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materiální pomoc a sociální poradenství velkému množství lidí, 
kteří pomoc dříve nepotřebovali a vinou protiepidemických 
opatření se ocitli v nouzi. Za mimořádné nasazení pracovníků 
charit v době koronaviru děkujeme.
Arcidiecézní charita Praha navzdory ztíženým podmínkám 
otevřela 4 nové sociální byty, farní charita Kolín dostavěla 
komunitní centrum a Charita Vlašim zakoupila objekt pro zázemí 
charitních služeb, včetně komunitního centra.

Likvidace lepry

Církevní organizace Likvidace lepry, která je zřízena Arcibiskup-
stvím pražským, aktivně pomáhá lidem trpícím malomocenstvím, 
vředy buruli a tuberkulózou. Buduje zdravotnická zařízení 
a spolufinancuje jejich provoz, pečuje o vyléčené v oblasti 
duchovní, vzdělávací a sociální. Likvidace lepry spolupracuje 
s dalšími charitativními a humanitárními sdruženími, především 
s německými organizacemi DAHW a Action Medeor. Působí 
v Indii, Tanzanii, Libérii, Bolívii, Brazílii a Kolumbii. V roce 2020 
poskytla dary v celkové výši 12 453 617,33 Kč.

Stavební činnost

V roce 2020 bylo realizováno 311 stavebních oprav a investic, 
13 oprav varhan a stavba 2 nových. Celkový finanční objem 
prací: 363,6 mil. Kč. Významné akce:

 � dokončení stavby nového kostela Krista Spasitele a Komunit-
ního centra v Praze na Barrandově,

 � vybudování Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně 
a obnova poutních areálů na Sázavě a ve Staré Boleslavi, 
financované převážně z IROP,

 � pokračování projektu stavby nových varhan pro Svatovítskou 
katedrálu a dokončení nových varhan pro kostel sv. Anežky 
a svatých patronů českých v Praze na Spořilově.

Lesní správa

Arcibiskupství pražské spravuje lesy pro 47 církevních subjektů 
v 7 krajích. V době koronaviru se lesy staly útočištěm a sportovi-
štěm. I přes pokračující kůrovcovou kalamitu vygenerovaly lesy 
pro Arcibiskupství pražské hospodářský výsledek 61 mil. Kč. Bylo 
vytěženo 382 tis. m3 dříví, zalesněno 232 ha lesů a vysázeno 
na 900 tis. kusů zejména listnatých sazenic. Tyto mimořádné 
objemy prací zajišťovalo 93 vlastních zaměstnanců a 370 
dodavatelů, většinou drobných regionálních živnostníků.

Pastorace

Pastorační středisko pražského arcibiskupství provozuje osm 
webů, jen stránky vira.cz v době koronaviru navštívilo 2,2 mil. 
návštěvníků. Středisko připravovalo didaktické materiály pro 
distanční výuku, projekty k 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily, 
70. výročí akce K, k roku Bible, Křesťanské Vánoce, duchovní 
obnovy, vzdělávání, přednášky, programy pro ženy, uskutečnilo 
68 vstupů do školních tříd a zorganizovalo předmanželskou 
přípravu pro 136 snoubeneckých párů. Uspořádalo také 
katechetický kurz a vybudovalo nový web katechete.apha.cz. 
Noc kostelů zaznamenala 74 000 návštěvnických vstupů a 292 
zapojených kostelů.
Arcidiecézní centrum mládeže uskutečnilo letní tábor 
Runway camp a víkend Heliport, týdenní LIFT CAMP, víkendová 
setkání v Nazaretě, putování přírodou Křivoklátska a několik 
kurzů INVENIO. Z epidemiologických důvodů většina pro-
gramů pokračovala on-line formou.
V arcidiecézi působí 26 katolických nemocničních kaplanů, 
z toho 16 kněží, dále 3 vězeňští kaplani, 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 2020 se v nich vzdělávalo 2 479 dětí, 
žáků a studentů. V arcidiecézi působí i další církevní školy, 
které zřizují řeholní společenství, s 2 828 dětmi, žáky a stu-
denty. Pokračovalo se v projektu výstavby nové budovy pro 
logopedickou školu. 

