Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti 0 –39 838 –20 0
Ostatní náklady –11 675 36 306 44 872 2 263
Celkem náklady 258 089 482 707 378 133 147 337
Hospodářský výsledek (Zisk + / Ztráta ) –129 754* 44 153* –93 113 61 182
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* Schodek rozpočtu Arcibiskupství ve výši 85 601 mil. je způsoben výpadkem 
výnosu lesního hospodářství v důsledku kůrovcové kalamity a některými 
neefektivními investicemi v minulých letech.
Členové ekonomické rady arcidiecéze a nového managmentu Arcibiskupství 
reagovali na tento vývoj a zahájili vícero změn, aby se postupně rozpočet 
stabilizoval a stal se vyrovnaným. 

Hlavní body nové strategie: optimalizace nákladů na správu, důkladné nové 
business plány a analýza rizik, nové manažerské reporty, revize stávajícího stavu 
nájemních smluv, prodej nevýnosného majetku, investiční projekty na vlastních 
pozemcích, efektivní správa finančních aktiv, rozvoj školství, profesionalizace 
komunikační strategie, položení důrazu na vnitřní kontrolní systém.   


