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1 ÚVOD 

Církev na našem území působí již přes 1 100 let a je tudíž jasně spjata s naší historií. Po 

potlačení významu církví a náboženských společností po r. 1948 se opět dostala do povědomí 

obyvatel našeho státu po roce 1989. Církev není zdaleka jen subjektem ovlivňujícím duchovní 

život občanů, ale také významný subjekt ekonomický. Církve, stejně jako jiné organizace, 

potřebují ke své úspěšné činnosti určité prostředky, zde se jedná zejména o určitý hmotný 

majetek, jehož hospodařením byly získávány pohotové finanční provozní prostředky.  Po roce 

1948 přišly v procesu znárodňování o svůj velký majetek, zejména církev římskokatolická. 

V současné době se z hlediska majetku nastolují v různých obměnách zejména tyto otázky: 

- kolik majetku má být církvím restituováno, 

- kolik majetku vůbec církve pro svoji činnost potřebují, 

- zda majetek církví je opravdu jejich majetkem nebo zda jde o majetek státní, který 

církve pouze spravovaly. 

Jedná se o velmi složitou problematiku a to z hlediska právního, ekonomického, etického aj. 

Mezi současné nejčastější držitele a uživatele původního církevního majetku patří zejména 

stát a různé státní organizace. Ovšem také velké množství privátních subjektů, které různým 

způsobem získaly církevní majetek.  

I když z dlouhodobého hlediska historického vývoje význam církví klesá, lze tvrdit, že i 

v současné době existuje řada důvodů pro existenci církví. Mezi hlavní důvodu jejich 

existence patří: 

- vliv církve na morální úroveň a etické chování obyvatel, 

- úkol církve povznést člověka k vyšším duchovním a mravním hodnotám (církev se 

podílí na šíření vzdělání a umění a je opatrovnicí velké části kulturního dědictví 

národa), 

- zdroj kulturního bohatství a tradic (dějiny českého národa jsou spjaty s dějinami 

zejména katolické církve), 

- církev se vyjadřuje k aktuálním společenským problémům aj. 

Aby církve mohly plnit svá poslání svobodně, měly by být institucemi svobodnými, které se 

rozhodují samostatně, nezávisle na regulaci či způsobu financování. Jejich ekonomické 

zabezpečení je tedy rozhodujícím aspektem jejich nezávislosti. K tomu je nezbytné vrátit 

církvím majetek, který jim dříve patřil a kterým si církve vytvoří základnu pro zdroje 

financování. I když strany, zastoupené v Poslanecké sněmovně uznávají zásadu 
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demokratického státu „Co bylo ukradeno má se vrátit“ – přístup některých z nich při 

schvalování restitucí církevního majetku odporoval této zásadě. Touto diplomovou prací chci 

poukázat na rozpory a důvody, kterými argumentovali poslanci při nesouhlasném vyjádření 

stanovisek svých stran k návrhu na finanční vyrovnání restitučních nároků. Pro řešení 

diplomové práce využiji metody popisu a  analýzy současného stavu vztahů mezi vybranými 

evropskými státy a církvemi v nich působícími, dále metodu syntézy a dedukce při hodnocení 

přístupu jednotlivých  stran při projednávání návrhu zákona o restitucích církevního majetku 

Parlamentem ČR. 

 

2 VZTAH CÍRKVÍ A STÁTU  

2.1 Modely vztahu státu a církví a náboženských společností 

 

Ve vztahu státu a CNS se setkáváme s těmito typy vztahů: 

a) Náboženský konfesijní stát (religiousconfessionalstate) 

Je to stát, v němž vykonavatelé státní moci upřednostňují jen jedno náboženské vyznání, 

výjimečně dvě. Jiná vyznání buď zcela vylučují, nebo pouze tolerují. Pokud konfesijní státy 

aspoň tolerují některá další vyznání, pak jde o tzv. toleranční konfesijní státy. Stupeň 

tolerance a nerovnoprávnosti může být rozličný. Státy tohoto typu nalézáme především mimo 

evropský a americký kontinent. 

b) Ideologický stát neboli konfesijní stát à rebours, tj. opačné orientace 

Od druhé poloviny 20. století řadí teorie konfesního práva v některých zemích ke 

„konfesním“státům takové, které povýšily ideologii do postavení, jaké v klasických 

konfesních státech mělo určité náboženství, náboženská víra či vyznání. Je-li součástí takové 

ideologie ateismus, bývá takový stát označován za konfesní stát àrebours. Jednalo se 

především o totalitní státy pod vládou marxisticko-leninské politické strany, které místo 

oficiálního náboženství vnucovaly celé společnosti ateistickou ideologii. 

c) Nekonfesijní stát 

Idea náboženské svobody a postulát konfesní neutrality státu zvítězila v moderních, 

demokratických a liberálních státech. Od státu zaměřeného na podporu jisté konfese, a tedy s 

touto konfesí se identifikujícího se přešlo ke státu konfesně neutrálnímu, odcírkevněnému čili 

světskému - nekonfesnímu. Stát se tedy neidentifikuje s žádným náboženským vyznáním, ani 

se žádnou ideologií, včetně ideologie ateistické. 
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V teorii konfesního práva jsou rozlišovány dva modely nekonfesního státu:  

- odlukový stát omezuje kooperaci s náboženskými společenstvími na minimum. 

Způsob provedení odluky státu a církví a její obsah se velmi liší případ od případu. 

Pouhá finanční nezávislost církví na státu sama o sobě ještě odlukou není. Lze 

rozlišovat mezi odlukou přátelskou a nepřátelskou. První zemí, kde byla odluka státu a 

církví zavedena, jsou Spojené státy americké. Tento přátelský typ odluky byl zaveden 

v prvním dodatku Ústavy USA z roku 1791 (Kongresu se zakazuje vydávat zákony 

zavádějící nějaké náboženství i zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání 

některého náboženství). Podobný přátelský typ odluky byl zaveden v Brazílii. Naproti 

tomu druhá odluka ve Francii v r. 1905 byla považována za nepříznivou formu odluky, 

která svou likvidací církevních právních subjektů a všech řádových institucí 

znesnadnila církvím vystupování na veřejnosti. Jako vzor sloužila tato odluka pro 

Portugalsko a Mexiko. Během let toto zaměření doznalo značného zmírnění. 

Významnou změnou bylo např. uznání a financování církevního školství 

francouzským státem od počátku roku 1958. 

- kooperační stát je modelem mezi nekonfesními státy převažujícím. Stát se 

neidentifikuje s církvemi za současné kooperace s nimi, zejména v záležitostech 

obecného prospěchu  v oblastech školství, zdravotnictví, sociální péče aj. Církve 

získávají statut veřejnoprávních organizací a samotná kooperace státu s církvemi je 

upravena právními předpisy. Většina zemí Evropské unie se v současné době řadí 

mezi  světské státy kooperačního charakteru. V některých státech je vztah spolupráce 

potvrzen konkordátem, což je mezinárodní smlouva, uzavřená mezi Svatým stolcem a 

suverénním státem. Konkordát upravuje jejich vzájemné vztahy a svobodu katolického 

vyznání v daném státě. 

Existují výjimky z těchto vztahů, např. civilní účinnost církevního sňatku může byt zakotvena 

i ve státě odlukovém, viz. USA, zatímco některé kooperační státy (např. Německo) mají 

uzákoněn obligatorní civilní sňatek (Německo). Mezinárodni smlouvy s Apoštolským stolcem 

bývají uzavírány oběma typy států. Téměř ve všech státech je zavedena vojenská duchovni 

služba. Obecně lze říci, že oba systémy světského nekonfesního státu spolu od poloviny 20. 

století v demokratických státech konvergují. (Kříž, 2009) 
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2.2 Církve a náboženské společnosti 

 

Výraz církev přísluší výlučně náboženskému společenství křesťanskému. Pochází z řeckého 

kyriaké, tj. Pánova. Církev se řecky označuje jako ekklesiatoyKyrioy, tzn. shromáždění 

Pánovo. Pánem je míněn Ježíš Nazaretský, k jehož jménu se připojuje titul Christos (Kristus). 

Z toho plyne, že církev je společenství věřících v Ježíše Krista, který ji založil a je tudíž 

výlučně spojována se společenstvím křesťanským.  

Jde vždy o společenství organizované, nikoliv o neorganickou skupinu stoupenců nějaké ideje 

nebo o pouhé hnutí. Církve jako celky i dílčí církve bývají vybaveny právní subjektivitou. 

Jsou právnickými osobami korporativního typu. 

Náboženská společenství, která nevyznávají víru v Ježíše Krista, např. islámská, buddhistická, 

nebo hinduistická jednoznačně odmítají, aby byla označována jako „církev“ (s ohledem na 

pojmovou vazbu na Pána). Ve středoevropské oblasti se pro tato mimokřesťanská 

společenství, která jsou rovna církvím, ujal výraz náboženské společnosti. (Tretera, 1997) 

 

2.3 Právo konfesní, církevní a kanonické 

 

Konfesní právo je souhrnem právních norem, upravujících podmínky postavení věřících a 

působení církví a náboženských společností ve státě. Účelem norem je především zaručit 

podmínky výkonu náboženské svobody a stanovit podmínky pro rozpoznání určitého útvaru 

jako církve či náboženské společnosti a nastavení parametrů jejich vztahu ke státní moci. 

Postupně byly do předmětu zkoumání v tomto oboru zařazeny rovněž předpisy, kterými se 

zajišťuje svoboda víry a náboženského přesvědčení jak individuální, tak kolektivní. Původní 

význam výrazu konfesní právo znamená práva jednotlivých vyznání (konfesí). 

Církevní právo představuje právní systém určité církve (podobně právo náboženských 

společností). Představuje souhrn všech právních norem, které si církve a náboženské 

společnosti vytvářejí samy, v některých případech ovšem s účinky do práva státního 

(světského). 

Právo kanonické je největším církevním právním systémem, z teoretického hlediska 

podkategorií církevního práva, které vytváří katolická církev. Tento první systém stojí na 

zásadách římského práva, a proto se v teoretických kategoriích často základům světského 

práva blíží. 
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2.4 Náboženské svobody na ústavní úrovni (právo konfesní) 

 

Svoboda náboženství a její ochrana má své stálé místo již v prvních mezinárodních lidsko-

právních dokumentech, lze ji proto zařadit mezi základní lidská práva a svobody. Na úrovni 

nejpočetnější skupiny spolupracujících států je náboženská svoboda zakotvena ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv, na niž navazují Mezinárodní pak o občanských a politických 

právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Tyto 

dokumenty byly přijaty na půdě OSN. Dokument z roku 1981, zabývající se pouze 

vymezením ochrany náboženské svobody, je nazýván Deklarace o eliminaci všech forem 

netolerance a diskriminace založené na vyznání nebo přesvědčení. Pro dodržování této 

deklarace a uskutečňování nápravných opatření byl zřízen post Speciálního zpravodaje, který 

je jmenován Radou pro lidská práva. Stěžejním dokumentem na úrovni regionální ochrany 

lidských práv je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, která 

byla přijata na půdě Rady Evropy a zabývá se ve svém čl. 9 ochranou náboženské svobody. 

