
Metodika pro výpočet základu pro odvody 

NO Plzeňské diecézi 
 

 

 Dne 27. dubna 2013 byla Diecézním shromážděním schválena metodika výpočtu 

výše odvodů pro NO v Plzeňské diecézi CČSH. Podle této metodiky rozlišujeme dvě 

kategorie NO. 
  

 Základ pro výpočet odvodů se vypočítává z celkových příjmů NO za 

 uplynulý kalendářní rok. Příjmem se rozumí veškeré přijaté platby NO (na účet, do 

pokladničky, nájmy, sbírky, dary, dotace, příspěvky, prodej majetku, poplatky z 

kolumbária, příspěvky od CČSH, etc.). 

 

1. S příjmy do 25 000 Kč za kalendářní rok, úhrada paušálem. 

 Odvody Plzeňské diecézi činí 1 800 Kč.  

 Odvody do krizového fondu činí 200 Kč. 

 

2. NO s příjmy nad 25 000 Kč za kalendářní rok. 

 Odvody Plzeňské diecézi - 8,5 %, minimálně však 1 800 Kč. 

 Odvody do krizového fondu – 1%, minimálně však 200 Kč. 

 

Výši odvodů lze snížit o účelově vázané příjmy. 

Jsou to tyto: 

 účelové dotace od obcí, krajů, ČR a EU. Pro uznání je nutné přiložit kopii 

smlouvy. Závěrečný report není nutné dokládat, neboť vyúčtování dotace 

poskytovateli je považováno za dostatečné potvrzení o účelu dotace. 

 Účelové dary NO. Pro uznání je nutné přiložit kopii smlouvy a doklady 

prokazující skutečné vynaložení prostředků v souladu s účelem daru. Není-li 

smlouva, je nutné doložit doklad prokazující skutečné vynaložení prostředků v 

souladu s účelem daru (např. převod na příslušný bankovní účet).  

 Půjčky od bank a Plzeňské diecéze. 

 Příspěvky Plzeňské diecéze z havarijního fondu. Smlouvu není nutné dokládat, 

ale odpočet nárokovat. 

 Jednorázový příspěvek 1500 Kč za konání jednoho vikariátu. Smlouvu není 

nutné dokládat, ale odpočet nárokovat. 

 Nejsou-li tyto skutečnosti doloženy písemně (smlouvou o účelu poskytnuté dotace, 

daru, …), není možné na ně brát zřetel. U příspěvků Plzeňské diecéze je nutné tuto 

skutečnost písemně připomenout - nárokovat. 

 

 

 

 

 



Příklady nestandardních položek 

 Jiné skutečnosti, jako například poplatek za „tábor“, není příjmem NO. 

 Příjmem NO může být případný „zisk“ z takové akce. Zisk je samozřejmě zahrnut do 

vyměřovacího základu. Pro interní přehled je lepší vést tyto agendy odděleně. 

 Stejně tak i případný přeplatek za energie není příjmem v pravém slova smyslu. 

Jedná se o položku, kterou je nutné spárovat se zálohami. Výsledek ovlivní 

náklady na energie v celkové roční bilanci.  Pro roční uzávěrku NO je nutné 

udělat vyúčtování a uvádět skutečnou výši nákladů na energie. 

 Taktéž přijaté investiční půjčky od Plzeňské diecéze nejsou příjmem v případě, 

 že jsou účelově vázané.  

 

 V případě nejasností nebo nesouhlasu s výší odvodů se může NO odvolat k 

Diecézní radě. Odvolání posoudí Úřad Diecézní rady po přeložení všech účetních 

dokladů.  

 

 

Význam odvodů a srovnání s praxí jiných církví v ČR 
 

 Odvody slouží k financování chodu úřadu Plzeňské diecéze a financují jak diecézní 

akce pro všechny Náboženské obce (vikariátní konference, diecézní shromáždění, 

synodu duchovních), tak i prostý chod kanceláře. 

 Pro informaci připomínáme, že výše odvodů je vskutku symbolická a příjmy za 

celou diecézi jsou na úrovni mzdových nákladů na jednoho faráře ročně. Plzeňská 

diecéze ručí za mzdy všech zaměstnanců, poskytuje všem NO bezúročné půjčky. 

Chápejte institut odvodů jako projev elementární vzájemné solidarity Náboženských 

obcí vzájemně, i Plzeňské diecéze jako celku. Pro srovnání, u ČCE minimální výše 

odvodů přesahuje v každém seniorátu 100 000 Kč ročně. 

 

  

 

 
 


