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V souladu s platnými církevně-právními předpisy, zejména Knihou V CIC bude 
od 1. ledna 2012 v královéhradecké diecézi spravován Fond solidarity 
za následujících podmínek: 
 
1. Do Fondu solidarity přispívají farnosti, duchovní správy a kapituly. 

2. Výše příspěvku je stanovena jako 10 % z následujících položek: 
a. výsledek hospodářské činnosti farnosti, duchovní správy, kapituly 

po odečtení doložených přímých nákladů na tuto hospodářskou činnost; 
b. čistý výnos z prodeje nemovitého majetku farnosti, duchovní správy 

(mimo výnosu z prodeje far); u jednorázových prodejů nemovitého 
majetku přesahujících částku 500 000 Kč, po odpočtu přímo 
souvisejících nákladů, je příspěvek splatný do 3 měsíců od faktického 
nabytí finančních prostředků; 

c. sbírky konané při bohoslužbách, jejichž výtěžek zůstává 
pro hospodaření farnosti; jestliže tyto jsou účelově vázány ve prospěch 
farnosti ve smyslu can. 1267, §3 CIC budou vždy spojeny s účelovou 
sbírkou ve prospěch Fondu solidarity v poměru 9:1 (1/10 ve prospěch 
Fondu solidarity). 

3. Všichni kněží a biskupové působící v diecézi, kteří jsou ve služebním 
poměru vůči biskupství, bydlící na farách či v jiných domech, které jsou 
v majetku církve, jsou diecézním biskupem vyzýváni přispívat do Fondu 
solidarity 7 % z čisté mzdy; kněží, jejichž hrubý měsíční příjem je nižší 
než 14 000 Kč, přispívají fixní částkou 500 Kč. 

K této formě solidarity se mohou připojit formou daru i farní hospodyně, 
které bydlí na faře a nemají sjednaný nájem s farností. 

4. Výši příspěvku jednotlivých plátců vypočítá příslušný vikariátní účetní 
z výkazů farností, duchovních správ a kapitul odváděných na biskupství 
z minulého roku. 

5. Farnosti, duchovní správy a kapituly doručí na biskupství tyto výkazy 
včetně výpočtu výše příspěvku nejpozději do 7. 4.; zpracovává-li daňové 
přiznání pro tyto subjekty daňový poradce a z tohoto titulu mají odloženou 
daňovou povinnost, mohou výkazy předložit do 7. 7.; do 7. 4. však 
předloží předběžný výpočet očekávaného příspěvku, který bude následně 
na základě skutečnosti korigován.   

6. Příspěvky jsou splatné následovně: 40% celkové výše příspěvku do 30. 4., 
zbytek celkové výše příspěvku do 30. 9. na účet Biskupství 
královéhradeckého č. 1006010044/5500 vedený u Raiffeisenbank, a. s., 
pobočka Hradec Králové, pod variabilním symbolem 911800, jako 
specifický symbol se uvede číslo farnosti. 
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7. Příspěvky jsou odváděny bez udělování výjimek. Každý církevní 
právnický subjekt má právo požádat v odůvodněných případech 
o navrácení části příspěvku či celého příspěvku do 15. 4. O oprávněnosti 
žádosti rozhodne komise uvedená v bodu 10. této směrnice. 

8. Fond solidarity bude využit na pokrytí následujících výdajů: 
a. svépomocný fond diecéze; 
b. rozdíl mezi výnosem sbírek na plošné pojištění a plateb pojištění 

majetku v diecézi; 
c. činnost vikariátních stavebních techniků; 
d. náklady na tiskoviny pro farnosti; 
e. další eventuelní neočekávané a jednorázové výdaje diecézního 

charakteru schválené sborem poradců (konzultorů); 
f. pastorační aktivity biskupství ve prospěch diecéze. 

Výše jednotlivých položek se stanoví na daný rok dle návrhu ekonomické 
rady diecéze schváleného následně kněžskou radou. 