Kontrolním mechanismem dodržování Úmluvy je Evropský soud pro lidská práva a jeho 

vykládací judikatura. (Madleňáková, 2014) 

Na vnitrostátní úrovni je základním pramenem ochrany náboženské svobody Listina 

základních práv a svobod, výklad článku 15 stanoví že „Svoboda myšlení, svědomí a 

náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo 

být bez náboženského vyznání. Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. 

Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím 

nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.“Článek 16 říká že „Každý 

má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, 

soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním 

obřadu. Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své 

orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních 

orgánech. Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách. Výkon těchto 

práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro 

ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod 

druhých.“(zákon č. 2/1993, Listina základních práv a svobod) 

Zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností, ve znění zákonů č. 4/2003 Sb. a 562/2004 Sb., zákon č. 218/1949 Sb.o 

hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákonů č. 

16/1990 Sb., 165/1992 Sb. 522/1992 Sb. a č. 3/2002 Sb., nařízení vlády ČR č. 86/1993 Sb.o 
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osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve 

znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.,   322/1998 Sb., 68/2002 Sb., 568/2002 Sb., 465/2003 

Sb., 636/2004 Sb., 535/2005 Sb.,vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 

Ministerstva zdravotnictví ČR č. 224/2005 Sb.o zřizování a činnosti církevních škol a škol 

náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů. (www.mkcr.cz) 

2.5 Konfesní právo v historickém kontextu 

 

Konfesní právo je zřejmě jedinou oblastí práva, kde působí historické zkušenosti, emocionální 

vazby a zásadní přesvědčení tak bezprostředně. Rozmanitost konfesních právních systémů 

v EU odráží rozmanitost národních kultur a identit. Všechny systémy mají jedno společné a to 

jsou kořeny v křesťanství. Nelze ovšem opomenout přispění židovství a islámu, které 

představují ve většině členských států EU významné faktory. Existuje také celá řada malých 

náboženských společností, které jsou významným sociálním faktorem ve struktuře konfesního 

práva. Statistické údaje, jež vznikly na základě šetření a sociálních podmínek vzešly 

pravděpodobné odhady procentuálního zastoupení jednotlivých náboženských vyznání 

v zemích EU.  Následující graf zobrazuje přehled podílů jednotlivých církví v zemích EU. 

Rozdílnost kořenů v konfesněprávním systému je především v rozdílných důsledcích 

reformace a po ní navazujících náboženských válek v 16. a 17. Století. Zatímco Španělsko a 

Portugalsko zůstaly těmito událostmi nadále nedotčeny, v jiných zemích se reformace 

prosadila takřka zcela a v mnoha případech vytvořila striktní systém státní církve. Odlišným 

způsobem (ale neméně hluboce) se tyto následky projevily ve státech, kde zůstaly vedle sebe 

dvě stejně silné konfese, především v Německu a v Nizozemí. V období 17. a 18. století 

zasahovala absolutistická vláda panovníků do církevních záležitostí ve většině států 

evropského kontinentu. Řada členský států EU se ve svých dějinách setkala s kulturním 

bojem na konci 19. st. Důsledky jsou dnes citelné zejména ve Francii. (Robbers, 2002) 

 

Na základě průzkumu z r. 2006 se vyjádřila veřejnost pěti největších zemí EU (Velká 

Británie, Franci, Itálie, Španělska, Německa) a Spojených států amerických k náboženským 

překážkám vstupu konkrétní země do Evropské unie. Většina občanů těchto zemí se shodla, 

že náboženské přesvědčení země není rozhodující pro vstup do Evropského společenství.  

Průzkumu se zúčastnilo 12.500 občanů z těchto států na přelomu listopadu a prosince r. 2006. 

Většina respondentů deklarovala, že by neměla námitky ke sňatku jejich potomka s partnerem 

jiného vyznání víry. Takový názor vyslovilo až 69 procent účastníků průzkumu. Přesto 

http://www.mkcr.cz/
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průzkum odhalil jisté disproporce především mezi Američany a Evropany – hlavně Francouzi 

– v pohledu na uplatňování náboženských svobod a nošení náboženských symbolů na 

veřejnosti. 59 % Američanů například podporuje právo muslimských žen nosit na veřejnosti 

šátky zahalující tvář. Stejného názoru je však jen 23 % Britů a jen 13 % procent Francouzů. 

Podnětem pro průzkum byly reakce na spory uvnitř Evropské unie, zda je v pořádku jednat 

o členství v unii s Tureckem (muslimskou zemí), která ani geograficky do Evropy nepatří. 

Velká Británie je přesvědčena, že náboženství by v tomto případě nemělo hrát žádnou roli, 

Většina členských zemí EU je však v této otázce váhavá, některé země zaujímají přímo 

zamítavý postoj. Jejich argumentem je neslučitelnost křesťanské a muslimské kultury, 

problémy s vlastními muslimskými menšinami nebo strachem z dalšího islámského šíření. 

(Euroskop, 2006) 

 

Graf č. 1 Pravděpodobné odhady podílu jednotlivých církví v zemích EU 

 

Zdroj: (Robbers, 2002), vlastní zpracování 

 

2.6 Registrace církví a náboženských společností v České republice 

 

Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností v České republice upravuje 

zákon č. 3/2002 Sb., jenž definuje církve a náboženské společnosti (dále jen CNS) jako 

„dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými 

obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo 
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soukromě, a zejména s tím spojené shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní 

služby.“ (Zákon č. 3/2002) 

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže CNS, jejíž činnost je v rozporu s právními předpisy státu a 

pokud její činností dochází k ohrožování práv, svobod a rovnoprávnosti osob a ohrožuje 

demokratické základy státu, jeho suverenitu, nezávislost a územní celistvost aj.Církev a 

náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací podle zákona č. 3/2002 Sb., a 

toto poslání ji opravňuje plnit své poslání, zejména vyučovat a vychovávat své duchovní i 

laické pracovník ve vlastních školách a jiných zařízeních i na vysokých školách za podmínek 

podle zvláštních právních předpisů.Dále je umožněno získat oprávnění k výkonu těchto 

zvláštních práv k plnění svého poslání: 

- vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu, 

- provádění duchovenské služby v ozbrojených silách ČR, v místech vazeb, 

zabezpečovacích detencí, ochranných léčení a ochranné výchovy, 

- konat obřady a církevní sňatky, 

- zřizovat církevní školy, 

- zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního 

tajemství aj. (Zákon č. 3/2002)  

Zákon č. 3/2002 Sb. navazuje na předchozí zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě 

náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, který stanovil nová 

pravidla pro uznání církví státem, od té doby nazývané „registrací“. Návrh na 

registraci CNS podávají Ministerstvu kultury ČR nejméně tři fyzické osoby, jež 

dosáhly osmnácti let, mají způsobilost k právním úkonům a jsou občany ČR nebo 

cizinci s trvalým pobytem. Návrh na registraci CNS musí obsahovat základní 

charakteristiku CNS, jejího učení a poslání, zápis o založení CNS na území České 

republiky, podpisy nejméně 300 zletilých občanů ČR (v originále) nebo cizinců 

s trvalým pobytem v ČR, jež se hlásí k této CNS, včetně osobních údajů aj., základní 

dokument, který musím obsahovat např. název CNS, poslání CNS a základní články 

její víry, sídlo CNS, osobní údaje členů, organizační strukturu CNS, zásady 

hospodaření aj.  

Na základě zákona č. 308/1991 Sb. bylo registrováno 21 CNS. V současné době je v ČR 

registrováno 38 CNS. Jejich výčet včetně data registrace je uveden v následující tabulce. 

(www.mkcr.cz) 
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Tabulka č. 1 Přehled CNS působících na území ČR k 1. 1. 2015 

Název registrované CNS sčítání 1991 sčítání 2001 sčítání 2011 

Apoštolská církev 1 485 4 565 4 930 

Bratrská jednota baptistů 2 544 3 622 3 208 

Buddhismus Diamantové cesty      3 484 

Církev adventistů sedmého dne 7 674 9 757 7 391 

Církev bratrská 2 759 9 931 10 865 

Církev československá husitská 178 036 99 103 39 229 

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů   1 366 923 

Církev Křesťanská společenství   4012 9 377 

Církev Nová naděje     430 

Církev řeckokatolická 7 030 7 675 9 883 

Církev římskokatolická 4 021 385 2 740 780 1 082 463 

Církev Slovo života     850 

Církev víry       

Církev živého Boha     371 

Česká hinduistická náboženská společnost     427 

Českobratrská církev evangelická 203 996 117 212 51 858 

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR 4 151 14 885 6 632 

Evangelická církev metodistická 2 855 2 694 1 949 

Federace židovských obcí v České republice 1 292 1 515 1 129 

Jednota bratrská 2 385 3 426 2 152 

Křesťanské sbory 3 017 6 927 3 450 

Luterská evangelická církev a.v. v ČR   5 412 2 589 

Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny   294 673 

Náboženská společnost českých unitářů 365 302 155 

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 14 575 23 162 13 069 

Novoapoštolská církev v České republice 427 449 96 

Obec křesťanů v České republice     883 

Pravoslavná církev v českých zemích 19 354 22 968 20 533 

Ruská pravoslavná církev     5 817 

Slezská církev evangelická  33 130 14 020 8 158 

Starokatolická církev v České republice 2 255 1 605 1 730 

Ústředí muslimských obcí     1 437 

VišvaNirmala Dharma     1 098 

Celkový počet věřících 4 519 415 3 100 558 1 297 239 

Zdroj: MKČR, vlastní zpracování 
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Od roku 2012 bylo registrováno dalších 6 CNS a to Církev víry, Církev Svatého Řehoře 

Osvětitele, Armáda spásy, Církev Nový Život, Církev Oáza a Společenství Josefa Zezulky. 

 

 

3 RESTITUCE CÍRKEVNÍHO MAJETKU A FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ 

A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH 

EU 

3.1 Financování církví  

 

Teorie a praxe financování CNS v jednotlivých zemích Evropské unie (dále jen EU) vychází  

ze dvou předpokladů: 

1. jaký je účel financováni církví, tedy proč mají být církve financovány,  

2. jaké jsou zdroje financování církví, tedy kdo má církve financovat. 

 

Účel financování církví 

Církve se přes značnou variabilitu svého vlastního pohledu na svůj účel a rozsah své činnosti, 

principiálně shodují na dvou cílech, za jejichž účelem majetek potřebujia majetkové 

prostředky vydávají. 

