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FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ – 
DOPOSUD OTÁZKA BEZ ODPOVĚDI 
 
 

Aleš Olejníček1 
Martin Murin2 

 
 

Zájem o problematiku církví a náboženských společností v novodobých 
dějinách ČR je poměrně velký, přesto se však doposud nepodařilo zcela uspokojivě 
vyřešit vztah mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi , který je 
poznamenán celou řadou historických traumat. Jedním z nich je i způsob 
financování, který vychází ze zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení 
církví a náboženských společností státem. 
 

Stejně jako je v každé zemi náboženství přikládán jiný význam, každý stát se 
také po svém vyrovnává s tím, jaký bude mít k náboženským institucím vztah a jakou 
formou je bude podporovat. Jaký vztah má náš stát k církvím a náboženským 
společnostem? A jakým způsobem přistupuje k jejich podpoře? Je nynější model 
financování náboženských organizací výhodný pro obě strany? Než přistoupíme 
k odpovědi na tyto otázky, bylo by vhodné nejdříve odpovědět na základní otázku: Je 
vůbec legitimní, aby jakýkoli stát podporoval církve a náboženské společnosti? 
 
Oprávněnost podpory náboženských organizací ze strany veřejného sektoru 

 
Existence církví a náboženských společností má v naší společnosti dlouhou 

historii. Církve a náboženský společnosti jsou již nedílnou součástí společnosti. 
Legitimita podpory církví a náboženských společností má dvě roviny: 
 
- rovina vertikální;  
- rovina horizontální. 
 

Rovina vertikální poskytuje lidem náboženskou a duchovní dimenzi. Slovy   
V. Klenera: Význam víry a náboženských institucí spočívá v nabídce alternativního 
modelu života k modelu konzumnímu, mocenskému. Obdobně vymezuje jejich 
význam i V. Dobal, který tvrdí, že: Náboženství  posiluje občanské ctnosti a odvádí 
pozornost občana od sebe jakožto individua k sobě jakožto společenské bytosti. 
Pozitivní dopad přítomnosti církví a náboženských společností na celou 
společnost přináší celá řada studií od renomovaných sociologů a ekonomů (např. 
Max Weber3, Gery S. Becker4, Kenneth Arrow, Brooks Hull, Frederick Bold5 atd.). 

Proč by nemohly být tyto skutečnosti důvodem podpory církevních a náboženských 
institucí i v ČR? Tato otázka je velmi kontroverzní a vyvolává celou řadu emocí 
především v našem státě. Je spravedlivé, aby všichni daňoví poplatníci přispívali na 
činnost organizací, ze kterých mají užitek jen někteří z nich? Je však toto skutečně 
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pravda? Existence vertikální roviny je spojena s problémem, zda stát má přispívat na 
tuto oblast činností církví a náboženských společností. 
  

Rovina horizontální je sdílena s ostatními složkami společnosti, působí na 
kultivaci každého člověka a zlepšování jeho životních podmínek. Do jisté míry, zde 
dochází k suplování funkcí, které stát není schopen v dostatečném rozsahu a kvalitě 
sám zabezpečovat. U této významové roviny je nalezena celospolečenská shoda      
a přístup k církvím a náboženským společnostem je shodný s přístupem k ostatním 
složkám společnosti. Tzn. že i náboženské organizace mají nárok na podporu v této 
oblasti svých činností. 
 

Působení náboženských organizací lze konkretizovat v činnostech, které tyto 
organizace zabezpečují. Můžeme tvrdit že jejich činnost je postavena na třech 
pilířích6: 

 
I. Duchovní činnost a charita (jádrem činnosti každé církve a náboženské 

společnosti). Vede k respektování mravních principů a hodnot, tak jak to vyžaduje 
víra, zvyšuje společenskou aktivitu a sociální cítění. 

 
II. Služby poskytované církví (např. domovy pro invalidy, opuštěné děti atd.) V této 

oblasti poskytují církve    a náboženské společnosti služby jako kterákoli jiná 
instituce včetně státních . Pokud stát není schopen zabezpečit nabídku těchto 
služeb ve svých zařízeních a existuje konsensus, že společnost zabezpečí tyto 
služby, neexistuje důvod pro diskriminaci církví a církevních aktivit v této oblasti. 

 
III. Ochrana kulturních památek. Církevní organizace mohou vlastnit nebo užívat 

celou řadu kulturních památek a jejich udržování je tak náročné, že na to 
jednotlivý vlastník nemůže stačit. Důležité je zdůraznit význam kulturně 
historických památek, tj. zde také  narážíme na užitek, který dopadá za hranice 
vlastnictví a užívání církve. 

 
Význam církví a náboženských společností spočívá v jejich obecně prospěšné 

činnosti. Samozřejmě, že je možné vést polemiku o míře této prospěšnosti jak            
v první rovině, tak ve druhé rovině působení.  

 
Činnosti, které jsou náboženskými organizacemi realizovány by měli mít své 

opodstatnění, tj. měli by poskytovat určitý typ užitku. Význam těchto činností pro 

společnost je  především dán chápáním poměru soukromého (individuálního)            
a společenského užitku.  
 

Odpověď na legitimitu podpory nám také dává analýza charakteru statku7, 

který církve a náboženské společnosti poskytují, protože právě charakter statku 
určuje jakým způsobem do jeho produkce může vstupovat veřejný sektor. Trh neumí 
poskytovat čistě veřejné statky, proto je logické, že je bude poskytovat sektor 
veřejný. Naopak veřejný sektor má minimální kompetence k tomu, aby efektivně 
poskytoval statky soukromé. Největší diskuse o vhodnosti či nevhodnosti veřejného 
poskytování se vedou u smíšených statků, které mají spotřební charakteristiky jak 
čistě veřejných, tak soukromých statků. Smíšený charakter statku umožňuje, aby na 
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jeho produkci přispívaly jak zdroje veřejné tak soukromé. O jaký typ statku se tedy 
jedná? Jde o statky čistě veřejné,  smíšené nebo soukromé?  Odpověď nám 
poskytne následující Tabulka 1: 
 
Tabulka 1 Typologie statků dle ekonomického kritéria míry privatizace spotřeby 

 Charakter spotřeby Mezní 
náklady 

Externality Příklady 

Čisté 
veřejné 
statky 

Nedělitelnost, 
nevylučitelnost, nerivalita 

Nulové Tzv. totální 
externality 

Obrana, 
bezpečnost, 
veřejná správa, 
justice 

Smíšené 
statky 

Rivalita až po dosažení 
určité kvantitativní 
hranice, užitek má v první 
řadě ten, kdo statek 
spotřebovává, 
z dlouhodobého hlediska 
celá společnost, 
vylučitelnost, nedělitelnost 

Nenulové Výrazné 
především 
kladné 
externality 
(existují však i 
negativní) 