Charitní činnost

Charita je celosvětovou církevní sítí, v pražské 
arcidiecézi pracuje Arcidiecézní charita Praha a pět 
desítek farních charit. Prostřednictvím Charity 
nabízí církev pomoc seniorům, nemocným, lidem se zdravotním 
postižením, celým rodinám i matkám samoživitelkám v nouzi, 
lidem bez domova a dalším v tíživé životní situaci. Charitní 
pomoc se ročně dostane k více než 20 tisícům potřebných. 
Arcidiecézní charita Praha pomáhá také v zahraničí – v Indii, 
Ugandě, Zambii a v Bělorusku. Program Adopce na dálku® zajiš-
ťuje vzdělání 7 tisícům chudých dětí. Česká nemocnice v Ugandě 
zachraňuje životy a zdraví více než 20 tisíců pacientů.
V roce 2020 sociální zdravotní služby přijaly nejpřísnější 
hygienická opatření proti šíření koronaviru. Charita zajistila 
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Úvodní slovo

Milí diecézané, sestry a bratři, drazí přátelé,
s radostí předávám do Vašich rukou tuto zprávu o naší 

arcidiecézi za uplynulý rok. Mohu říci, že naše hospoda-
ření po období určité stagnace představuje světlo naděje 
do budoucnosti, přestože jsme se museli prodrat rokem 
koronaviru, který v mnoha ohledech zkomplikoval náš život. 
Výroční zpráva je také svědectvím o tom, že církev dokáže žít 
za každého počasí. 

O tom vypovídají jednotlivé texty i čísla, které se dotýkají 
evangelizace, pastorační péče i vzdělávání mladé generace 
v rámci katecheze i v rámci školního vzdělání a výchovy. 
Nebylo by možné těchto výsledků dosáhnout, kdyby nebylo 
Vašich modliteb, spolupráce a pomoci, personální i finanční. 
Spolupracovali jsme také s četnými samosprávami a stát-
ními úřady i s mezinárodními institucemi včetně Evropské 
unie, jejíž fondy se nám dařilo čerpat. Nejsme ovšem pouze 
pasivními příjemci pomoci, ale dokážeme také sami pomáhat 
v oblasti sociální, vzdělávací i zdravotní, doma i v zahraničí, 
v místech, kde je tato pomoc velice potřebná.

Kéž naše společná práce zapouští stále hlubší kořeny a ať 
nám Všemohoucí Bůh v těchto aktivitách žehná a naši zemští 
patroni a světci nám pomáhají svou přímluvou.

Váš
Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský



 � Byla vypracována Strategie a koncepce církevního školství 
v pražské arcidiecézi.

 � Koronavir podnítil rozvoj nových způsobů evangelizace 
s využitím sociálních sítí.

 � Ukázalo se, že mnoho věřících touží po svátostech a že jsou 
kněží ve své specifické službě obětaví.

 � Doba koronaviru prokázala, jak důležitá je soudržná rodina, 
která se společně se svými dětmi modlí a své děti vede 
k víře v Pána Ježíše. 

 � Proběhla pouť ke sv. Václavovi ve Staré Boleslavi 
28. 9. 2020. Byla podpořena grantem MK ČR.

2 Pro svou činnost potřebuje místní církev zajištění
 � Aby činnost arcibiskupství odpovídala potřebám hospodář-

ské činnosti, bylo učiněno vícero personálních změn, včetně 
jmenování dvou generálních vikářů.

 � Rozvíjela se strategie hospodářské činnosti Arcibiskupství 
pražského za podpory obnovené ekonomické rady.

 � Koronavir přinesl farnostem i arcibiskupství výpadek  
příjmů cca. 77 mil. Kč.

 � I přes nepříznivé podmínky lesní hospodaření arcidiecéze 
vykázalo vysokou efektivitu.

 � Bylo pokročeno v realizaci arcibiskupských developerských 
projektů nájemního bydlení.

 � Podařilo se pronajmout hotel Clara Futura a prodat hotel 
Mostov.

 � Kardinál Duka založil Nadaci Arietinum, která bude podpo-
rovat hlavní činnost církve a přispívat na obživu kněží. 

 � Ve spolupráci s několika farnostmi se podařilo připravit 
výhodný způsob finančního zhodnocení farního majetku, 
který zajistí nejen život konkrétní farnosti, ale přispěje 
v rámci solidarity celé arcidiecézi.