 

Financováni bohoslužeb 

Krytí nákladů na obživu těch, kdo bohoslužby vedou a kdo jim při tom pomáhají, i těch, kdo 

udržují bohoslužebné prostory, je nesporné stejně jako věcné náklady na církevní budovy a 

komunitní centra, na uměleckou výzdobu kostelů, bohoslužebné hudební nástroje (varhany) a 

kostelní mobiliář. 

Služby v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a morálně-psychologické 

Jedná se o náklady, jež církve nesou v souvislosti s hlásáním a vyznáváním náboženství, resp. 

náboženské víry. CNS poskytují tyto služby občanům a jiným obyvatelům dané země, často 

však také ve prospěch všech, bez rozlišení, ke které CNS se hlásí či zda jsou bez vyznání. V 

demokratických a svobodných státech jsou činnosti církví uznávány a respektovány. 

Důležitým aspektem je, že prospívají části občanů, kteří jsou členy církví a církve ke svému 

životu potřebují. Jejich respektováním je tudíž naplněn princip náboženské svobody, jelikož 

členové církví jsou součástí občanské společnosti jako každý jiný. 
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Ovšem nutno zmínit, že vedle občanů, kteří činnost církví potřebují nebo uznávají, existuji i 

občané, kteří jsou přesvědčeni o tom, že církve k ničemu nepotřebují a že veřejná finanční 

pomoc církvím je v rozporu s konfesní neutralitou státu. Zastánci pomoci církvím z veřejných 

prostředků naproti tomu uvádějí argumenty pro tuto pomoc. Příkladem: mnoho užitečných 

činností v životě společnosti nevyužívají všichni občané a nepovažují je pro svou osobu za 

důležité, přesto však jsou takové činnosti veřejně podporovány (divadla, sporty, zoologické 

zahrady aj.). Jejich společenský prospěch a potřeba aspoň časti obyvatel je evidentní. 

 

Zdroje financovaní církví obecně 

Prvním ze zdrojů financování církví je jejich financování z vlastních prostředků. Jde jednak 

o pravidelné i nepravidelné příspěvky a dary, které poskytují jednotlivým církvím a jejich 

složkám jejich členové, jednak o zisk z hospodaření s vlastním majetkem, tvořeným z velké 

části kapitálovým vkladem předků. V některých zemích se jedná o zisky z náhrady za dříve 

vyvlastněný majetek. K vlastním zdrojům financování církví patří i nepříliš častá dědictví ze 

závěti po zůstavitelích z řad členů církve, případně jejich příznivců. Existuje také finanční a 

materiálová pomoc poskytovaná jinými církvemi a církevními institucemi, zejména 

zahraničními, z drtivé části ve prospěch církví nalézajících se v chudobě ať své vlastní, nebo v 

chudobě celé země. Vlastní zdroje prostředků církví jsou ve všech moderních nekonfesních 

státech základním a výchozím zdrojem příjmů. 

Druhým zdrojem, na němž je financování církví vice či méně závislé, jsou příspěvky ze strany 

státu a obcí a jiných veřejných institucí. Tyto zdroje jsou poskytovány v různých zemíchv 

různé míře v závislosti na typu státu (odlukový, kooperační, konfesní).  Jsou velice důležité, 

neboť na základě tradice některých zemi jsou na nich církve vyloženě závislé. Tyto zdroje 

mohou mít i význam mobilizační. Pokud se členové církve budou snažit, ostatní jim 

pomůžou. Ve všech zemích EU jsou církvím, ostatně jako jiným sdružením, poskytovány 

různé daňové úlevy. Také poskytovatelé darů ve prospěch CNS mají možnost je do určité 

výše odečítat od daňového základu. 

Třetím doplňkovým zdrojem financování CNS jsou dary soukromých osob a společností, 

které nejsou ani členy nebo součástmi církví, ani veřejnými institucemi. (Kříž, 2009) 

 

3.2 Financování církví a náboženských společností v  České republice 

 

„Příjmy církve a náboženské společnosti tvoří zejména: 
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1. příspěvky fyzických a právnických osob, 

2. příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku církví a 

náboženských společností, 

3. úroky z vkladů, 

4. dary a dědictví, 

5. sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona, 

6. půjčky a úvěry, 

7. příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti, 

8. dotace.“ 

(Zákon č. 3/2002 Sb.) 

 

K 1. 1. 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi, kterým byl ukončen dosavadní model financování CNS dle 

zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností 

státem, ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě měly CNS zvláštní právo být 

financovány. Stát poskytoval registrovaným CNS, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu 

zvláštního práva podle § 7 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., úhradu osobních požitků duchovních, 

působících jako zaměstnanci CNS. Celkový rozsah úhrady na tyto požitky byl stanoven ve 

státním rozpočtu, schvalovaným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. V roce 2012 bylo 

tímto způsobem financováno celkem 17 CNS. 

Počínaje rokem 2013 je dotčeným CNS, které uzavřou se státem smlouvu o vypořádání, ze 

státního rozpočtu vyplácena finanční náhrada a po následnou dobu 17 let od nabytí účinnosti 

zákona mají dotčené CNS nárok na příspěvek na podporu činnosti. V prvních třech letech 

přechodného období je příspěvek vyplácen v plné výši, od čtvrtého roku se jeho výše 

každoročně snižuje o 5% výchozí částky. 

CNS jsou financovány v oblasti školství, charitativní, sociální a zdravotní péče a opravy, 

obnovy a údržby kulturních památek 

CNS včetně jejich evidovaných právnických osob mají totožné možnosti financování jako jiné 

fyzické a právnické osoby od orgánů spravujících veřejné rozpočty v těchto oblastech: 

 školství, 

 oprava, obnova a údržba kulturních památek ve vlastnictví CNS; mají stejné možnosti 

ucházet se o finanční prostředky z různých programů jako ostatní právnické osoby 

soukromého nebo veřejného práva, a to nejen z programů odboru památkové péče 

Ministerstva kultury, 
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 charitativní, sociální a zdravotní péče; CNS mají stejné možnosti přístupu k finančním 

prostředkům na činnosti v daných oblastech jako ostatní právnické osoby soukromého 

nebo veřejného práva, a to nejen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a 

Ministerstva zdravotnictví. 

CNS mají možnost požádat o grant na své kulturní a náboženské aktivity z programů 

spravovaných odborem církví Ministerstva kultury, o nichž je uvedena informace v sekci 

Granty a dotace. Přehled grantů a dotací CNS a občanským sdružením z rozpočtu odboru 

církví a Ministerstva kultury je uveden v tabulce č. 2 dále. 

 

Tabulka č. 2 Přehled grantů Ministerstva kultury na program kulturních aktivit CNS a OS 

v tis. Kč v letech 2005 – 2012 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Program kulturních aktivit CNS 2 293 2 276 3 200 4 168 2 741 4 367 2 913 2 208 

Program nábožensko-kulturních aktivit 

OS 
471 500 450 1 104 295 299 290 200 

CELKEM 2 764 2 776 3 650 5 272 3 036 4 666 3 203 2 408 

Zdroj: MKČR, vlastní zpracování 

 

Jako poskytovatel veřejné podpory je odbor církví Ministerstva kultury povinen provádět 

veřejnosprávní kontrolu hospodaření s peněžními prostředky poskytnutými ze státního 

rozpočtu příjemcům prostředků. V letech 2009 – 2012 byly provedeny čtyři kontroly 

zaměřené na platy duchovních, třináct kontrol využití finančních prostředků na opravy 

církevního majetku a tři kontroly využití finančních grantů na kulturní aktivity. 

Veřejnosprávní kontrola platů duchovních byla realizována odborem interního auditu a 

kontroly, za součinnosti odboru církví Ministerstva kultury.(www.mkcr.cz) 

 

Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností jsou členěny na tři 

závazné ukazatele: 

1) platy duchovních včetně pojistného, 

2) provozní náklady CNS, 

3) opravy církevního majetku. 

(www.mkcr.cz) 

http://www.mkcr.cz/
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V roce 2011 došlo ke změně metodiky, jež byla doposud používána pro poskytování 

prostředků státního rozpočtu na platy duchovních včetně pojistného. Dne 12. 1. 2011 byla 

mezi zástupci CNS, které byly financovány prostřednictvím státního rozpočtu a ministrem 

kultury J. Besserem podepsána Deklarace shody o výkonu hospodářského zabezpečení 

církví a náboženských společností státem v letech 2011 – 2014. Touto deklarací byla 

stanovena stabilizace prostředků vyplácených ze státního rozpočtu na platy duchovních 

včetně pojistného, a to ve výši, která odpovídá souhrnu prostředků na přepočtený počet 

duchovních (4 892 osob). Částka, která byla dle této deklarace v období 2011-2014 vyplácena 

ze státního rozpočtu na platy duchovních včetně pojistného činí 1,348 mld. Kč ročně. 

(www.mkcr.cz) 

 

3.3 Financování církví v zemích Evropské unie 

 

Systém církevního financování je v každé zemi určován svým specifickým historickým 

vývojem. To ovšem nevylučuje, že by určitý systém (svým pojetím církve, spravedlnosti i 

možností realizace) nemohl mít charakteristické znaky určitého modelu, který by více 

odpovídal systému financování současné doby. V různých zemích se vytvářela rozmanitá 

uspořádání církevního financování a to na základě dějinného vývoje, zejména vztahu státu a 

církve. V zásadě lze formy financování rozlišit na tři základní a to financování církví státem, 

financování církví jejich členy a třetí lzepovažovat převažující financování církve 

majetkovými výnosy (Velká Británie, Vatikánské Město), i když toto financování lze zařadit 

mezi obě svrchu uvedené základní formy.  

Je potřeba zdůraznit, že všechny tyto formy financování církve se v praxi uskutečňují pouze 

ve smíšených podobách. Je to financování převážně určitou oblastí, ale ne striktně jen touto. 

K nim pak přistupují další příjmy jako výnosy z vlastního majetku, ale také státní podpory a 

subvence. Státní subvence plynou téměř ve všech zemích Evropské unie avšak v rozdílném 

rozsahu - do sociálně-charitativní služby církví, církevních škol, vojenské a vězeňské 

pastorace, péče o církevnípamátky aj. V této souvislosti lze uvést také osvobození církví od 

některých státních daní. 

 

3.3.1 Financování církví státem  
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V Belgii se uskutečňuje financování církve státem. V této zemi, kde převažuje katolické 

obyvatelstvo, byly stanoveny základy vztahů státu a církví v ústavě z roku 1831 a to 

kompromisem mezi katolickými a liberálními politiky. Nedošlo k úplné odluce státu a církve, 

nicméně byla nastolena svoboda a vzájemná nezávislost. (Urban,2005) Platy a penze 

duchovních jsou placeny státem. Dále je článkem 181 ústavy stanoveno, že prostředky 

k tomuto účelu určené jsou součástí každoročního státního rozpočtu. 5. Dubna 1993 bylo k čl. 