Zdravotnictví, 
školství, kultura, 
církve a 
náboženské 
společnosti 

Soukromé 
statky 

Dělitelnost, vylučitelnost, 
rivalita 

Nenulové Bez externalit 
nebo převaha 
negativních 
externalit (u 
pozitivních 
převažuje 
lokální dopad) 

Bydlení, výživa, 
odívaní 

 
Statky, které poskytují církve a náboženské společnosti mají charakter 

smíšených statků. Trh, tyto statky dokáže poskytovat, protože primární užitek ze 
spotřeby těchto statků má přímý spotřebitel, a je ochoten za něj zaplatit. Je také 
pravdou, že ze spotřeby těchto statků společnosti mohou plynout i silné pozitivní 
externality, ze kterých může mít užitek celá společnost. Např. nositel Nobelovy ceny 
za ekonomii Kenneth Arrow8 hovoří o církvích a náboženských společnostech jako    
o „významném pročišťovateli sociálního systému“. Proto je správné, když stát 
podporuje ty aktivity, které jsou zdrojem těchto užitků.  Možná díky této skutečnosti 
se můžeme setkat v různých zemích s různými systémy podpory církví                      
a náboženských společností, ale všem je společný jeden rys a to je určitá míra 
akceptace jak vertikální tak horizontální roviny existence církví a náboženských 
společností.  
 

Můžeme tedy tvrdit, že je plně legitimní, aby stát podporoval činnost těchto 
organizací, k rozhodnutí pak zůstává, zda je bude podporovat v obou rovinách jejich 
existence či pouze v jedné z nich a to horizontální, která je nejsnáze přijatelná 
většinovou společností. Vzhledem k vývoji ve vztahu české společnosti 
k náboženství9 bude pro církve a náboženské společnosti výhodnější, když budou 

usilovat o zachování současného systému financování v horizontální rovině                
a o změnu systému financování v rovině vertikální. Bude to mít pozitivní aspekt pro 
vnímání jejich významu, ale zároveň zavedení systému založeném na 
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samofinancování vyvolá zvýšený tlak na kvalitu poskytovaných služeb              
a možnost jejich rozšiřování. 

 
Stát, církve a náboženské společnosti v České republice 
 

Náš stát se definuje jako neutrální ve vztahu k náboženské otázce, tzn. že se 
neidentifikuje s žádným z existujících náboženství a ponechává všem církvím            
a náboženským společnostem značnou, ve srovnání s jinými zeměmi Evropy, 
autonomii. Tato autonomie se projevuje v tom, že stát nezasahuje do vnitřních 
záležitostí církví ani do jmenování jakéhokoli církevního funkcionáře. Dokonce 
neomezuje počty duchovních, od kterých se odvíjí podstatná část státního příspěvku 
církvím a náboženským společnostem.  
 

Vztah mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi můžeme definovat 
na základě dvou kritérií: 
 
- kritérium institucionální, kdy vztah mezi státem, církvemi a náboženskými 

společnostmi je dán mírou jejich institucionální autonomie (R. Minnerath); 
- kritérium míry ztotožnění a spolupráce, kdy vztah  mezi státem, církvemi          

a náboženskými společnostmi je dán intenzitou jednoty a spolupráce státu s nimi   
(J. Rektořík; J. R. Tretera). 

 
Možné vztahy mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi dle prvního 

kritéria ukazuje následující Schéma 1: 
 
Schéma 1 Systém vztahu státu a náboženských organizací (institucionální kritérium) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pramen: MINNERATH R.: Autonomie církví v Evropě. Revue církevního práva. 1999, č.3 [http://spcp. 
prf.cuni.cz] 

 
Podle kritéria institucionální autonomie je v České republice přijat model 

s právně uznanými církvemi plnící i veřejnoprávní funkce, jsou však snahy, které 
tento stav chtějí směřovat k modelu, kde je náboženství považováno za soukromou 
aktivitu občanů. Dle našeho názoru, vzhledem k příslušnosti naší země do určitého 
historicko-geografického prostoru je velmi nepravděpodobné, že tento model bude 

SYSTÉM VZTAHU STÁTU A CÍRKVÍ  

A NÁBOŽENSKÝCH SPLOLEČNOSTÍ 

Země se státními 

církvemi 

Státy s právně uznanými 
církvemi plnícími  

i veřejnoprávní funkce 

Státy, které kontrolují 

církve 

Státy, kde je náboženství 
považováno za 

soukromou aktivitu 
občanů 
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přijat. Možné vztahy mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi dle 
druhého kritéria ukazuje následující Schéma 2: 
 
Schéma 2 Vztah státu a náboženských organizací dle kritéria míry ztotožnění a 
spolupráce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pramen:REKTOŘÍK, J a kol.: Ekonomika veřejného sektoru. Brno: ESF Masarykova univerzita, 2001. 
258 s. ISBN 80-210-2550-6 

 
Model vztahu dle kritéria  míry ztotožnění a spolupráce v České republice  má 

podobu kooperace, tzn. že stát s církvemi a náboženskými společnostmi 
spolupracuje. Tato spolupráce je vymezena speciální legislativou, která tuto 
spolupráci konkretizuje. V našich poměrech vymezuje podmínky registrace církví       
a náboženských společností, možnosti působení ve společnosti a  podmínky veřejné 
podpory. 
 

Často se při odborných diskusích dochází k závěrům, že model financování 
vychází z modelu uspořádání  vztahu mezi státem, církvemi a náboženskými 
organizacemi. Pravda je však taková, že model vztahu mezi státem, církvemi            
a náboženskými společnostmi není jednoznačně určující pro způsob financování, ale 
že jde o složitější vazby, které mají své historické kořeny v tom daném státě a působí 
zde ještě další faktory, které lze souhrnně označit jako ekonomická dimenze daného 
náboženství či církve jako organizace.  Zjednodušeně řečeno církve a náboženské 
společnosti si vytvářeli a uplatňovaly takovou organizační strukturu a s ní související 
ekonomickou dimenzi (systém financování), která byla schopna existence 
v sekularizované společnosti. V současné době můžeme popsat několik vyhraněných 
modelů financování církví a náboženských společností (Schéma 3), spíše jak            
o modelech můžeme hovořit o převládajícím způsobu financování, protože v každé 
zemi jednoznačně existuje model vícezdrojového financování, kde se prolínají 
veřejné a soukromé finanční prostředky.  
  