 � Pokračovalo se v bezúplatném převodu hřbitovů na obce.
 � Bylo přikročeno k rozdělení nesídelních far do tří kategorií: 

ponechat, dlouhodobě pronajmout, či prodat.  
 � Spolupráce s obcemi přinesla možnosti bezúplatného 

převodu málo využívaných kostelů do jejich péče.  
 
3 Život církve vyžaduje zapojení laiků a jejich znalostí

 � Především jde o angažování mužů i žen v katechezi dětí 
a mladých lidí a v přípravě snoubenců apod.

 � Rozvinout spolupráci mezi kněžími a laiky ve farnostech je 
důležité jak z pastoračních důvodů, tak i z důvodu ekono-
mického zajištění církve.

 � Zvláštním způsobem je třeba poděkovat zaměstnancům 
charit, kteří během roku s velkou obětavostí sloužili klien-
tům a přitom nic nedbali na nebezpečí nákazy koronavirem. 

 � Před církevním školstvím stojí nelehký úkol vzdělávat 
žáky a studenty ve ztížených podmínkách, a to s důrazem 
na rozvoj duchovního rozměru člověka.

Pražská arcidiecéze

Obyvatel 2 315 000
Katolíků 558 000
Farností 147
Kněží  (z toho řeholníků) 264 (108)
Řeholnic 283
Kostelů a kaplí 1 022

Shrnutí toho nejpodstatnějšího

1. Naše místní církev je zde pro hlásání evangelia
 � Mimořádnou událostí bylo požehnání obnoveného Marián-

ského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
 � Podařilo se dostavět a vysvětit nový kostel Krista Spasitele 

v Praze na Barrandově.

Hospodaření

Správnost nastavení nové ekonomické strategie se projevila již po prvním roce. 
I když rozpočet na rok 2020 počítal se ztrátou 49 mil. Kč a Arcibiskupství mělo kvůli 
covidu výpadek cca 35 mil. Kč, přesto je hospodářský výsledek roku 2020 kladný 
a EBITDA oproti roku 2019 vzrostl. Konečný výsledek negativně poznamenala 

skutečnost, že v roce 2020 muselo dojít k odpisu nedobytné pohledávky ve výši 
25 mil. Kč vzniklé insolvencí Centrum Dolní Břežany, s.r.o. Společnost s účastí 
Arcibiskupství byla založena v roce 2005. Insolvenční řízení bylo zahájeno v roce 
2012 a skončilo úpadkem společnosti.
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* Prodej cenných papírů je položkou ve výnosech i nákladech, výsledkem transakce je zisk z prodeje ve výši 24,7 mil. Kč.
** Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze uskutečnila mimořádný prodej majetku za 240 mil. Kč.

Přehled výnosů a nákladů v roce 2020
Arcibiskupství pražské Farnosti a kapituly pražské arcidiecéze

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
Výnosy (tis. Kč)   
Provozní dotace 2 204 104 845 117 240 1 380
Přijaté příspěvky, dary 91 887 0 62 284 64
Tržby za vlastní výkony a za zboží 5 429 635 2 095 151 391
Tržby z prodeje majetku 179 90 638 176 287 383**
Tržby z prodeje cenných papírů* 0 175 871 0 0
Výnosy z finančního majetku 0 14 579 0 164
Ostatní výnosy (vč. sbírek) 27 811 13 590 41 460 8 962
Celkem výnosy 122 086 829 158 223 255 449 345

Náklady (tis. Kč)     
Spotřebované nákupy 9 706 30 397 34 591 11 108
Nakupované služby (bez oprav) 16 632 270 989 35 748 8 706
Opravy a udržování 4 616 21 677 148 148 18 722
Osobní náklady 156 762 88 334 12 322 22 867
Daně a poplatky (vč. daně z příjmů) 123 24 652 1 402 55 875
Dary a příspěvky 43 546 0 94 2
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

7 046 92 217 35 161 62 824

Prodaný majetek 144 19 603 1 093 13 544
Prodané cenné papíry* 0 151 248 0 0
Aktivace a změna stavu zásob vlastní činnosti 0 17 448 –59 –2
Ostatní náklady –14 806 21 442 63 891 2 573
Celkem náklady 223 768 738 009 332 390 196 219
Hospodářský výsledek (Zisk + / Ztráta –) –101 682 91 149 –109 135 253 126