181 ústavy připojeno další ustanovení v citaci: „ Platy a penze představitelů zákonem 

uznaných organizací, jež skýtají morální oporu na základě filosofického, nikoliv 

náboženského světového názoru, jdou na účet státu; potřebné částky se každoročně vnášejí do 

státního rozpočtu.“ (Robbers,2002) Tímto ustanovením byl uzákoněn státní plat a zabezpečení 

nejen duchovním, nýbrž také laickým spolupracovníkům. Při stavbě nebo opravě budov církvi 

vzniká nárok na státní finanční podporu. Stát, resp. patřičná úřední místa, hradí též výlohy 

teologických fakult. U katolických církví na 100 %, u protestantských na 60 %. Potvrzením 

skutečnosti, že stát vykonává svoji podporu nejen bez zásahů do svobody a nezávislosti 

církve, nýbrž také v pozitivní neutralitě a paritě je fakt, že ji poskytuje všem náboženským 

společenstvím, která zákonně uznává. Tedy kromě katolického též protestantské, židovské, 

anglikánské, islámské a řecko- i rusko-pravoslavné. (Urban,2005) Systém financování 

v Belgii ukazuje, že náboženství jsou téměř úplně osvobozena od nutnosti tvorby vlastní 

rozpočtové politiky. Personál je téměř zcela placen za státních prostředků, deficity materiální 

správy jsou hrazeny jinými subjekty, život CNS ulehčují různé nepřímé výhody a financování 

korunují příjmy z církevního majetku, který je u některých církevních obcí značný. (Robbers, 

2005) 

Lucembursko je nejmenším členským státem Evropského společenství a jeho obyvatelstvo je 

složeno z 90 % z katolíků. Dějinný vývoj je podobný jako v Belgii. V Lucembursku 

neexistuje žádná státní církev. (Urban) Čl. 19 Ústavy zaručuje náboženskou svobodu a podle 

čl. 126 jsou finanční náklady převážně kryty ze státního rozpočtu, stejně jako mzdy nositelů 

církevních úřadů, tedy kněžích, biskupa a částečně také laiků. (Robbers, 2002) Sociálně-

charitativní církevní zařízení a církevní školy získávají státní subvence. Vzhledem ke 

skutečnosti, že v Lucembursku neexistuje žádná plně vybavená státní univerzita a na 

kněžském semináři se kromě kněží vzdělávají také laičtí učitelé náboženství, stát platí ředitele 

a profesory kněžského semináře. (Urban, 2005) Neexistuje církevní daň. 

Financování CNS v Řecku se opírá o zcela jiná východiska než v Belgii a v Lucembursku. I 

nejnovější výklad vztahu státu a církve v Řecku hovoří o "dále rozvinuté formě 

cézaropapismu", tedy o úplně specifické formě státního církevnictví s nadvládou státu nad 



 
 
 
 
 

17 

 

řecko-pravoslavnou církví. Státu je dáno ústavou právo, "upravovat zákonem všechny 

důležité administrativní záležitosti církve, i ty, které se týkají její vnitřní podstaty". (Urban, 

2005) Každé náboženství má své vlastní příjmy z pozemkového vlastnictví, movitého majetku 

a darů svých věřících. Stát téměř zcela pokrývá finanční náklady převládající (řecko-

pravoslavné) církve. Toto finanční zajištění se týká subvencí přímých a nepřímých (roční 

příspěvek Apoštolské diakonii, příspěvek na athénskou katedrálu, podpory církvím a 

klášterům, stát také v plné výši kryje náklady na pravoslavné církevní vzdělání), mezd 

biskupů, kněží, diakonů, kazatelů a laických zaměstnanců Pravoslavné církve, osvobození od 

daní (nejen Pravoslavné církve, ale i jiné církve jsou osvobozeny např. od daně z nemovitosti, 

z příjmů, z převodu pozemků, z darů a dědictví). V Řecku neexistuje žádná církevní daň. 

(Robbers,2002) 

3.3.2 Financování církve jejími členy 

a) systém sbírek a darů 

Systém sbírek a darů je první dílčí formou financování CNS, kde převažuje financování 

vlastními členy. Podstavou je rozhodnutí jednotlivého člena církve zda bude církev 

financovat, v jaké výši a na jaké účely. Tento systém je vybudován především na úrovni 

farnosti, kde dochází k evidenci dárců a kde jsou také oslovováni a spotřebovává se největší 

díl příjmů z darů. Systém sbírek a darů je rozšířen v různých zemích. Je uplatňován jak v 

klasických zemích se striktní odlukou státu a církve, civilizačně, technicky a hospodářsky 

vysoce rozvinutých (Francie, Portugalsko), tak i v zemích, v nichž se určitá církev nachází v 

menšinovém postavení (Katolická církev ve Švédsku). (Urban,2005) Výhodami tohoto 

způsobu financování je, že stát nemá povinnost se o chod církví starat (stará se popř. jen o 

budovy a ne o platy duchovních), nečlenové církve nemusí přispívat na církev ze svých daní, 

státu se nesnižují disponibilní příjmy z daní, členové církve jsou nuceni pro silnou identifikaci 

se svou církví. Nevýhodami je, že církve nemají dostatečné finanční prostředky pro plný 

výkon všech svých činností, příjmy církví jsou nepravidelné a těžko předvídatelné, platy 

duchovních jsou obecně velmi nízké (často musí vykonávat ještě vedlejší zaměstnání, členové 

církve mají povinnost zajímat se a starat o finanční potřeby své církve, stát se zpravidla stále 

stará o církevní stavby.  

Ve Francii je možno hovořit o nouzové hospodářské situaci Katolické církve. Již za 

Francouzské revoluce došlo k vyvlastnění a zestátnění významné části církevního majetku, 

jímž církev dosud financovala své úkoly, a mnoho z něho bylo prodáno. Z výtěžku byl pokryt 
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finanční schodek státu. Jako odškodnění za předešlé vyvlastnění církevního majetku převzal 

financování církve do budoucna francouzský stát, (jehož součástí bylo tehdy i jižní Nizozemí, 

dnešní Belgie a Lucembursko). Stát platil duchovní a náklady na zřizování a údržbu 

církevních budov. (Urban, 2005) Tento vývoj byl ukončen zákonem z 9. prosince 1905 o 

odluce církve a státu, který zrušil rozpočtovou položku pro církve a ukončil tak vyplácení 

duchovních a všechny ostatní subvence z veřejných prostředků. Toto ustanovení stále platí. 

Církve mají dva finanční zdroje; soukromé prostředky a státní pomoc, která však nemá formu 

přímých subvencí. Vedle toho mohou sdružení, která jsou církvím blízká, získávat příspěvky 

z veřejných rozpočtů. Financování ze soukromých prostředků je nejobvyklejší a hlavní zdroj 

příjmů. Každá církev se nezávisle rozhoduje o způsobu, jak prostředky získá a jak získané 

prostředky použije. V Reformované církvi Francie každá místní církev spravuje vlastní 

prostředky, ovšem uplatňuje se princip solidarity, který snižuje rozdíly mezi bohatými a 

chudými farnostmi a regiony. Platy pastorů závisí na jejich věku a rodinných poměrech, 

nikoliv na místě jejich působení. V katolické církvi se použití a rozdělní prostředků 

uskutečňuje v rámci diecéze. Nepřímá pomoc státu spočívá v placení některých duchovních 

státem, aniž by tím byl porušen zákon z roku 1905. Jedná se o duchovní, kteří působí ve 

vězeních nebo v nemocnicích a o církevní učitele na soukromých školách. Stát také může 

ručit za půjčky, které si církve vzaly za účelem výstavby nových církevních budov. Čl. 238 

Všeobecného daňového zákoníku umožňuje podnikům a jednotlivcům do určité míry odečítat 

dary určené obecně prospěšným dílům nebo organizacím od jejich zdanitelných zisků a 

příjmů. Stát je také vlastníkem katolických církevních budov, které byly vystavěny před 

rokem 1905 a z tohoto titulu hradí náklady na jejich opravu. (Robbers,2002) 

75 % celkových příjmů Katolické církve ve Francii dnes pochází ze sbírek a darů. 25 % 

přichází z dobrovolného příspěvku, jehož výši stále větší počet diecézí stanoví pouze 

orientačně, pohybuje se kolem jednoho procenta z příjmu člena církve, avšak závazná 

církevněprávní úprava zde chybí. Církevní vysoké školy pro katolickou teologii, nejsou 

schopny nabídnout svým vyučujícím přiměřené platy, které by jim dovolily věnovat veškerý 

čas vyučování a bádání. Nejsou proto přitažlivé pro vědecký dorost. Katolická církev ve 

Francii naléhavě potřebuje nové uspořádání svého financování, i když jeho realizace bude 

velmi těžká.  

V Portugalsku byla Konkordátem ze 7. Května 1940 uznána církev jako právní osoba a 

požívá výjimečného statutu jako hlavní náboženství země. (Urban,2005) Neexistuje zde však 

systém veřejného financování CNS, nejsou zde ani státní, ani komunální daně určené 

k podpoře náboženských institucí. Existují zde však některé nepřímé mechanismy 
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financování. Katolická církev v Portugalsku profituje z velkorysého osvobození od důležitých 

daní. V některých případech je stát dokonce ochoten podporovat a financovat zvláštní 

společensky významné iniciativy a to především Katolické církve, např. financování staveb 

důležitých kostelů. (Robbers,2002) 

Ve Velké Británii je finanční podpora církví ze strany státu velmi omezená. Zatímco 

anglikánské církve Walesu a Severního Irska jsou odstátněny, ChurchofEngland je církví 

státní, s královnou v čele. Drobné výhody plynou v určitém daňovém osvobození a v úpravě, 

podle níž se spolu s dary určenými charitativním organizacím převádí na tyto organizace také 

daň z příjmu týkající se této částky. Stát ovšem nehradí platy ani důchody duchovních, ani 

provozní náklady církví. Stát poskytuje finanční prostředky pouze na údržbu historických 

budov. Od roku 1978 poskytuje stát příspěvky na obnovu kostelů a katedrál. Hradí však 

maximálně 40 % nákladů. Celkově stát přispívá méně než 10 % na investiční výdaje Church 

of England, tedy církve, jež vlastní většinu budov historického nebo architektonického 

významu. (Robbers,2002) 

Obyvatelstvo Irska tvoří z více než 95 % katolíci. Až do roku 1871 byla Church of Ireland 

státní církví, která měla právní nárok na finanční podporu dokonce i od těch, kteří k ní 

nenáleželi. Od roku 1871 byla ChurchofIreland odstátněna. Tehdy začala platit také v irském 

právu zásada odluky státu a církve, s výjimkou školství. Po zřízení nezávislého samostatného 

irského státu v roce 1921 vstoupilo v platnost dle č. 8 ústavy, zaručení náboženské svobody i 

ustanovení o financování církve podle britského vzoru, aniž však Katolická církev v Irsku 

vlastnila srovnatelný majetek (téměř všechny historicky významné kostely v Irské republice 

náleží právně i dnes anglikánské menšinové církvi). Podle dnes platné ústavy "stát zaručuje, 

že žádné náboženství nebude finančně podporovat". CNS nemají statut právně způsobilých 

sdružení a jejich vlastnictví je proto přeneseno na správce. (Urban,2005) CNS si musejí 

zajistit vlastní finanční prostředky na zřizování a provoz bohoslužebných prostor a zajištění 

platu duchovním. Platy duchovních, řádových sester a kněží podléhají dani z příjmu, ať už 

pocházejí z jakéhokoliv zdroje. Od daně jsou osvobozeny příjmy CNS, jež pocházejí z darů a 

závětí, pakliže jsou vymezeny jako „charitativní“. Tyto nepodléhají ani dědické dani. 