 
 
 
 

SYSTÉM VZTAHU STÁTU A CÍRKVÍ  
A NÁBOŽENSKÝCH SPLOLEČNOSTÍ 

Systém konfesejní 

(indentifikace) 

Systém sekulární 

/světský/ (neidentifikace) 

Toleranční 

Nepřátelská odluka Přátelská odluka 

Kooperační Výlučný Odlukový 
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Schéma 3 Modely financování církví a náboženských společností 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pramen: MARRÉ, H.:Financování církve – v církvi a státu dneška. Revue církevního práva. 1995,       

č 1[http://spcp. prf.cuni.cz]  
 

První z forem financování církví je více či méně úplné financování církví 
státem, což je případ Belgie, Lucemburska a Řecka. Druhou základní formou je 
převažující financování církví jejich členy. Tato základní forma ukazuje čtyři dílčí 

formy:   
 

- systém darů a sbírek (USA, Francie, Portugalsko, Velká Británie, Irsko, 
Nizozemí);  

- systém církevních příspěvků (Rakousko);  
- systém církevní daně (Německo, Švýcarsko, skandinávské země);  
- jiná daňová řešení (Itálie, Španělsko).  
 

Za (případnou) třetí základní formu lze považovat převažující financování 
církve majetkovými výnosy (Velká Británie, Vatikánské Město). 

 
Při volbě vhodného systému financování musí být v první řadě akcentovány 

historické souvislosti možností aplikovat konkrétní způsob financování. Zároveň však 
musíme mít na paměti, že výsledná podoba systému financování by měla být 
výsledkem širokého společenského konsensu. Základním předpokladem úspěchu při 
tomto konání je znalost slabých a silných stránek jednotlivých způsobů financování. 
 

Financování přímo státem má svá ukalí především v námitkách na 

skutečnost, že církevní organizace jsou financovány   ze zdrojů které vytváří 
společnost, ale primární užitek z poskytovaných statků má v první řadě omezená 
komunita.  I když  tomuto tvrzení lze oponovat, tím že z existence církví                      
a náboženských společností má též užitek i celá společnost. Závažným problémem 
je však závislost církve na státu, což nemusí být v souladu se zájmy náboženské 
organizace. 

 

MODELY FINANCOVÁNÍ  
CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 

Financování státem 
Financování 
majetkovými 

výnosy 

Financování jejími 
členy 

Dary a sbírky Církevní příspěvky Církevní daně Jiná daňová řešení 
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Systém sbírek a darů je založen na osobní iniciativě a odpovědnosti členů 

náboženských organizací, ale zároveň nebrání  tomu, aby na činnost těchto 
organizací přispívali i jejich nečlenové, zpravidla toto chování bývá podporováno 
daňovými úlevami (např. v USA dárce si hodnotu svých darů může odepsat až do 
výše 55 % svého základu daně). 
 

Systém církevních příspěvků a daní si je velmi podobný s tím rozdílem, že 
v Německu správu církevní daně zpravidla vykonává finanční úřad, kdežto 
v Rakousku tuto agentu si vykonávají samotné církve. Poplatek i daň musí platit 
každý člen církve nebo náboženské organizace. O jejich výši je však vždy předem 
rozhodnuto stanoveným procentem upraveného základu daně z příjmu nebo 
procentem přirážky k dani z příjmu. 
 

Jako  nevýhoda u církevních daní10
 se uvádí, že jde systémem přinucení, 

který nedává členu církve možnost rozhodnout  zda a kolik církvi přispěje, na rozdíl 
od systému sbírek a darů, který je systémem dobrovolnosti. Jde o zjednodušený 
pohled, který lze překonat argumentem platným pro občanskou společnost:  je-li 
někdo dobrovolně členem nějakého společenství, plynou z toho pro něj nejen práva,  
ale i povinnosti. Důsledkem solidarity s ostatními členy pak je morální povinnost nést 
svůj podíl finančního břemene. Výhodou církevní daně jako zdroje financování, že 
pochází od členů církví a že se tak církev financuje sama, a že stát, i když poskytuje 
při vybírání daně výraznou pomoc, má jen minimum možností uplatňovat svůj vliv, 
neboť o výši daně rozhoduje církev samostatně podle svých potřeb. Stát si však 
vyhrazuje právo schválit výši daně. Dani podléhají výhradně členové církve. 
 

Církevní příspěvek nemá charakter veřejnoprávní dávky (na rozdíl od 
církevní daně), a proto není administrován státem. Církev si výběr a správu 
příspěvků realizuje sama a to ji stojí 10 až 15% příjmů z této dávky (církevní daň       
s sebou nese pouze 3 až 4% z vybrané dávky - zabezpečuje stát).  Problémem je       
i podchycení osob, které mají příspěvek platit. Evidence, kterou vede církev sama, je 
neúplná a její zpřesnění je těžko proveditelné. Pro potřeby evidence církevní daně 
slouží jako přesný podklad státní daňové podklady. Ztráta plynoucí z nedokonalé 
evidence se odhaduje až na 1/3 příjmů, které má církev dostat. Neexistence 
spolehlivých podkladů, které by umožnily spravedlivě podle příjmů rozložit finanční 
břemeno na všechny věřící a zároveň by pohnuly liknavé členy  k placení, a tato 
skutečnost vzbuzuje volání po daňové, respektive po spravedlnosti v příspěvku na 
církev. Další významnou skutečností je, že se příspěvek na církev nedá vymáhat 
přímo od neplatiče, ale že v této záležitosti musí církev postupovat soudní cestou, 
což z věroučných důvodů činí jen velice zřídka. 
 

Systém daňových asignací je založen na možnosti určit dopad části výnosu 

daně z příjmu konkrétního daňového poplatníka. Může se rozhodnout, že část své 
daně asignuje pro církve a náboženské společnosti, na kulturu, sport případně jinou 
vymezenou oblast nebo se také nevyjádří a jeho část daně projde bez určení do 
státního rozpočtu. Tento systém umožňuje občanovi rozhodnout se, zda církev 
podpoří, a to bez ohledu na to, je či není-li členem církve. Tím, že existuje možnost 
volby nemusí stát zavádět úřední proceduru vystoupení z církve, která je nutná         
v systému církevní daně. Nyní provedeme shrnutí základních faktů, které jsou 

                                                        
10

 REKTOŘÍK, J a kol.: Ekonomika veřejného sektoru. Brno: ESF Masarykova univerzita, 2001. s. 134 ISBN 80-
210-2550-6 
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uvedeny v následujících tabulkách 2 a 3. Provedeme "SW" analýzu výše uvedených 
modelů a zdůrazníme základní charakteristiky. 
 
Tabulka 2:  Analýza modelů financování církví a náboženských společností (kladné 
a slabé stránky) 

Model 
financování 

Klady Zápory 

Financování 
státem 

- zaručení výše příjmu 
- odpovědnost ze strany státu 

- závislost na státu 
- možnost ovlivňování výše 

podpory ze strany státu 
- zdroje příjmu pochází od celé 

společnosti 

Církevní 
příspěvky 

- zdroje financování pochází  
pouze od členů 

- samofinancování 
- výše příspěvku určuje sama 

církev (církevní předpis na 
základě st. zak.) 