9. Každý církevní právní subjekt má právo zažádat o příspěvek 
ze svépomocného fondu diecéze a to do 15. 4. 

10. O oprávněnosti jednotlivých žádostí o příspěvek ze svépomocného fondu 
a o jeho rozdělení rozhoduje hlasováním k tomu určená komise ve složení: 
• generální vikáři; 
• biskupský vikář pro pastoraci; 
• 2 okrskoví vikáři zvolení sborem okrskových vikářů; 
• 4 zástupci 4 vylosovaných farností. 

11. Komise ustanovená dle bodu 10. této směrnice rozhodne o žádosti do 30 
dnů. Komisi svolává v určeném termínu diecézní biskup nebo jím pověřená 
osoba. Žadatelé budou následně písemně vyrozuměni. 

12. K rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina hlasů celkového počtu členů 
komise. Jako pozorovatelé bez možnosti hlasovat mají právo se účastnit 
zasedání komise zástupci 4 farností, které pro daný rok odvádějí nejvyšší 
příspěvky do Fondu solidarity. Okrskoví vikáři a zástupci hlasujících 
farností budou zvoleni eventuelně vylosováni na únorové schůzi 
okrskových vikářů. 

13. Žádost farnosti, duchovní správy a kapituly směrem k fondu solidarity 
bude zřetelně označena heslem „Fond solidarity“ a doručena na biskupství. 

14. Majetek Fondu bude veden na samostatném účtu a je možno ho použít 
pouze dle bodu 9. této směrnice. Z nerozděleného zůstatku na účtu Fondu 
lze poskytnout farnosti, duchovní správě nebo kapitule krátkodobé 
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bezúročné půjčky do výše 800 000 Kč za účelem překlenutí dočasného 
nedostatku finančních prostředků v období, kdy má farnost, duchovní 
správa nebo kapitula závazný příslib o přidělení dotace (rozhodnutí 
státního úřadu nebo smlouvu nebo jiný právně závazný dokument), ale 
ještě nemá prostředky dotace připsány na účtu. Žádosti o půjčku vyřizuje 
ekonom diecéze v pořadí, v jakém jsou přijaty, a to dle stavu volných 
finančních prostředků ve Fondu. Výdaje dle bodu 8 této směrnice mají ve 
všech případech přednost před poskytováním půjček. Ve zvlášť 
odůvodněném případě může být z rozhodnutí diecézního biskupa nebo jím 
pověřené osoby na návrh ekonoma diecéze poskytnuta půjčka přesahující 
částku 800 000 Kč, avšak část půjčky přesahující 800 000 Kč bude 
zatížena úrokem ve výši 3,5 % p. a. 

15. Údaje o hospodaření fondu, jmenovitý seznam žadatelů o výjimku 
a příspěvek s uvedením účelu a výše žádosti, zápis z rozhodování komise 
jsou veřejné a budou dostupné na diecézních internetových stránkách. 

16. Nerozdělený zůstatek Fondu v daném roce se automaticky převádí na účet 
Fondu do roku následujícího. 

17. Z důvodu daňové optimalizace je diecézní biskup na návrh ekonoma 
diecéze oprávněn upravit ve výjimečných případech formu příspěvku 
farnosti, avšak při zachování celkové finanční výše. 

18. Jakékoliv změny v pravidlech hospodaření fondu solidarity může učinit 
pouze diecézní biskup po předchozím projednání s kněžskou 
a ekonomickou radou diecéze. 

19. Touto směrnicí se nahrazuje dosavadní Směrnice k Fondu solidarity 
královéhradecké diecéze 8/2009 NRG ze dne 11. prosince 2009 vydaná 
pod N. E. 2682/2009. 

 
 
 
V Hradci Králové dne 9. prosince 2011 

Č. j.: BiHK-4695/2011 
 
 
 

L. S. 
 
 
 Mons. Pavel Boukal X Mons. Jan Vokál 
 kancléř diecézní kurie biskup královéhradecký 
 