(Robbers,2002) 

Nizozemí, v němž je obyvatelstvo rozděleno na katolické a protestantské přibližně stejným 

dílem, má systém vztahu státu a církve, v němž odluka není striktní, nýbrž je spojena s prvky 

státní podpory a kooperace mezi státem a CNS. (Urban,2005) V Nizozemí neexistuje žádná 

všeobecná podpora ze strany státu. Ústava se o finančních vztazích nezmiňuje, stát však 

zajišťuje v různých formách a k různým účelům finanční podporu CNS, způsob podpory je 
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však omezený a jeho právní základ různorodý. (Robbers,2002) V armádě a věznicích jsou 

duchovní placeni státem. Speciální duchovní péče existuje také v nemocnicích a domovech 

důchodců. Dary CNS jsou osvobozeny od daní a církevní budovy, které jsou užívané 

převážně k bohoslužbě, jsou osvobozeny od místních daní. Státní subvence je poskytována k 

uchování církevních 

Památek, na jejich opravu a údržbu. Církve jsou téměř z 90 % financovány z dobrovolných 

příspěvků, které se pohybují mezi 1 až 3 % z příjmů dárců. Příspěvky jsou zasílány obcím a ta 

poté převádí pevně danou částku církvi. (Loužek,2005) 

 

b) Systém církevního příspěvku a církevní daně 

Systémy financování v Rakousku, Německu, Švýcarsku, skandinávských zemích jsou 

navzájem příbuzné díky značně podobným vztahům státu a církve. S výjimkou 

skandinávských zemí jsou poznamenány organizačním oddělením státu a církve, individuální 

a korporativní náboženskou svobodou, státní podporou této svobody a mnohostrannou 

kooperací státu a církevních společenství. Výhodou tohoto systému financování je, že církvím 

přispívají pouze jejich členové, stát stanoví pouze základní právní rámec, jsou vybrány 

relativně dostatečné prostředky, které nesnižují prostředky dostupné státu na financování 

svých veřejných statků. Zřejmou nevýhodou je povinnost jednotlivých členů církve platit 

církevní příspěvky (další výdaje nad rámec daní z příjmů a jiných odvodů), finanční náročnost 

správy těchto příspěvků, těžké zjišťování skutečných příjmů poplatníků a skutečnost, že 

v případě neplacení příspěvku musí církve využívat soukromoprávní prostředky k jeho 

vymáhání. 

Rakousko je jediná země, ve které se uskutečňuje systém obligatorního církevního příspěvku. 

Neexistuje zde církevní daň, pouze tento církevní příspěvek, který vybírají samotné církve 

(berní úřady jim nepomáhají). Církve příspěvky vybírají na základě státního zákona o 

církevním příspěvku z 1. května 1939, z nichž kryjí převážnou část svých finančních potřeb. 

Stát pomáhá pouze v případě žaloby na neuskutečněné příspěvky, kvalifikované před civilním 

soudem jako nezaplacené spolkové příspěvky. V tomto případě existuje možnost výkonu 

rozhodnutí. U rakouského církevního příspěvku se v nemalém počtu případů projevuje 

civilními žalobami a exekucemi.(Urban,2005) Příspěvky jsou povinni platit všichni plnoletí 

členové, a to i v případě, že od církve nepožadují žádné služby. Osvobozeny od daně z příjmu 

a daně z obchodní činnosti jsou obecně prospěšné společnosti včetně církevních. Církevní 
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nemovitý majetek je osvobozen od daně z nemovitosti. Vězeňští a vojenští kaplani jsou 

jmenování a placeni státem. (Loužek,2005) 

V Německu, v průběhu 19. století, se německé státy zbavovaly odpovědnosti za financování 

potřeb církve tím, že ji přesouvaly na členy církví zaváděním církevní daně. Došlo tak k 

principu financování z obecného státního rozpočtu k samofinancování církví jejich členy. 

Nechtěně tím přispěly k nezávislosti církví na státu. Církve mají právní status korporací 

veřejného práva suigeneris. Církevní daň je zakotvená v čl. 140 ústavy, její výše a účel je 

stanovena volenými církevními grémii ve smlouvách mezi státem a církvemi, a výběr daně 

přísluší státu na návrh církví. Ústavou je dán zásadní význam pro systém církevní daně, 

kterým je její vybírání jako dodatkové daně k určitým obecním nebo státním daním (k dani 

z příjmu, majetkové dani, pozemkové dani). (Urban,2005) 

Přibližně 80 % církevních příjmů pochází z církevní daně. Pokud některý se členů nechce 

platit církevní daň, může z církve vystoupit. Tento akt má civilněprávní účinky. Výše církevní 

daně se pohybuje 8–9 % daně ze mzdy či příjmu. Jestliže je církevní daň vázána na daň ze 

mzdy, odvádí ji zaměstnavatel spolu s daní ze mzdy přímo finančnímu úřadu. Pro velké 

církve vybírají daň příslušné daňové úřady, a to na základě dohod mezi státem a danou církví. 

(Loužek,2005)Za tuto službu platí církve státu jako náhradu 3 – 5 % z výnosu z daně. Vysoké 

procento členů církví neplatí církevní daně, jelikož nejsou zatíženi ani daní ze mzdy, ani daní 

z příjmu. V takovém případě církve zavádí tzv. „Kirchsgeld“, což jsou příspěvky v pevné, 

nebo odstupňované výši a fungují jako doplňkový zdroj. Dalším nemalým zdrojem příjmu pro 

jednotlivá církevní zařízení představuje podíl na veřejném systému financování. Církevní 

nemocnice jsou tak začleněny do státem spravovaného systému financování, jehož příjmy 

tvoří především zdravotní pojištění pacientů.  

Církve získávají státní podporu, jež je účelově vázána na provozování obecně prospěšných 

společenských zařízení. V této činnosti mají stejné postavení jako zájmová či sportovní 

sdružení. Církve jsou v nemalé míře také daňově zvýhodňovány, církevní daň a dary církvím 

je možno odečíst od daně z příjmu a mzdy. Církve jsou osvobozeny od placení mnoha daní a 

poplatků. (Robbers,2002) 

Ve skandinávských zemích může církevní daň vybírat pouze zemská konfese zčásti se 

státem propojená a upřednostňovaná (evangelická luterská církev), zatímco malá náboženská 

společenství (např. katolické) daň nevybírají. (Urban,2005) Evangelická luterská státní církev 

v Dánsku má dle zákona o hospodářských poměrech Dánské národní církve tři hlavní zdroje 

financování. Církevní daň, kterou platí všichni daňoví poplatníci, kteří jsou členy církve, 

státní příspěvky na platy, důchody a platby do společného fondu a zvláštní státní příspěvky na 
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restaurování kostelů a historických zařízení a památných míst. Třetím zdrojem jsou příjmy 

z církevního majetku a pozemkového vlastnictví. Jiná vyznání a náboženské společnosti 

nemají právo na státní finanční podporu (i když jsou státem uznaná). Jestliže však provozují 

dobročinná a sociální zařízení, školy aj., jsou předmětem státního dohledu a získávají obvyklé 

dotace (od místních, městských, státních úřadů). Také mohou získat příspěvky na restaurování 

budov a jiných historických a kulturně cenných předmětů. Švédská luterská státní církev je 

správcem lesů, budov a ostatního majetku, který má obrovskou hodnotu. Nejvyšší orgán 

Švédské luterské státní církve (Synod) svou rozhodovací pravomocí vyhověl návrhu 

sociálnědemokratické vlády a s účinností od roku 2000 bylo rozhodnuto, že se rozváže 

dosavadní propojení státu a církve, které zde bylo od dob reformace. Z evangelické luterské 

státní církve se tímto stala veřejnoprávní korporace. Od roku 2000 je tedy vybírán "církevní 

příspěvek", který je vyměřován státními daňovými úřady a zaměstnavateli ve výši 

procentuální sazby příjmu. S platností od roku 2000 mají možnost vybírat od svých členů 

církevní příspěvky také ostatní (státem uznaná) CNS a to za asistence státu a zaměstnavatelů.  

(Robbers,2002) 

3.3.3 Financování církví formou daňových asignací 

Daňová asignace je obecně poukázkou, kterou daňový poplatník rozhoduje o zaplacení části 

své daňové povinnosti jinému příjemci než státu. Stát určí okruh těchto jiných příjemců (jsou 

jimi neziskové organizace vedené ve speciálním rejstříku). Neodečítá tedy hodnotu darů ze 

základu pro výpočet daně z příjmu, ale část vypočtené daně, která se pohybuje nejčastěji 

okolo 1-2 % celkové daňové povinnosti, předává rovnou konkrétnímu neziskovému subjektu. 

(Škarabelová,2005) 

Daňové asignace se vyskytují zejména ve východoevropských zemích. Ze západních zemí se 

vyskytují ve Španělsku a Itálii, kde byly zavedeny koncem 80. let minulého století a slouží 

zejména k financování církví. V východoevropských zemích, kde jsou asignace zavedeny, 

slouží k financování neziskového sektoru obecně.  