- vysoké ztráty z nedostatečné 
evidence (nákladnost) 

- komplikované vymáhání 
dávky 

- nemožnost spravedlivě 
rozložit břemeno 

- systém přinucení 

Církevní 
daně 

- zdroj financování pochází 
pouze od členů (přímý vztah 
spoluzodpovědnosti) 

- nízká administrativní náročnost 
a nákladnost 

- samofinancování 
- spravedlivé rozložení břemene 

(progresivita církevní dně - 
Německo) 

- nemožnost volby rozhodnutí o 
výši podpory 

- systém přinucení 

Daňové 
asignace 

- možnost volby podpořit církev i 
od nečlenů 

- velmi asimetrické řešení s 
negativním dopadem na 
některé skupiny obyvatelstva 
(musí příspívat na něco o čem 
nejsou přesvědčení že je 
obecně prospěšné) 

- porušení daňového principu 
neurčitosti (o účelu by měl 
rozhodovat stát ne občan) 

- kolísání v příjmech podle 
nálady obyvatelstva 

- zvýšení výdajů ze státního 
rozpočtu 

Sbírky  
a dary 

- svobodná volba míry a 
rozsahu podpory (princip 
dobrovolnosti) 

- samofinancování 
- zdroje financování pochází 

především od členů 

- nestabilita příjmů 
- otázka sociální únosnosti (ve 

vztahu ke struktuře věřících – 
problém ČR) 
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Tabulka 3 Základní charakteristiky jednotlivých modelů financování (míra naplňování 

charakteristik) 

Model financování  Spravedlnost 
Finanční 

autonomie 
Stabilita 

finančních zdrojů 

Financování státem 
 

NE 
ČÁSTEČNĚ 

NE ANO 

Církevní příspěvky 
 

ČÁSTEČNĚ ANO ČÁSTEČNĚ 

Církevní daň ANO 
ČÁSTEČNĚ 

ANO 
ANO 

ČÁSTEČNĚ 

Daňová asignace 
NE ANO 

NE 
ČÁSTEČNĚ 

Sbírky a dary 
ANO ANO 

ANO 
ČÁSTEČNĚ 

Financování 
majetkovými výnosy 

ANO ČÁSTEČNĚ ČÁSTEČNĚ 

 
 

Systém financování církví a náboženských společností v České republice je 
více zdrojový. Hlavním zdrojem financování jsou především příjmy z veřejných 
rozpočtů a příjmy z darů a sbírek, dalšími už méně významnými zdroji jsou 
výnosy z majetku a ostatní příjmy.  Příjmy z veřejných rozpočtů pokrývají aktivity 
církví a náboženských společností především v oblasti charitativní, sociální               
a zdravotní církevní činnosti, oprav církevních kulturních památek, církevního 
školství. Tyto příjmy však také pokrývají i výdaje na platy duchovních, církevní 
administrativy a provozu ústředí církví a náboženských společností. Za současných 
podmínek je financování platů duchovních již neudržitelné a volání po jeho změně je 
čím dál silnější. Aktuálnost tohoto problému dokazuje i poslední sčítání lidu, domů a 
bytů v roce 2001, kdy zjištěné údaje byly velmi překvapující. Za posledních deset let 
došlo výraznému poklesu počtu občanů, kteří se hlásí k víře. V roce 2001 se              
k náboženskému vyznání přihlásilo celkem 3,3 milionu obyvatel tvořících z celkového 
počtu obyvatel téměř jednu třetinu (32,1 %), přitom v roce 1991 se k náboženskému 
vyznání hlásilo 4,5 milionu obyvatel. Propad mezi roky 1991 a 2001 činí 1,3 milionu 
obyvatel (28,3 %). Naopak osob bez vyznání bylo sečteno více než 6 milionů, 
přičemž tento počet představuje tři pětiny všech obyvatel (59,0 %). Počet osob bez 
vyznání, vzrostl mezi roky 1991 a 2001 téměř o polovinu (nárůst činil 46 %), což 
v absolutním vyjádření představuje 1,9 milionu občanů. Za situace, kdy více jak 
polovina obyvatelstva muže mít k náboženství neutrální nebo až negativní vztah, 
bude velmi obtížné udržet konsensus o  financování  kultovní činnosti církví               
a náboženských společností ze státního rozpočtu. Problém je o to složitější protože, 
samotné církve a náboženské společnosti se k této otázce staví velmi rozdílně.  
 

Tato situace je oboustranně nevýhodná, protože vláda musí neustále čelit, 
kritice ze strany veřejnosti a pro církve a náboženské společnosti vysoká míra 
závislosti na státních prostředcích není zdravá a v konečném důsledku ohrožuje 
jejich samotnou existenci. Jednou ze základních podmínek efektivního fungování 
veřejného sektoru je vytváření konkurence, všude tam kde je to možné a žádoucí. 
Aby mohla existovat konkurence mezi církvemi a náboženskými společnostmi je 
však v tomto směru nutné naplnit i další podmínku efektivnosti a to je vytvoření 
systému financování na základě poskytovaného užitku. Jedinou cestou jak tuto 
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podmínku splnit je systém samofinancování kultovní činnosti církví a náboženských 
společností prostřednictvím jejich členů.  

 
Aplikace modelů samofinancování církví na podmínky římskokatolické církve 
v ČR 

 
Základní modely samofinancování církví a náboženských společností byly již 

výše popsány. Jedná se o financování prostřednictvím daňových asignací, církevních 
daní, církevních příspěvků a sbírek a darů .  
 

Při výběru vhodné formy financování je nutné zvažovat několik skutečností: 
 
a) přijatelnost pro církve a náboženské společnosti (autonomie, stabilita, 

dostatečnost atd.) 
b) únosnost pro samotné členy církví a náboženských společností (platební 

schopnost, spravedlnost apod.) 
c) přijatelnost pro veřejnou vládu (administrativní náročnost, ekonomická 

efektivnost, právní perfektnost, dopady veřejné rozpočty atd.) 
 

Při zvažování vhodnosti pro veřejnou vládu je nutno upozornit na dopady 
výše uvedených způsobů financování kultovních činností na státní rozpočet 
které úvádí J. Rektořík11: 

- asignace, daňově zvýhodněné dary, nezvětšují množinu státního rozpočtu, 

tj. mají charakter současného způsobu financování a podmnožina státního 
rozpočtu určená na financování církví a náboženských společností je 
zajištěna jen jinou „příjmovou technikou“, dále je však mít na mysli i tu 
skutečnost, že státnímu rozpočtu zůstává méně finančních prostředků na 
financování zbývajících potřeb; 

- církevní daň vybíraná státem od registrovaných členů církví a náboženských 
společností zvětšuje množinu státního rozpočtu; jde v zásadě                   

o samofinancování církví a náboženských společností nově zavedenou 
podmnožinou státního rozpočtu získanou novým příjmovým titu lem; 

- církevní příspěvek vybíraný finančními institucemi církví a náboženských 
společností s vědomím státu a také běžné sbírky a příspěvky ; tyto příjmy 
jdou mimo státní rozpočet a tím zvětšují před tím danou množinu státního 
rozpočtu o již neexistující podmnožinu dotací určenou církvím a 

náboženským společnostem podle současně platného systému.  
 

