Návod na přípravu rozvojových plánů
farností plzeňské diecéze
Návrh pro ověření ve vybraných farnostech
Vytvořeno a realizováno s podporou z fondu Renovabis
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1. Vize rozvojového plánu farnosti
Cílem sestavení rozvojového plánu farnosti je:
- Popsat, roztřídit a vyhodnotit majetek jednotlivých farností a na základě toho pak
určit reálné prostředky a možné cíle pastorace a evangelizace ve farnosti (součástí
posuzování musí být i posouzení personálních a dalších kapacit farnosti a jejího
pastoračního plánu či vize.
- Být dobrými hospodáři na svěřených statcích, aby majetek a užitek z něj byl
prostředkem pro hlavní poslání katolické církve – hlásání evangelia, aby vedl k setkání
lidí s Kristem.
- Spravovat majetek uvážlivě a spravedlivě, spolupracovat s obcemi, spolky a
skupinami aktivních občanů.
- Plánovat využití finančních prostředků, potřebných pro pastorační, evangelizační a
hospodářskou činnost farnosti, při nedostatku prostředků z vlastní hospodářské
činnosti, potřebných pro hlavní činnost, žádat o finanční podporu z pastoračního a
solidárního fondu.

2. Pastorační situace a poslání farnosti
V církevních restitucích získaly farnosti historický majetek, jehož výnosy budou do budoucna
spolufinancovat provoz farností. Jednotlivé farnosti nyní mají majetek ve velmi širokém
rozpětí množství a výnosovosti, a zároveň odpovědnost za údržbu a opravy kostelů, hřbitovů
a farních budov.
Přitom hlavním posláním farností a duchovních je růst farnosti ve čtyřech základních
oblastech: Liturgie (slavení), Diakonie (služba), Misie (svědectví) a Koinonie (společenství). Pro
hledání cest růstu v těchto čtyřech oblastech je třeba znát finanční (i další) situaci farnosti a
výši prostředků, které do těchto činností může farnost vložit.
Rozvoj farnosti nelze plánovat, určovat a realizovat z biskupství, musí vycházet ze znalosti
místních poměrů, z možností a schopností farníků, jejich ochoty nabídnout své síly a
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zkušenosti pro práci ve farnosti. Zároveň by měl vyrůstat ze společné modlitby a otevřenosti
Duchu, v diskusích spolupracujících rad farnosti – pastorační i ekonomické.
Farář s pastorační a ekonomickou radou navrhne konkrétní opatření, činnosti a jednotlivé
konkrétní akce, které povedou k dosažení cílů farnosti, a s tím spojené finanční náklady.
V hlavní činnosti to znamená stanovit cíle v pastoraci, evangelizaci, službě potřebným (nebo
ve čtyřech základních oblastech – Slavení, Službě, Společenství a Svědectví).