Ve Španělsku je možno rozlišovat mezi přímým a nepřímým financováním. Přímé financování 

je předepsáno pouze pro katolickou církev a je zohledněno pouze v dohodě o spolupráci 

s katolickou církví. Daňoví poplatníci mají právo o 0,7 % ze svého odvodu. Rozhodují se, zda 

odvod určí pro katolickou církev, nebo pro jiné sociální služby prostřednictvím nevládních 

neziskových organizací. Pokud sami neurčí, kam mají jejich asignace plynout, zůstává 

odvedená daň státu v plné výši. V roce 2008 byl objem peněz z asignací pro katolickou církev 

ve výši 241 mil. EUR. Tyto peníze byly odevzdány Biskupské konferenci a 80 % z těchto 
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prostředků bylo přiděleno na platy kléru. Nepřímé financování je uskutečňováno 

prostřednictvím daňového zvýhodnění. Toto financování je totožné pro katolíky i pro ostatní 

konfese, které mají uzavřenou dohodu o spolupráci. Jsou prováděna prostřednictvím zákonů 

(Zákon o dobrovolných příspěvcích z r. 2002). Mezi daňová zvýhodnění patří možnost bez 

omezení žádat podporu od svých členů, pořádat sbírky, přijímat dary a s těmito prostředky 

mohou volně nakládat. Od daně jsou osvobozeny distribuce publikací, teologická výuka 

v seminářích aj. Dále jsou osvobozeni od daně z nemovitostí, které se vztahují k majetku 

CNS, daně z převodu kapitálu, kolkovací daně atd. (Kříž,2009) 

V Itálii vedly vztahy mezi státem a společností v rámci právního a ústavního systému 

k uznání nepochybného kolektivního zájmu na zavedení moderní formy financování církví, 

které je založeno na dobrovolných příspěvcích občanů a zaměřeno na plnění náboženských 

úkolů a zájmů. Zásady nového systému: 

- „plné respektování volby občanů a uznání hodnoty jejich přímého a individuálně 

zodpovědného přispívání k životu náboženský společností, 

- plánování systémů zprostředkovaného samofinancování vyplývající buď z určení 

občanů, nebo z technické podpory ze strany úřadů státní správy, 

- směrování těchto finančních toků na podporu duchovenstva a některých dalších 

účelů.“ (Kříž, 209, str. 153) 

Systém financování duchovenstva organizují CNS samostatně podle zásady nezávislosti 

náboženských sdružení a svobody vnitřního organizování. Systém je založen na dvou 

paralelních finančních tocích, soukromých a veřejných. 

Soukromý tok se skládá z dobrovolných darů, které věnují občané ve prospěch určité CNS. 

Tyto dary je možno odečíst z celkového příjmu v každoročním daňovém přiznání do výše asi 

1 000 EUR. Jejich použití je různorodé, buďto jako finanční podpora pro duchovní, nebo pro 

cíle vyznávání víry, duchovní péči, evangelizaci nebo církevní správu.  

Systém veřejných finančních toků přerozděluje 0,8 % z celkového výnosu z daně z příjmu 

fyzických osob ve prospěch těch CNS, které mají dohodu s italským státem. V jakém poměru 

si peníze mezi sebou rozdělí, záleží na vyjádření volby poplatníků v daňovém přiznání. Pokud 

poplatník volbu neučiní, daňové asignace se přerozdělují mezi uznané CNS procentem 

vypočítávaným podle počtu daňových poplatníků, kteří svoji volbu vyjádřili. Tyto finanční 

prostředky jsou využívány pro vyznávání víry v populaci, charitativní účely (ve prospěch 

italského obyvatelstva nebo v rozvojových zemích), humanitární účely a kulturní účely. Ze 

strany státu je prováděna kontrola účetních závěrek církevních orgánů, která ověřuje efektivní 

využívání získaných finančních prostředků. (Kříž,2009) 
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Na Slovensku bylo v roce 2001 přes námitky ministerstva financí umožněno fyzickým 

osobám poukázat 1 % (od roku 2004 zvýšeno na 2 %) ze zaplacené daně z příjmu pro 

vymezené právnické osoby na obecně prospěšné účely schválením novely zákona o dani 

z příjmu č. 595/2003 Z.z. Úprava týkající se uplatnění daňové asignace je uvedena v § 50 

odst. 1 až 14 tohoto zákona (Použití podílu zaplacené daně na zvláštní účely). Znění výše 

zmíněného zákona říká, že poplatník daně z příjmů fyzických osob, může poukázat 2 % daně 

z příjmů fyzických osob za daných podmínek. Především musí daň zaplatit v určeném 

termínu, výše zmiňované procenta je možné poukázat jenom jedné organizaci. Minimální 

částka, kterou je možné poukázat je 3 EUR. Poplatník daně z příjmů právnických osob může 

poukázat 2 % daně z příjmů právnických osob, minimálně však může poukázat částku 8 EUR. 

Daňovou asignací ve výši stanoveného procenta může právnická osoba (na rozdíl od fyzické 

osoby) určit jako oprávněného příjemce jednu nebo více právnických osob s určením výše 

příspěvku pro každého z oprávněných příjemců. Řešení administrativní stránky spojené 

s daňovou asignací, je soustředěno na účetní oddělení zaměstnavatele poplatníka. Daňové 

asignace na Slovensku může přijímat občanské sdružení, nadace, neinvestiční fond, nezisková 

organizace, která poskytuje obecně prospěšné služby, účelové zařízení CNS, organizace 

s mezinárodními prvky a Slovenský Červený kříž. Příjemce asignace nesmí mít nedoplatky na 

daních a pojistném a musí mí založen bankovní účet. (Zákon č. 595/2003 o dani z prijmov) 

Na základě zákona č. 218/1949 Zb. (který byl již 3x novelizován) poskytuje dále stát 

registrovaným CNS prostředky na platy všech duchovních, odvody do fondů a částečně na 

provoz ústředí CNS. Všechny ostatní výdaje spojené s chodem a provozem církevních 

subjektů si CNS hradí samy zejména s finančních zdrojů, jako jsou výnosy z vlastního 

majetku, kostelní sbírky, dary fyzických a právnických osob, materiální pomoc od 

zahraničních CNS, grantové programy aj. Z vlastních zdrojů financují CNS bohoslužebné 

náklady (údržba a provoz kostelů a farských budov, náklady na energie apod.). Údržbu 

národních kulturních památek v osobním vlastnictví si financují CNS z vlastních zdrojů, 

ovšem můžou zažádat o dotace prostřednictvím grantového systému Ministerstva kultury 

s názvem Obnovme si svoj dom. (Kříž,2009) 

V Polsku došlo v posledních letech k výrazným změnám ve financování CNS. Dle čl. 10 bod 

2 zákona o zárukách pro svobodu svědomí a vyznání, stát ani ostatní státní organizace 

nepodporovali, ani jinak nedotovali CNS. Výjimkou lze stanovit činnost Církevního fondu, 

což je obchodovatelný majetek, který je tvořen příjmy z nemovitostí, které byly v minulosti 

převzaty od CNS a staly se majetkem státu. Příjmy z těchto nemovitostí měly být rozděleny 

pouze na církevní a charitativní účely, ovšem nikdy nebyly zaneseny do registru, příjem 
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z těchto nemovitostí nikdy nebyl odhadnut, přestože byl odhad požadován zákonem.  

V důsledku toho byly jediným zdrojem financování církevního fondu dotace ze státního 

rozpočtu. Účely, pro které byly určeny zdroje z církevního fondu, jsou platby části příspěvku 

na sociální a zdravotní pojištění duchovních, na které byla určena významná část fondu. Dále 

byly prostředky z církevního fondu využívány na různé humanitární činnosti prováděné CNS, 

finanční prostředky byly vyčleňovány na ochranu a záchranu sakrálních budov (rekonstrukce, 

restaurování, renovace). (Kříž,2009) V roce 2013 se po dlouhých jednáních polská vláda a 

episkopát dohodly na novém způsobu části financování církví v zemi. Výše zmiňovaný 

církevní fond byl tímto od 1.1.2014 nahrazen poplatkem od věřících, kteří si budou moci 

odepsat půl procenta z částky v daňovém přiznání. Vláda usilovala o zrušení Církevního 

fondu, ze kterého bylo financováno především sociální a zdravotní pojištění duchovních, 

zatímco episkopát požadoval odpis daní z příjmu ve prospěch CNS ve výši osmi desetin 

procenta. Nakonec došlo ke kompromisu a od roku 2014 je v Polsku možno odepsat 0,5 % 

odpisu daně z příjmu ve prospěch CNS. Platí zde tříletá zkušební lhůta, ve které bude stát 

doplácet případné rozdíly mezi příjmy z církevního fondu a příjmy z daňové asignace, 

zejména u menších náboženských komunit. Daňové asignace by měly sloužit aktivitám CNS 

především v oblasti charity, výchovy a k proplácení zdravotního a sociálního pojištění 

kněžím, sestrám a misionářům. (www.rozhlas.cz) 

V Maďarsku je financování církví zajišťováno v první řadě systémem daňových asignací ve 

výši 1 % z daně z příjmu na kteroukoli registrovanou CNS, nebo alternativní veřejné fondy. 

Záleží tedy na plátci daně, které CNS bude částka přidělena, nebo zdali částku převedou na 

veřejný fond. Daňové asignace byly v Maďarsku zavedeny z důvodu odstátnění problematiky 

financování CNS, což se podařilo. Nevýhodou systému je velké procento důchodců a nízko 

příjmových skupin, které daň z příjmu neplatí, tudíž zůstává financování CNS na aktivně 

pracujících občanech. V začátcích fungování se Maďarsko také potýkalo s neochotou 

vyplňovat příslušnou část daňového přiznání, ale v průběhu let došlo k výraznému zvýšení 

zájmu o využití práva na převod 1 % z daně (v roce 1998 bylo evidováno 478 tis. asignací a 

v roce 2008 více jak 820 tis. asignací). Stát církvím poskytuje záruku, že pokud vybraná 

částka nedosáhne 0,5 % z celkového objemu vybraných daní, bude proporcionálně doplněna 

podle počtu asignací (nikoliv podle jejich hodnoty).  Daňové asignace jsou v Maďarsku 

doplněny zdroji z veřejných fondů. Na základě usnesení parlamentu a vlády stát přispívá na 

architektonické nebo rekonstrukční projekty. Dalším zdrojem finančních prostředků pro CNS 

je státní příspěvek na mzdy církevních zaměstnanců, podpora veřejně prospěšných aktivit 

(vzdělávací, sociální, zdravotnické), kde mají CNS stejná práva na státní podporu jako jiná 
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sdružení. Specifikem Maďarska je zřízení zvláštního fondu s názvem Ústřední národní civilní 

fond (zřízen maďarskou vládou). Podstata fondu spočívá v příspěvku Maďarska ze státního 

rozpočtu ve stejné výši, která byla vybrána na základě asignací pro neziskové organizace. 

Fond následně tyto prostředky rozděluje výše zmíněným neziskovým organizacím 

prostřednictvím vyhlašování různých programů, dotací a grantů zejména na podporu veřejně 

prospěšných aktivit. (Moravčíková,2011) 

3.3.4 Průřez problematikou církevních restitucí ve vybraných zemích EU 

V Maďarsku již v roce 1991 přijal stát zákon o navrácení několika tisíců budov, které byly 

definovány jako nezbytné pro pastorační, charitativní, vzdělávací a sociální činnost dvanácti 

majoritních církví. Tento zákon se vztahuje k majetku zabavenému po 1. lednu 1946. V roce 

1997 bylo církvím umožněno nárokovat finanční kompenzaci za majetek, který jim nemohl 

být vydán. V témže roce se Budapešť dohodou se Svatým Stolcem zavázala k financování 

charitativních, vzdělávacích a sociálních aktivit katolické církve, což jí zaručuje podmínky, 

jaké mají ostatní veřejnoprávní instituce.  