Ověřit vhodnost jednotlivých forem financování kultovní činnosti církví a 
náboženských společností je možné prostřednictvím jejich aplikace do podmínek ČR. 
Na vytvořeném vzorku Římskokatolické církve se pokusíme zjistit, která z forem 
financování bude nejvhodnější. 
 

V prvním kroku vymezíme základní charakteristiky vzorku, který bude použit pro 
modelování jednotlivých způsobů financování. Údaje o příjmech a výdajích katolické 
církve se podařilo získat pouze ze tří diecézí (Pražské arcibiskupsktví, Brněnská 

                                                        
11

 REKTOŘÍK, J.:Fiskální nástroje v procesu financování církví. Ryze český problém? In. Acta 
oeconomica pragensia. Praha: VŠE, 2000. s. 145 –155.  
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diecéze a Ostravsko-opavská diecéze), protože však v tyto diecéze zahrnují 
nejlidnatější územní celky, lze náš vzorek považovat za reprezentativní (žije v něm 4 
820 000 obyvatel, což téměř představuje 50 % obyvatelstva ČR).  
 
Tabulka 4 Výkaz o hospodaření vzorku Římskokatolické církve v roce 2002 - příjmy 

Text tis. Kč v % 

Dary a sbírky 299 972 32,4 

Dotace a příspěvky 457 418 49,3 

Nájemné 95 749 10,3 

Ostatní příjmy 38 242 4,1 

Prodej dlouhodobého majetku 36 451 3,9 

Příjmy celkem 927 832 100,0 

Pramen: MURIN, M.: Modely financování římskokatolické církve v ČR Diplomová práce . Vyškov: 
VVŠ PV, 2004. s. 37 
 

Tabulka 5 Výkaz o hospodaření vzorku Římskokatolické církve v roce 2002 - výdaje 

Text tis. Kč v % 

Mzdy 193 301 20,7 

Soc. a zdrav. poj. zaměstnanců 67 459 7,2 

Režijní a bohoslužebné výdaje 118 164 12,6 

Opravy 347 343 37,2 

Dary a příspěvky 96 784 10,4 

Daně 9 700 1,0 

Ostatní výdaje 101 991 10,9 

Výdaje celkem 934 742 100,0 

Pramen: MURIN, M.: Modely financování římskokatolické církve v ČR Diplomová práce . Vyškov: 
VVŠ PV, 2004. s. 37 
 

Dalším krokem bude vymezení obecných podmínek, které budou platit při 
modelování jednotlivých variant financování církve římskokatolické (náš přístup 
neuvažuje dopady případné restituce církevního majetku). Výchozí podmínky jsou 
následující: 
 
a) Počet obyvatel se nemění a je dán počtem obyvatel zjištěným při sčítaní lidu, 

domů a bytů v roce 2001; 
b) Podíl pracujících obyvatel „vzorku“ na celkovém počtu obyvatel „vzorku“ je stejný 

jako podíl pracujících obyvatel v celé ČR na celkovém počtu obyvatel v celé ČR; 
c) Průměrný příjem pracujících obyvatel „vzorku“ je shodný s průměrným příjmem 

pracujících v celé ČR; 
d) Demografické složení katolických věřících je shodné s demografickým složením 

obyvatelstva v ČR; 
e) Církevní daň a příspěvek odvedou všichni členové církve, nikdo se nesnaží tuto 

daň obejít, snížit daňový základ apod.; 
f) U sbírek a darů předpokládáme, že všichni, kteří se přihlásili k víře, budou také 

všichni pravidelně navštěvovat bohoslužby; 
g) Nezohledňují se daňové odpočty u darů; 
h) U každého modelu uvažujeme vždy optimistickou, neutrální a pesimistickou 

variantu;  
i) Při modelování neuvažujeme možné dopady restitucí církevního majetku. 
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Při modelování nejdříve uvažujeme situaci, kdy se snažíme jednotlivé  
způsoby aplikovat do českého prostředí, čímž zjišťujeme nakolik daný způsob 
zajišťuje současnou úroveň financování. Dále se pak pokoušíme změnou podmínek 
dosáhnout dostatečného příjmu na úrovni současnosti. 
Německý model církevních daní 

 
Při použití církevní daně k financování katolické církve bude mít tato dávka 

formu přirážky k dani státní. Tedy všichni členové církve budou zatíženi navíc touto 
daní, která v NSR činí 8 – 9 % daně z příjmu. Navíc je u tohoto modelu nutné právně 

upravit členství v církvi, aby bylo jasné, od koho se daň bude vybírat. Výnos daně 
bude muset pokrýt objem dotací a příspěvků ze státního rozpočtu a pokles výnosu 
z darů a sbírek, protože věřící budou shledávat podporu církve prostřednictvím 
odvedené daně za dostatečné. Předpokládaný výnos daně by měl pak být na úrovni 
764 300 000 Kč. Tabulka 6 ukazuje situaci, kdy přirážka k dani z příjmu bude na 
úrovni 8,5 %. Tabulka 7 navozuje situaci, kdy by církevní daň pokrývala současné 

výdaje . 
 
Tabulka 6 Církevní daň (aplikace německého modelu) 

 Výnos daně bez 
uvažování 

administrativních 
nákladů (Kč/rok) 

(v %) 

Částka 
placená 

členy 
(Kč/rok) 

Výnos daně s 
uvažování 

administrativních 
nákladů (Kč/rok) 

(v 
%) Varianta 

Optimistická  661 730 090 86,58 

1100 

638 569 540 83,55 

Neutrální 595 557 080 77,92 574 712 580 75,19 

Pesimistická 529 384 072 69,26 510 855 630 66,84 
Poznámka: optimistická varianta – platí všichni členové církve, neutrální varianta – 10 % členů opustí 
církev; pesimistická varianta – 20 % členů opustí církev 
 

Tabulka 7 Církevní daň  (varianta pokrývající současné výdaje) 

 

Počet věřících 

Potřebný výnos 
daně i 

s administrativními 
náklady (Kč/rok) 

Výše % 
církevní daně 

Absolutní 
částka církevní 
daně (Kč/rok) 

Optimistická  601 674 

791 050 500 

10,2 1315 

Neutrální 541 507 11,3 1460 

Pesimistická 481 339 12,7 1643 
Poznámka: optimistická varianta – platí všichni členové církve, neutrální varianta – 10 % členů opustí 
církev; pesimistická varianta – 20 % členů opustí církev 

 
Rakouský model církevních příspěvků 
 

V Rakousku si příspěvky od věřících vybírá církev sama ve výši 1,1 % 
upraveného vyměřovacího základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. 
Příspěvky mají formu občansko-právní dávky a vybírají se od členů církve, kteří 
dosahují ve stanoveném období příjmů. Vybírání a správa tohoto příspěvku pohltí 
v Rakousku 10 až 15 % z jeho výše. Stejně jako u církevních daní je nutná konfesně 
právní úprava členství, aby bylo jasné, od koho se příspěvky budou vybírat. Tabulka 
8 ukazuje situaci, kdy aplikujeme příspěvek ve výši 1,1 % upraveného vyměřovacího 
základu. Tabulka  9 navozuje situaci, kdy příspěvek bude pokrývat současné výdaje. 
Výnos příspěvku bude muset pokrýt objem dotací a příspěvků ze státního rozpočtu    
a pokles výnosu z darů a sbírek, protože věřící budou shledávat podporu církve 
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prostřednictvím odvedené daně za dostatečné. Předpokládaný výnos příspěvku by 
měl být na úrovni 764 300 000 Kč.  
 
