
Zpráva o hospodaření Duchovní správy u sv. Vojtěcha Praha – Dejvice za rok 2020 

 

Naše hospodaření je velmi jednoduché a přehledné.  

Nevlastníme žádné nemovitosti, které bychom museli opravovat a udržovat, a zároveň na ně mohli 

uplatnit odpisy, ale působíme v pronajatých prostorách. 

Na druhé straně nemáme žádné příjmy z pronájmů nebo jiné hospodářské činnosti. 

Veškerý pořízený hmotný majetek je již zcela odepsán – má nulovou účetní hodnotu. Jedinými aktivy 

jsou peníze v pokladně a na účtech. 

Peněžní prostředky na účtech a v hotovosti: 

k 1.1.2020: 340.270,-Kč 

k 31.12.2020: 240.160,-Kč 

Nyní se podívejme na výsledovku – výkaz zisku a ztrát (viz tabulka). Vysvětlíme si hlavní položky 

v nákladech a výnosech a porovnejme je s rokem 2019. 

Náklady: 839 tis. Kč (907 tis. Kč v roce 2019) 

Největšími položkami jsou náklady spojené s užíváním budovy, jejímž vlastníkem je Arcibiskupství 

pražské. Na základě nájemní smlouvy je to především nájemné, náklady na topení, elektřina, voda, 

odpad a poměrná část služeb spojených s užíváním budovy – např. úklid.  

V roce 2020 činily tyto náklady 353 tis. Kč (327 tis. Kč v roce 2019). 

Další položky jsou již mnohem menší: 

Nákup materiálu (bohoslužebný, úklidový, žárovky, spotřební kancelářský) 47 tis. Kč (62 tis. Kč) 

Osobní náklady 33 tis. Kč  

Kromě těchto pravidelných nákladů se do výsledků hospodaření promítnou i mimořádné náklady. 
V roce 2019 to byly náklady na nové ozvučení kostela. V roce 2020 pak vybudování dvou zpovědních 
místností, náklady na jejich vybudování činily v roce 2020 190 tis. Kč, nebo náklady na dokončení 
ozvučení kostela, či na pořízení dezinfekčních stojanů.  
 
Děkujeme všem, kteří umožnili realizaci těchto akcí prostřednictvím významných finančních i 
nefinančních darů! 
 
Výnosy: 711 tis. Kč (968 tis. Kč v roce 2019) 

Výnosy jsou především pravidelné sbírky a přijaté dary a příspěvky. 

Sbírky – pravidelné nedělní sbírky jsou: 

- účelové – vyhlašované ČBK nebo diecézí (např. Haléř sv. Petra, Sbírka na Arcidiecézní charitu, Sbírka 

na misie aj.) – se odesílají v plné výši a nejsou příjmem našeho hospodaření 

V roce 2020 jsme vybrali a odeslali 46 tis. Kč (115 tis. Kč v roce 2019) 

- ostatní – z vybrané částky odesíláme průběžně 10 % do Svépomocného fondu arcibiskupství 

pražského a zbylých 90 % je naším příjmem.  

V roce 2020 jsme vybrali 299 tis. Kč (454 tis. Kč v roce 2019)  

Finanční dary: 295 tis. Kč (273 tis. Kč v roce 2019) 



Přijaté dary jsou v plné výši příjmem našeho hospodaření. Každý dar ve výši min. 1000 Kč může dárce 

uplatnit jako daňově uznatelný náklad. O vystavení potvrzení lze požádat prostřednictvím darovacího 

formuláře na www.sv-vojtech.eu.  

Ostatní účelové dary ve výši 71 tis. Kč mají podobu účelových plnění nebo drobných příspěvků na 

tisk Vojtíka. 

Výsledek Hospodaření:  -127.969 Kč (+59.988 Kč v roce 2019) 

Výsledek za rok 2020 je o 188 tis. Kč horší než v roce 2019. Je způsoben především propadem příjmů 

ze sbírek. Naopak pravidelné náklady spojené s užíváním pronajatých prostor se nesnížily bez ohledu 

na podstatné snížení provozu.  

Ztráta ve výši 128 tis. Kč byla uhrazena ze zisku minulých let, konkrétně z peněžních prostředků na 

účtu.  

Při sestavování finančního plánu na rok 2021 musíme vycházet ze současného stavu, který bude spíše 

odpovídat situaci v roce 2020. Pokles sbírek může nahradit nárust přijatých účelových darů.  

Pravidelné náklady, včetně odvodů účelových sbírek a do svépomocného fondu v roce 2020 byly 534 

tis. Kč. Při mírném zvýšení cen některých položek, musíme v roce 2021 přispět formou sbírek nebo 

účelových darů částkou alespoň 550 tis. Kč, abychom zajistili pouze základní fungování našeho 

společenství.  

Zde musíme zdůraznit, že většinu služeb v našem společenství (lektoři, varhaníci, výuka náboženství, 

výzdoba kostela a mnohé další) zastanou dobrovolníci zdarma ve svém volném čase. Patří jim náš 

velký dík a uznání.  

Tabulka: Zjednodušený přehled výnosů a nákladů v roce 2020 

 

Nájemné 42 Sbírky 299

Energie, voda, odpad 176 Finanční dary 295

Úklid a ostatní služby 135 Ostatní dary (věcné, Vojtík) 71

Užívání budovy celkem 353 Účelové sbírky (Haléř sv. Petra,..) 46

Květiny, svíčky atd. 22 VÝNOSY 2020 CELKEM 711

Úklidový a spotřební materiál 25

Náklady na reprezentaci 3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -128

Osobní náklady 33

Různé celkem 83

Svépomocný fond 45

Účelové sbírky (Haléř sv. Petra,..) 46

Dary ostatní 7

Dary celkem 98

Pravidelné náklady celkem 534

Ozvučení 66

Zpovědnice 190

Dezinfekční stojany 29

Ostatní 20

Nepravidelné náklady celkem 305

NÁKLADY 2020 CELKEM 839

PRAVIDELNÉ NÁKLADY (tis. Kč) VÝNOSY (tis. Kč)

NEPRAVIDELNÉ NÁKLADY

http://www.sv-vojtech.eu/