Polská vláda přijala zákon o církevních restitucích už v roce 1989 a zřídila při ministerstvu 

vnitra 5 komisí, které mají za úkol dohlížet na návrat majetku, a skládají se ze zástupců státní 

správy i představitelů církví. Patří zde komise pro církev katolickou, pro pravoslavnou a pro 

evangelickou církev augsburského vyznání, pro židovské obce a pro ostatní CNS. Katolické 

církvi bylo vráceno přes 56.000 hektarů půdy z původních cca. 400.000 hektarů.  

Ještě v rámci tehdejšího Československa byly schváleny v letech 1990 a 

1991 zákony o restituci židovského majetku. Na Slovensku byl v roce 1993 přijat zákon 

o majetku zabaveném ostatním církvím a náboženským skupinám, na jehož základy dostaly 

nejednou možnost zažádat o jeho navrácení (další možnost církve dostaly v letech 2005 a 

2006). Nápravu ovšem zpomaloval nedostatek finančních prostředků potřebných ke 

kompenzaci. Na základě vyjádření Katolické církve získala zpět zatím zhruba třetinu 

původního vlastnictví, jiné zdroje uvádějí, že by se mělo jednat o 60% nárokovaného majetku. 

Finanční podpora CNS je garantována mezinárodní smlouvou (konkordátem) se Svatým 

Stolcem. 

V Chorvatsku se stát zavázal na základě konkordátu, který byl uzavřen roku 1998, 

k navrácení či finanční kompenzaci majetku katolické církve zabaveného po roce 1945. 

Katolická i Pravoslavná církev stále čekají na navrácení části svého bývalého vlastnictví, 

jelikož restituce probíhají velice pozvolna. 
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V roce 2001 vrátilo Ministerstvo financí Slovinska Katolické církvi 8 000 hektarů lesa 

v Triglavském národním parku. Narovnání majetku však doposud nebylo dokončeno. Ke 

kompletnímu vypořádání došlo pouze v souvislosti s židovskou obcí, ovšem ta má necelých 

200 členů a tudíž nebylo nárokovaného majetku mnoho. 

V Pobaltských zemích (Litva, Lotyšsko, Estonsko) byl navrácen majetek CNS již 

v devadesátých letech. 

Bulharská republika, jako jedna z prvních východoevropských zemí, přijala zákon 

o restitucích, ovšem požadavky církví o navrácení zabaveného majetku nebyly plně vyslyšeny 

a restituce probíhá v etapách. 

Rumunsko bylo poslední zemí, která po pádu Železné opony přijala zákon o restitucích. 

Vyrovnávání s náboženskými společnostmi brzdí skutečnost, že není zajištěn dostatečný 

přístup k archiváliím, které by přímo dokazovaly oprávněnost nároku (není potvrzeno 

vlastnictví majetku před konfiskací). 

V Německu k rozsáhlému vyvlastnění církevního majetku nedošlo, proto se po roce 1989 tato 

problematika neřešila, s výjimkou několika málo budov a pozemků, které byly odebrány 

většinové evangelické a menšinové katolické církvi, a které se podařilo získat zpět fyzicky, 

nebo kompenzací.  

Z výše uvedeného vyplývá, že naprostá většina postkomunistických evropských států již 

přijala právní úpravu, která počítá alespoň s částečnou naturální restitucí, a v tomto ohledu 

Česká republika nepatrně zaostala. Nicméně i v okolních zemích se v praxi často objevují 

obtíže spojené s faktickým vydáváním konfiskovaného církevního majetku. Nevydávaný 

majetek je přitom zpravidla kompenzován finanční formou. 

(www.euroskop.cz) 

4 DŮVODY A PRŮBĚH RESTITUCÍ CÍRKEVNÍHO MAJETKU V ČR 

4.1 Historický vývoj financování CNS 

4.1.1 Vývoj od 18. století do roku 1938 

Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 začala v českých zemích éra rekatolizace, která byla po sto 

letech vystřídána odklonem státu od podpory církve. Přes skutečnost, že byl Karel IV. věřící 

katolík, zakázal církvi nabývat nemovitosti. Osvícenské reformy zahájila jeho dcera, Marie 

Terezie a to v řadě oblastí (přivedla církev pod státní dozor, zejména pak správu řádového a 

diecézního jmění). Církevní nadace byly věnovány školství a armádě a zádušní jmění bylo 

http://www.euroskop.cz/
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zatíženo kontribucí. Po roce 1773 zrušila Marie Terezie jezuitský řád a řádový majetek byl 

zestátněn a převeden do studijního fondu. 

Státní dohled byl ještě více zostřen za vlády Josefa II., který se ve svém jednání řídil 

odůvodněním, že valnou většinu majetku získala církev od předchozích panovníků formou 

darů, a zavedl do státního práva ustanovení, že církevní statky byly vždy statky státními. 

Církvím ponechal pouze řízení jejich hospodářského provozu pod státním dozorem. V roce 

1781 zrušil všechny kláštery s výjimkou těch, které se zabývali vzděláváním, vědeckou 

činností, zdravotnictvím, nebo charitou. V letech 1782 – 1787 bylo z jeho titulu zrušeno 71 

klášterů, jejichž majetek byl vyvlastněn a převeden do zemských náboženských fondů 

(později byly sloučeny do Náboženské matice). Úroky z těchto fondů zabezpečovaly příjmy 

kléru, zvyšovaly počet farností a stavby vesnických kostelů. Za vlády Josefa II. pokleslo 

církevní vlastnictví pozemkového fondu z 10 % na 3 % půdního fondu dnešní České 

republiky.  

Roku 1809 nařídil císař František II. církvi vydat velkou část zlata a stříbra z kostelů, tímto 

krokem získal finanční prostředky pro vedení války s Napoleonem Bonaparte. Až po roce 

1848 se církev zbavila tlaku a konkordátem mezi státem a církví jí byl navráceno právo 

spravovat své majetky. Církve znovu získaly právo zakládat nadace, byla zrušena státní 

kontrola nad hospodařením církve a došlo k úpravě vnějších právních poměrů církve. 

Náboženský fond začal být dotován ze státních prostředků a obstarávání finančních 

prostředků pro církev bylo vyřešeno uzákoněním tzv. kostelní konkurence. Každý, kdo se 

hlásil k určitému náboženství, byl povinen přispívat formou kostelní přirážky k obecní dani na 

potřeby své farnosti. Pro chudé farnosti byl přijat tzv. kongruovaný zákon, který zavedl státní 

příspěvek k příjmům chudých duchovních (tzv. kongruum). Smyslem těchto příspěvků bylo 

vyrovnat sociální rozdíly v příjmech kněží z bohatších a chudších farností. (Kalný,1995) 

Na našem území byl institut kongruy ze strany státu používán ve prospěch některých církví 

v letech 1885-1949 a ostatní státem uznané církve dostávaly poměrnou část dotace. Provizorní 

kongruový zákon byl několikrát novelizován a platil na našem území až do nové úpravy 

v roce 1928. Stát se těmito zákony zavazoval prostřednictvím náboženských matic 

k výživnému těch kněží v katolické duchovní správě, jejichž příjmy nepokrývaly výnos obročí 

a štolových příjmů od věřících. (Tretera,2002) 

V roce 1921 bylo z více než třinácti milionů obyvatel Československa pouze 724 tis. bez 

náboženského vyznání. Po vzniku ČSR v roce 1918, kdy převládala revoluční euforie, 

převládal názor, že by mělo dojít k odluce CNS od státu. Tuto myšlenku formuloval již 

profesor T. G. Masaryk ve Washingtonské deklaraci v hlavních zásadách budoucí ústavy 
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československého národa zakotvit požadavek odluky církve od státu. Provizorní ani 

definitivní verze ústavy však zásady odluky neobsahovaly a to z několika důvodů. 

Neexistovala dokonalá představa ani právní důsledky odluky, navíc byl zastáván názor, že 

ústava není nejvhodnějším dokumentem pro řešení takovéto kontroverzní a složité 

problematiky. Masaryk si uvědomoval, že zakotvení odluky v ústavě a zavedení prakticky ze 

dne na den, není pro právě vznikající stát vhodné. Doporučoval pozvolný přechod od bývalé 

unie k úplné a dokonalé rozluce. (Bednář,1934) 

S určitostí chtěl Masaryk postupovat s taktem a co největší šetrností k věřícím. V té době 

vstupovaly do církevní problematiky tři různé právní systémy: bývalý rakouský právní 

systém, bývalý uherský právní systém a platný rumunský právní systém. Tento problém 

nemohl být z technických a politických důvodů řešen bez spolupráce s Vatikánem. 

(Rektořík,2000) 

K první výměně diplomatů obou zemí došlo již v roce 1920. Dne 20. ledna 1928 došlo ke 

konečnému diplomatickému sblížení ČSR a Vatikánu schválením Modus vivendi a jeho 

vstupem v platnost 2. února 1928. Modus vivendi byl úmluvou následného řešení zásadních 

záležitostí týkajících se vztahu státu a církve. Byl velmi stručný, ale na svou dobu velice 

moderní. Nejvýznamnějším bodem byl pro ČSR první článek, podle něhož se „Svatá stolice a 

vláda československá dohodly o zásadě, že žádná část Československé republiky nebude 

podřízena ordináři, jehož sídlo je za hranicemi našeho státu, a že rovněž žádná 

československá diecéze nebude přesahovati státních hranic.“ Ekonomické záležitosti církve se 

v Modu vivendi vůbec neřešily. (www.spcp.prf.cuni.cz) 

Po vzniku ČSR zůstala právní úprava státní finanční podpory církvím z dob Rakouska – 

Uherska v podstatě zachována, ovšem některá ustanovení rakouských právních předpisů, 

nebyla uplatňována (zejména předpisy příliš svazující církve). Kromě pozměnění některých 

prvorepublikových zákonů byly přijaty některé nové normy (zákon o zvýšení odpočivných 

platů, o úpravě platů diecézních bohosloveckých učilišť). Také zákony menšího významu 

měly za cíl sociální pomoc duchovním. V podstatě komplexní normou byl zákon o úpravě 

platů duchovenstva CNS státem uznaných (kongrua). V praxi si církev zabezpečovala sama 

většinu kulturní a sociální činnosti (z vlastních zdrojů a darů). Pouze jedna třetina duchovních 

pobírala kongruu.  (Tretera,2002) 

Dne 2. Září 1935 byly vydány příslušné legislativní akty státu (v souvislosti s realizací 

papežské buly Ad Ecclesiasticiregiminisincrementum), které řešily podrobnosti týkající se 

církevního majetku. Majetek byl rozdělen do čtyř skupin: obroční jmění, kostelní jmění, jmění 

církevních komunit a nadační jmění. Postupovalo se podle právní praxe ČSR vycházející 
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z takzvané teorie instituční, podle které je předmětem církevního jmění jednotlivý církevní 

ústav, jež byl podle československého práva oprávněn k jednání o příslušném majetku. 