Tabulka 8 Církevní příspěvek (aplikace rakouského modelu) 

 Předpokládaný výnos příspěvku 
(Kč/rok) 

(v %) 
Částka placená 
členy (Kč/rok) 

Optimistická  607 487 675 79,48 

1010 Neutrální 546 738 908 71,53 

Pesimistická 485 990 140 63,59 
Poznámka: optimistická varianta – platí všichni členové církve, neutrální varianta – 10 % členů opustí 
církev; pesimistická varianta – 20 % členů opustí církev 

 
Tabulka 9 Církevní příspěvek (varianta pokrývající současné výdaje) 

 

Počet věřících 

Potřebný výnos 
příspěvku i 

s administrativn
ími náklady 

(Kč/rok) 

Výše % 
církevního 
příspěvku 

Absolutní 
částka 

církevního 
příspěvku 
(Kč/rok) 

Optimistická  601 674 

859 837 500 

1,36 1427 

Neutrální 541 507 1,51 1584 

Pesimistická 481 339 1,7 1783 
Poznámka: optimistická varianta – platí všichni členové církve, neutrální varianta – 10 % členů opustí 
církev; pesimistická varianta – 20 % členů opustí církev 

 
Maďarský model daňových asignací 
 

U daňových asignací má každý občan právo rozhodnout se kam alokuje 
danou část svých příjmů. V Maďarsku se jedná o 1 % daně z příjmu. Daňoví 
poplatníci tak mohou podpořit neziskovou organizaci, církev, instituci, fond či nadaci, 
provádějící nebo podporující veřejně prospěšné činnosti. Navíc je ustaven zvláštní 
fond, umožňující plátcům daně, kteří nechtějí podpořit žádnou konkrétní instituci. 
Existuje také možnost nevyužít možnosti asignace a celou částku daně poukázat do 
příslušného veřejného rozpočtu. Každý příspěvek může být celý určen pouze 
jednomu zvolenému beneficientovi. Věřící budou nadále přispívat církvi formou darů 
a sbírek, protože toto zatížení nebudou vnímat jako dodatečné. Předpokládaný 
výnos daňových asignací by měl dosahovat výše 457 418 000 Kč. Tabulka 10 
ukazuje situaci, kdy aplikujeme daňovou asignaci ve výši 1 % daně z příjmu. Tabulka 
11 navozuje situaci, kdy daňové asignace pokrývají současnou úroveň výdajů. 
 
 
Tabulka 10 Daňová asignace (aplikace maďarského modelu) 

 Výnos z daňové asignace 
(Kč/rok) 

(v %) 
Částka placená asignanty 

(Kč/rok) 

Optimistická  85 635 659 18,44 

129 Neutrální 77 850 599 16,77 

Pesimistická 70 065 539 15,09 
Poznámka: neutrální varianta - alokovat část svého příjmu církvím budou všichni pracující katolíci 
„vzorku“;  optimistická varianta - navýšíme počet věřících o 10 % (tzn. církvím budou přispívat věřící i 
část nevěřících, protože považují existenci církví za prospěšnou); pesimistická varianta - snížíme 
počet věřících o 10 % (tzn. část věřících bude přispívat svou částí příjmů jiné instituci, než je církev). 
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 Tabulka 11 Daňová asignace (varianta pokrývající současné výdaje) 

 
Počet 

asignantů 

Požadovaný 
výnos daňové 

asignace 
(Kč/rok) 

Výše % daňové 
asignace 

Částka placená 
asignanty 
(Kč/rok) 

Optimistická  661 841 

457 418 000 

5,34 691 

Neutrální 601 674 5,88 761 

Pesimistická 541 507 6,53 845 
Poznámka: neutrální varianta - alokovat část svého příjmu církvím budou všichni pracující katolíci 
„vzorku“;  optimistická varianta - navýšíme počet věřících o 10 % (tzn. církvím budou přispívat věřící i 
část nevěřících, protože považují existenci církví za prospěšnou); pesimistická varianta - snížíme 
počet věřících o 10 % (tzn. část věřících bude přispívat svou částí příjmů jiné instituci, než je církev). 

 
Francouzský model sbírek a darů 
 

V roce 2002 se věřící podíleli na financování katolické církve 32,4 %. Kdyby 
měla být činnost katolické církve financována dary a sbírkami věřících, musely by 
tyto dávky pokrýt dalších 49,3 % současných příjmů církve, které jsou získány ze 
státního příspěvku. Tedy dary a sbírky by musely tvořit dohromady 81,6 % celkových 
příjmů katolické církve, což činí 764 300 000 Kč. Kolik by činila průměrná částka, 
kterou by musel každý věřící odvést církvi, aby byla katolická církev nezávislá na 
státu? Jakou část spotřebního koše by tvořila tato částka, která by byla odvedena ve 
prospěch katolické církve? 
 
Tabulka 12 Sbírky a dary (varianta pokrývající současné výdaje) 

 
Počet věřících 

Požadovaný výnos 
sbírek a darů 

(Kč/rok) 

Výše souhrnné 
částky za sbírky  
a dary (Kč/rok) 

Optimistická  1 291 347 

764 300 000 

592 

Neutrální 922 750 828 

Pesimistická 601 674 1270 
Poznámka: optimistická varianta – přispívat budou všichni přihlášení členové církve (tj. ekonomicky 
neaktivní /děti a důchodci/ a ekonomicky aktivní); neutrální varianta – přispívat budou pouze dospělí 
členové církve (tj. ekonomicky aktivní a důchodci); pesimistická varianta – přispívat budou pouze 
ekonomicky aktivní členové církve. 