3. Přehled majetku a jeho rozdělení
Dalším krokem rozvojového plánu je inventarizace majetku:
3.1 Přehled majetku
Biskupství připraví přehled majetku farnosti, a ve spolupráci s vikariátními účetními doplní do
seznamu hodnoty majetku, které evidují v účetnictví, včetně majetku finančního a movitého,
závazků a pohledávek. Biskupství připraví pro farnosti školení a ukázku majetkového
programu. Po provedení bodů 3.2 až 3.5 zaznamená odsouhlasené závěry do majetkového
programu k jednotlivým nemovitostem.
3.2. Zařazení majetku
Bude provedeno v souladu s požadavky strategického plánu ČBK na budovy a pozemky podle
činnosti na hlavní a hospodářské, na kulturní památky, tj. kostel KP, kaple KP, kostel NKP, fara
a budovy fary KP, budovy NKP, technické zhodnocení KP a ostatní budovy, pozemky rozdělit
podle daně z nemovitých věcí, tj. orná půda, chmelnice, vinice zahrada, ovocný sad, trvalý
travní porost, hospodářský les, rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, zastavěná
plocha a nádvoří, stavební pozemek a ostatní plocha. Obdobně bude postupováno u movitých
věcí, cenných papírů, účastí a podílech ve společnostech, fondech.
3.3 Zjištění výnosů a nákladů
3.3.1 Vikariátními techniky budou odhadnuty náklady na opravy a dlouhodobou údržbu
sakrálních objektů a far, vikariátní účetní uvedou příjmy z pronájmů.
3.3.2 Stávající výnosy zemědělských pozemků budou připraveny biskupstvím v seznamu
majetku
3.3.3 Výnosy lesů budou odhadnuty na základě LHP, a očekávaných příjmů a nákladů
3.3.4 Ostatní pozemky mimo obec nepropachtované nebo propachtované za daň budou
posouzeny s ohledem na možné změny druhu pozemku, zařazení do LPIS, nebo ponechání ve
stávajícím stavu.
3.3.5 Pozemky v obcích a v blízkosti obcí budou porovnány s územním plánem obce dle
funkčního využití, odhadnuta tržní obvyklá cena, vyhodnocen jejich potenciál na změnu
funkčního využití a zvýšení ceny
3.3.6 Posouzení stavu movitého majetku
3.3.7 Příjmy a náklady podnikání
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3.4 Rozdělení majetku dle potřebnosti pro farnost, pro pastoraci a evangelizaci
Na základě znalosti stávajících a budoucích potřeb farnosti farář ve spolupráci s ekonomickou
a pastorační radou farnosti rozdělí majetek do skupin v souladu s Koncepcí hospodaření
s nemovitým majetkem plzeňské diecéze, sbírka pokynů č. 51.
Kategorizace jednotlivých nemovitostí kostelů a far
3.4.1 Kmenový a nezcizitelný majetek – kostely a fary kategorie A, nezbytně potřebné pro
pastoraci, evangelizaci, zázemí farnosti a duchovních
3.4.2 Kategorizace kostelů typu B a C a far B až E, zařazení dle bodů 3.4.4 až 3.4.8
3.4.3 Potřebný nezbytně výhledově – získání majetku pro další rozvoj farnosti
Pro zajištění financování farnosti z výnosů
3.4.4 Potřebný, dlouhodobě výnosný – propachtovaná pole, pronajaté budovy, lesy
Nepotřebný, určený k prodeji nebo investování
3.4.5 Výnosný – pozemky určené k výstavbě, pronajaté budovy s výnosem
3.4.6 Skrytě výnosný - pozemky s potenciálem změny hodnoty, budoucím územním plánem
určené k výstavbě, změna druhu pozemku, budovy s potenciálem výnosu po zainvestování
Nemovitosti bez výnosů s náklady
3.4.7 Nemovitosti a sakrální objekty, které si chce farnost ponechat
3.4.8 Sakrální objekty pro farnost nepotřebné, které je farnost ochotna převést na jiného
vlastníka, další nemovitosti nepotřebné nebo nevyužitelné, které je nutné udržovat
3.9 Bylo by také dobré zjistit náklady na pastoraci v předchozích letech a srovnat je s náklady
vydanými na opravy, provoz atd.
3.5 Návrhy na opatření v hlavní a hospodářské činnosti
V hlavní činnosti budou opatření vycházet z návrhů pastorační části rozvojového plánu.
V hospodářské oblasti připraví pro jednotlivé skupiny majetku a nemovitosti (opět farář, ERF
a PRF) návrh na další využití, a postup potřebných oprav, úprav, pořízení, nebo návrh změn či
prodeje. Opravy nebo investice, na které je možné získat dotace od státu, ze solidárního fondu
od biskupství. Zvážení možnosti podnikání s majetkem farnosti, využití potenciálu farníků.
Dlouhodobá udržitelnost majetku, sledování kvality zemědělské půdy a způsobu hospodaření,
dodržování lesních hospodářských plánů, využití neobsazených far k pronájmu, ke službě
potřebným. Možnost využití dotace zelená úsporám pro úspory v nákladech na vytápění far.

4. Finanční výhled
Druhým krokem je sestavení Finančního výhledu, který ukáže farnosti její příjmy a výdaje
v delším časovém období, potenciál růstu příjmů, výdaje na pastoraci, provozní výdaje nutné
a výdaje na opravy a údržbu majetku, výsledky hospodaření v zisku či ztrátě, potřebu dotací
nebo naopak zisk z hospodářské činnosti. V souhrnu všech farností potom celkový přehled o
pastoračních výdajích, potřebných opravách majetku, investicích, a finanční tok příjmů a
výdajů celkově za celou diecézi.
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4.1 Skutečnost 2016 a následujících let
Vikariátní účetní předloží výsledky hospodaření za poslední uzavřená finanční období,
v případě potřeby předběžné výsledky hospodaření.
4.2 Rozpočet 2018 a následujících let
Farnost a ERF předloží rozpočet na rok 2018, případně předběžný návrh na následující rok.
4.3 Návrh výhledu
4.3.1 Návrh rozpočtového výhledu vychází z pastoračních a evangelizačních cílů a potřeb,
stanovených PRF z návrhů opatření správy majetku, které byly připraveny a odsouhlaseny
v předchozí přípravě strategického plánu. Ve výhledu uvažovat s možnými dary, sponzorskými
dary, dotacemi.
Výhled je tříletý (pětiletý), se všemi příjmy a výdaji, navrženými v reálné výši. Jeho součástí je
částka na opravu nemovitostí a movitého majetku, která vyjádří vnitřní zadlužení majetku,
převzaté od státu.
4.3.2 Výhled bude zpracován do tabulky, provázané s výhledy ostatních farností, vznikne
souhrnný přehled o diecézi, příjmech, výdajích, zisku či ztrátě v jednotlivých letech výhledu.
Může se pak stát i součástí finančního strategického plánu biskupství a diecéze.
4.3.3 Na základě celkových výsledků bude biskupstvím doporučen další postup při dokončení
strategických plánů, a nastavení hospodaření farností „na co máme finanční prostředky“
4.4 Schválení plánu
Schválení rozvojového plánu na společném jednání ERF a PRF, předání plánu biskupství k jeho
závěrečnému schválení.

5. Časový a věcný návrh tvorby a plnění rozvojového plánu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schválení Návodu v kurii
Určení pracovníků, náplní práce a jejich finančního ohodnocení
Dopracování postupů s určenými pracovníky
Vybrání prvních farností pro zkušební zpracování plánů
Zpracování plánů a schválení ERF a PRF
Schválení Rozvojových plánů jednotlivých farností kurií
Vyhodnocení průběhu zpracování
Případná úprava Návodu
Plnění schválených rozvojových plánů
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