 
Tabulka 13 Dopady jednotlivých variant na čtyřčlennou rodinu (rodiče + děti) 

Varianta 
Výše souhrnné částky za 
sbírky a dary  na člena 

(Kč/rok) 

Výše souhrnné částky za 
sbírky a dary  za 

čtyřčlennou rodinu Kč/rok) 

Optimistická  592 2360 (4x592) 

Neutrální 828 1656 (2x828) 

Pesimistická 1270 2568 (2x1270) 
Poznámka: optimistická varianta – přispívat budou všichni přihlášení členové církve (tj. ekonomicky 
neaktivní /děti a důchodci/ a ekonomicky aktivní); neutrální varianta – přispívat budou pouze dospělí 
členové církve (tj. ekonomicky aktivní a důchodci); pesimistická varianta – přispívat budou pouze 
ekonomicky aktivní členové církve. 
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Graf  1 Průměrné spotřební vydání člena katolické církve v ČR (v %) – optimistická 

varianta 
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Pramen:Statistická ročenka České republiky 2003. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-250-0195-4 
upraveno autorem 

 
Belgický model financování státem 

 
V současné době tvoří podstatnou část příjmů katolické církve (49,3 %) právě 

státní příspěvek na zabezpečení církví a náboženských společností. Tento stav je 
však způsoben historickým vývojem v ČR a také neochotou politické reprezentace 
reformovat systém financování církví. Větší finanční podporu ze strany státu 
v budoucnu nemůžeme očekávat. Naopak zájem státu je oprostit se od tohoto 
finančního břemene. 
 

Tento model financování církví státem je uplatňován v zemích s pozitivním 
vztahem k církvím. V těchto státech 75 % a více obyvatelstva tvoří příslušníci církve 
(u nás je to pouze necelých 30 % obyvatel). Vzhledem k této skutečnosti 
a k historickým souvislostem je tento model v podmínkách ČR neaplikovatelný. 
  
Vatikánský případně Britský model financování církví majetkovými výnosy 

 
Církev je významný ekonomický subjekt. Církev, stejně jako jiné organizace, 

potřebuje ke své úspěšné činnosti určitý majetek a pohotové finanční prostředky. 
Římskokatolická církev měla v období do roku 1948 poměrně velký majetek, o který 
přišla v procesu znárodňování po únoru 1948. V současné době se v různých 
obměnách nastoluje otázka, zda a kolik majetku má být církvím vráceno, kolik 
majetku vůbec církve pro svoji činnost potřebují. Jedná se o problematiku nesmírně 
složitou a ze všech hledisek (právních, ekonomických, etických aj.) velmi náročnou 
na přijetí takových řešení, která by dostatečně uspokojila jak církve, tak dosavadní 
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držitele a uživatele původního církevního majetku (stát, státní organizace, privátní 
subjekty).12 

 
Katolická církev spravuje na 4 670 kostelů, přes 2 350 kaplí a více než 3 100 

farních budov. V zemi je 38 církevních škol všech stupňů. Celková hodnota 
církevních a jiných staveb v majetku církví je nevyčíslitelná. Tyto stavby jsou již 
dávno odepsané a jejich účetní zůstatková hodnota je nulová. Všechny farní budovy 
jsou starší 100 let. Úplná restituce církevního majetku by představovala kromě 
zmíněných objektů ještě 46 tis. ha zemědělské půdy (1 % celostátní výměry) a 169 
tis. ha lesní půdy (6 % celostátní výměry).13 Ani úplné vrácení církevního majetku 
však nemůže celý problém finančního zabezpečení katolické církve vyřešit, protože 
výnos z něj se odhaduje na cca 100 mil. Kč ročně po dobu nejméně 10 let. Navíc by 
bylo nutné nejprve uvést tento majetek do stavu efektivního hospodaření vzhledem k 
jeho špatnému stavu. Výdaje na údržbu nemovitého majetku by byly pravděpodobně 
vyšší než výnosy. Vnitřní dluh vyplývající z poškození církevního majetku se 
odhaduje na 40 - 60 mld. Kč.14 
 
Závěr 
 

Pokud bychom měli vyvodit z předchozích zjištění ucelený závěr musíme 
postupovat podle výše uvedených kriterií. V první řadě bychom si měli odpovědět na 
otázku: Který z modelů financování je z čistě teoretického hlediska nejvhodnější pro 
církev? Na základě předešlých zkoumání můžeme tvrdit, že z pohledu autonomie, 
spravedlnosti a stability zdrojů nejlépe vyhovuje pro financování církve systém 
sbírek a darů a systém církevní daně.  

 
Pro veřejnou vládu bude nejpřijatelnější ten způsob, který bude nejméně 

zatěžovat veřejný případně státní rozpočet. Tuto vlastnost má systém 
příspěvků a darů, církevní daň a církevní příspěvek. Daňové asignace naopak 

zmenšují výdajové možnosti rozpočtu, právě o částku asignovaných daní. 
 
Posouzení vhodnosti jednotlivých modelů financování při jejich pouhém 

převedení do českého prostředí dostáváme následující výsledky, které přináší 
Tabulka 14: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 
2002. ISBN 80-86395-21-9. s. 410. 
13 KALNÝ, J. aj. Církve a majetek II. 1. vyd. Praha: Občanský institut, 1993. ISBN 80-900190-8-0. s. 9. 
14

 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 
2002. ISBN 80-86395-21-9. s. 413. 
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Tabulka 14  Srovnání modelů financování církví aplikovaných do podmínek ČR 

Model 
Prostředky získané aplikací modelu 

Varianta (v Kč/rok) (v %)15 

Církevní daně 

Optimistická 661 730 090 86,58 

Neutrální 595 557 081 77,92 

Pesimistická 529 384 072 69,26 

Daňové asignace 

Optimistická 85 635 659 18,44 

Neutrální 77 850 599 16,77 

Pesimistická 70 065 539 15,09 

Církevní příspěvky 

Optimistická 607 487 675 79,48 

Neutrální 546 738 908 71,53 

Pesimistická 485 990 140 63,59 

Výnosy z círk. maj. 

Mamajetku 

Odhad 100 000 000 21,54 

Dary a sbírky Na člena (591 Kč) 764 300 000 100,00 

Pramen: MURIN, M.: Modely financování římskokatolické církve v ČR Diplomová práce . Vyškov: 
VVŠ PV, 2004. s. 37 

 
Z tohoto srovnání nejlépe vychází financování prostřednictví sbírek a darů 

(za předpokladu 100% religiozity viz vstupní předpoklady aplikace modelů) a také 
financování církevní daní na třetím místě co do výnosnosti se umístil církevní 
příspěvek a to díky vysokým administrativním nákladům. Výnosy z majetku jako 
významnější zdroj financování v současné době skutečně nepřichází v úvahu. 
Daňové asignace by bylo možné použít jako doplňkový zdroj financování při vědomí, 
že další zdroje si bude muset církev opatřit jiným způsobem. Další zajímavé výsledky 
poskytuje srovnání jednotlivých modelů financování z pohledu samotných členů 
církve (viz Tabulka 15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15 jedná se o procentní podíl z částky potřebné pro chod církve: 
 

 u modelů církevních daní, církevních příspěvků a darů, sbírek se jedná o % z částky celkových 
výdajů „vzorku“ – nájemné – prodej dlouhodobého majetku – ostatní příjmy (tj. minus příjmy, 
kterých bude církev dosahovat i při zavedení těchto modelů); 

 

 u modelů daňových asignací a výnosů z církevního majetku se jedná o % z částky celkových 
výdajů „vzorku“ – nájemné – dary a sbírky - prodej dlouhodobého majetku – ostatní příjmy (tj. 
minus příjmy, kterých bude církev dosahovat i při zavedení těchto modelů). 
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Tabulka 15 Dopady modelů financování církví a náboženských společností na jejich 
členy 

Model 
Prostředky placené členy církve aplikací modelu 

Varianta Na jednotlivce 
(Kč/rok) 

Na rodinu  
(Kč/rok) 

Výpočet celkové 
částky na rodinu  

Církevní 

daně 

optimistická 1315 2630  (2x1315) 

neutrální 1460 2920  (2x 1460) 

pesimistická 1643 3286  (2x 1643) 

Daňové 

asignace16 

optimistická 691 2310  (4x232)+(2x691) 

neutrální 761 2172  (2x325)+(2x761) 

pesimistická 845 2686  (2x498)+(2x845) 

Církevní 

příspěvky 

optimistická 1427 2854  (2x1427) 

neutrální 1584 3168  (2x1584) 

pesimistická 1783 3566  (2x1783) 

Dary a sbírky 

optimistická 592 2360  (4x592) 

neutrální 828 1656  (2x828) 

pesimistická 1270 2568  (2x1270) 

 
 

Pokud by o volbě možného modelu financován církví měly rozhodovat 
jejich samotní členové, patrně by pořadí bylo následující: dary a sbírky17, 
daňové asignace, církevní daně a nakonec církevní příspěvky. Na první pohled 

se zatížení rodin věřících nemusí zdát velké, ovšem vystupuje zde do popředí 
několik skutečnosti, regionální nerovnováha na trhu práce, dále pak četnost rodin 
věřících a struktura věřících, kde převažují především mladí lidé a naopak lidé 
v důchodovém věku. 
 

Z předešlých výsledků je zřejmé, že nejlépe ze všech srovnání vychází model 
financování prostřednictvím darů a sbírek. Jako další vhodné řešení se jeví 
financování prostřednictvím daňových asignací, ovšem tato varianta bude 
neprůchodná z důvodu současných požadavků na dobré daně, které právě tato 
forma výrazně porušuje a navíc ukrajuje ze společného koláče státního rozpočtu. 
Financování církevní daní je tedy možno považovat jako druhé nejschůdnější řešení. 
Církevní příspěvky jsou problematické svými vysokými administrativními náklady a 
obtížným způsobem vymáhání. Dále je nutné uvést skutečnost, že tato doporučení 

                                                        
16 U  daňové asignace je celková částka dána součtem částky, která se odevzdává prostřednictvím 
asignace, a zároveň je nutno uvažovat zachování odvodů prostřednictvím příspěvků a sbírek na 
stejné úrovni. Částka na přispívajícího člena dle jednotlivých variant musí zabezpečit potřebný výnos 
tj. v našem případě 229 972 000 Kč. Pak optimistická varianta představuje částku 232 Kč (všichni 
členové), neutrální varianta 325 Kč (důchodci + ekonomicky aktivní) a pesimistická varianta 498 Kč 
(pouze ekonomicky aktivní). 
 
17 Tato hypotéza platí opět za předpokladu 100% religiozity, tj. očekáváme, že všichni členové církve 
se budou pravidelně účastnit bohoslužeb a budou ochotni přispívat potřebnou částku. Za situace, kdy 
religiozita v Ostravsko-opavské diecézi činí pouze 25% (ze čtyř katolíků chodí pravidelně na 
bohoslužby pouze jeden) by čtyřčlenná rodina musela odvést na sbírkách a darech čtyřikrát více než 
uvádí výše propočítávaný model.  Tato částka, by už mohla výrazněji limitovat rodinný rozpočet a 
z tohoto důvodu se již nemusí jevit jako nejvhodnější. 
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neberou v úvahu v současné době nedořešený problém restitucí. Vrácený majetek 
případně renta, která by ho nahrazovala, mohou určitým způsobem ovlivnit námi 
předkládané závěry.   

Samofinancování církví a náboženských společností prostřednictvím 
církevních daní, darů a sbírek, církevních příspěvků a daňových asignací 
s sebou nese ještě jeden pozoruhodný moment. Pokud se jim podaří rozšířit 
počet svých členů v případě církevních daní, příspěvků a daňových asignací to 
přináší jednoznačně zvýšení výnosů z těchto zdrojů financování. U darů a 
sbírek může docházet i k efektu úspor z rozsahu, protože se vzrůstajícím počtem 

členů, klesá absolutní výše příspěvku od jednotlivých členů. Tento předpoklad platí 
za situace, kdy nedochází k výraznému nárůstu výdajů církve. Proto můžeme 
jednoznačně souhlasit s názorem, který prezentuje M. Loužek: Církve, které 
zaznamenávají snížení počtu věřících, by měly snížit nabídku daného zboží, 
přeorientovat se na jiné trhy, změnit strukturu produkce apod. Pokud to neudělají, 
vystavují se tak riziku, že poptávka po jejich službách nakonec vyhasne, nebo ji 
uspokojí jiné náboženské společnosti či duchovní skupiny. Církve potřebují 
konkurenci. Konkurenci, která by je naučila pružně reagovat na skutečné potřeby 
věřících a hledajících. My můžeme jen dodat, že tím jak firmy na trhu statků hledají 
nové niky, ve kterých by mohly uspět, tak stejným způsobem mohou církve nalézat 
nové členy a tím řešit a optimalizovat svůj systém financování. Na politické 
reprezentaci pak už jen záleží, zda jim k tomu vytvoří dostatečný prostor, tím že 
vyřeší problém restitucí a příjme stanovisko k jedné z možných forem financování 
kultovní činnosti církví a náboženských společností. 
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Resume: 
 

Článek charakterizuje současnou situaci a možnosti v oblasti financování 
církví a náboženských společností v České republice. Autoři hledají odpověď na 
otázku týkající se legitimity podpory těchto organizací ze strany státu. Charakterizují 
jednotlivé modely financování církví a náboženských společností známých ze 
zahraničí. Předkládají k diskusi jejich kladné a záporné stránky. Následně se snaží 
aplikovat tyto modely do prostředí České republiky a na základě jednoduchého 
modelu ověřují jejich vhodnost pro financování potřeb Římskokatolické církve. 
 
 
Klíčová slova: Církev, náboženská společnost, modely vztahu státu, církví               

a náboženských společností, modely financování církví a náboženských společností, 
dary a sbírky, církevní daň, církevní příspěvky, daňové asignace. 
 