Církevní jmění se tímto stalo jměním vázaným, sloužícím církevním účelům (bez vlastnictví 

církve), zvláštním druhem veřejného jmění, u kterého se jednalo o veřejnoprávní vlastnictví. 

K systémovým změnám nedošlo ani se vznikem Protektorátu Čechy a Morava, žádné změny 

se netýkaly ekonomického zabezpečení CNS. Nově přijaté normy se týkaly pouze židovské 

populace, vydalo se několik stovek protižidovských nařízení a opatření. Jedním z prvních 

opatření bylo samozřejmě zbavení majetku židů. Židovská obec byla zbavena majetkové 

základny postupnou „arizací“ (konfiskací židovského majetku) a její činnost byla po dobu 

trvání protektorátu utlumena.  

(Rektořík, 2002) 

4.1.2 Vývoj od roku 1945 – 1989 

Částečná demokracie v mezidobí let 1945 – 1948 podléhala stále více vlivu komunistické 

strany. Ještě před komunistickým obratem byl přijat zákon o revizi pozemkové reformy, na 

základě kterého byla církvím odňata zemědělská a lesní půda s rozlohou nad 50 ha. Jednalo se 

o velké správní celky a církvím (zejména římskokatolické) bylo tímto zákonem zabráno 

přibližně 75 % celkového objemu majetku. Tento zákon stanovil za vyvlastněný nemovitý 

majetek finanční náhradu, kterou však církev nikdy nedostala. Byl učiněn soupis církevního 

majetku, který v té době čítal obrovský pozemkový majetek (kolem 319 tis. ha zemědělské a 

lesní půdy), přes 200 dvorů a podniků (zejména pivovarů, lihovarů, mlýnů a pil). Hodnota 

tohoto majetku činila v r. 1945 4,28 miliardy, státním úřadem byla dokonce odhadována na 10 

miliard korun. Samotný zábor majetku pak probíhal ve dvou fázích, kde bylo rozhodující pro 

převzetí majetku zaznamenání právně předepsaným způsobem v pozemkové knize a je možné 

vytvořit jeho přesný seznam. (Tretera,2002) 

Dne 25. února 1948 došlo k převzetí moci v Československé republice komunistickou stranou 

po vyvrcholení postupného procesu. Komunistická strana se tak v letech 1948 – 1989 stala 

zodpovědnou „ za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé 

porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními 

zločiny a terorem proti nositelům odlišných názor, nahrazením fungujícího tržního 

hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, 

zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, 

bezohledným ničením přírody.“ (preambule zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti 

komunistického režimu) 
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Tato systematická a cílená destrukce vlastnického práva se nevyhnula ani církvím a 

náboženským společnostem. Církev a jejich hospodářská soběstačnost byla komunistickým 

režimem vnímána jako překážka před totalizací společnosti. Docházelo k odnímání majetku 

na základě aplikace právních norem z doby před rokem 1948 anebo na základě nově přijatých 

zákonů a předpisů. Majetek byl ovšem odnímán i v přímém rozporu s těmito zákony. Proti 

těmto praktikám neexistovala žádná účinná právní ochrana v soudním či správním řízení, 

neboť tyto orgány byly mocenskou stranou využívány jako prostředek k represi a potlačování 

náboženské svobody. Církve byly zbaveny veškeré finanční a materiální základny a byly 

odkázány výhradně na příjmy ze státního rozpočtu dle zákona o hospodářském zabezpečení 

církví státem, který umožňoval vznik a prohloubení přímé ekonomické závislosti církví na 

státu a výkon kontroly a represe. Zavrženíhodné bylo páchání justičních vražd a přímých 

fyzických likvidací. Docházelo k vykonstruovaným procesům, které vedly k odsuzování 

církevních představitelů a mnohaletým trestům. Náboženská svoboda byla cíleně potlačována 

a likvidována a činnost náboženských institucí byla omezována na všech úrovních.  

4.1.3 Vývoj v letech 1989 – 2012 

Po roce 1989 došlo k řešení otázky restitucí církevního majetku. V roce 1990 a 1991 přijalo 

Federální shromáždění tzv. výčtové zákony, kterými došlo u některých právnických osob 

Církve římskokatolické k navrácení některých souborů nemovitostí (zejména budovy 

klášterů). V roce 1992 byl navržen Obecný restituční předpis, jehož schválení zabránila 

slovenská část Sněmovny národů Federálního shromáždění. K částečnému navrácení majetku 

církvím docházelo po rozdělení Československa v letech 1996 až 1998 a to tzv. exekutivní 

cestou (převod majetku na základě rozhodnutí vlády). Takto bylo vydáno malé množství 

nehospodářského, většinou kultovního a pastoračního majetku. 

V roce 1998 se jednalo o tzv. výčtovém zákoně, který by obsahoval výčet všech individuálně 

určených nemovitostí k vydání. Tento zákon započal řešení majetkového narovnání, kde 

v první fázi mělo dojít k vydávání kultovních objektů. Mnohé státní instituce spatřovaly tento 

plán jako nereálný a nesouhlasily s ním ani mnohé církve. (Kříž, 2009) 

Komunistický totalitní režim zcela zlikvidoval materiální zázemí řeholního řádu a kongregace 

Církve římskokatolické a proto bylo zapotřebí umožnit jejich existenci vydáním toho 

nejpotřebnějšího, co tato komunita potřebovala k řádnému fungování – objektů klášterů. Bylo 

tak učiněno zákonem č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů 

a kongregací a arcibiskupství olomouckého kraje, který byl schválen Federálním 

shromážděním ČSFR 19. Července 1990. Příloha tohoto zákona obsahovala vymezený výčet 
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majetku, který byl prohlášen (ke dni účinnosti tohoto zákona) za vlastnictví jednotlivých řádů 

a kongregací. Rozsah a výběr nemovitostí byl stanoven dohodou konference vyšších 

řeholních představených a předsednictva vlády ČSFR a došlo k vydání menší části odňatých 

klášterů. Zákon byl v roce 1991 novelizován a rozšířen o počty vrácených klášterů. Zároveň 

umožnil omezenou restituci movitých věcí, které se v klášterech nacházely k 10. dubnu 1950. 

Navráceno bylo 72 objektů z celkového počtu 800 odňatých budov. Zvolená metoda se 

z krátkodobého hlediska jevila jako účinná, ale v dlouhodobém hledisku se projevily její 

nedostatky: zákon je možné vnímat jako porušení principu dělby moci, metoda přesného 

výčtu vydávaných nemovitostí generuje chyby (buďto v důsledku neustále probíhající změny 

číslování parcel, nebo v důsledku prostého omylu zákonodárce), zákon se stal záminkou proti 

řešení obecného restitučního zákona do budoucna, zákon byl využit Nejvyšším soudem ČR a 

poté i Ústavním soudem ČR k vytvoření zvláštní právní konstrukce s účelem zabránit církvím 

a náboženským společnostem domáhat se svého původního majetku soudní 

cestou.(Moravčíková, 2010) 

Církve očekávaly, že ke zmírnění majetkových křivd dojde na základě komplexní právní 

úpravy. Zákonodárci přijali celou sérii obecných restitučních a rehabilitačních předpisů, ale 

CNS v nich nebylo přiznáno postavení osob oprávněných k navrácení majetku, přestože 

konstrukce některých z nich k tomu vybízely. Jedním z výše uvedených předpisů byl zákon o 

půdě, který se vztahoval na „půdu tvořící zemědělský půdní fond nebo do něj náležící, včetně 

lesního půdního fondu, a některé budovy a stavby funkčně související se zemědělskou a lesní 

výrobou.“ Nakonec zvítězilo úzké pojetí oprávněných osob, což umožňovalo restituci 

zemědělského majetku pouze fyzickým osobám. Ve vztahu k vyvlastněnému majetku CNS 

byl přijat kompromisní model, který byl složen ze tří vzájemně konkurenčních návrhů, 

projednán a doporučen ke schválení. Problém byl ovšem v otázce vymezení oprávněných 

osob, kde se nabízely dvě varianty: první počítá pouze s fyzickými osobami, druhá doplňuje o 

ustanovení, podle kterého se za oprávněné osoby za uvedených podmínek považují také CNS, 

řeholní řády a kontace se sídlem na území ČSFR. Hlasováním byla druhá varianta odmítnuta, 

ale jen velmi těsnou většinou. Byl přepracován a ještě téhož roku (1991) znovu předložen 

Federálnímu shromáždění ke schválení. Tato verze již neřešila otázku ochrany majetku CNS, 

ale obsahovala pouze blokační paragraf ve znění: „ Majetek, jehož původním vlastníkem byly 

církve, náboženské společnosti, řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným 

osobám do přijetí zákonů o tomto majetku.“ V roce 1992 byl předložen návrh zákona „o 

majetkové restituci a rehabilitaci CNS“, ovšem nikoliv vládou, ale skupinou 62 poslanců 

Federálního shromáždění. Návrh představoval první a zároveň na dlouho dobu (do roku 2008) 
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také poslední pokus o komplexní zmírnění následků majetkových křivd CNS. Koncepce 

návrhu zákona odpovídala v té době přijímaným restitučním předpisům, které byly založeny 

na principu naturální restituce, peněžní náhrada plnila pouze subsidiární roli. Dle 

navrhovatelů se měla CNS vydat zemědělská a lesní půda, vodní plochy, budovy patřící 

k původní zemědělské usedlosti nebo sloužící zemědělské a lesní výrobě. S odstupem času lze 

v návrhu zákona spatřovat řadu legislativně – technických nedostatků, ale lze jej pokládat za 

krok správným směrem, jelikož mínil tuto citlivou otázku postupného ekonomického oddělení 

CNS od státu vůbec řešit. Návrh se bohužel stal obětí pravidla tzv. zákazu majorizace a k jeho 

přijetí chybělo 28. dubna 1992 pouhých 6 hlasů slovenské části sněmovny. Ostatní části 

Sněmovny národů s návrhem souhlasily. V průběhu let došlo k řadě neúspěšných jednání, 

která v letech 2007 – 2008 vyústila v návrh záměru „Zákona o zmírnění některých 

majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody“. 

Tento návrh připravovaly dvě komise. Vládní, jež se skládala z ministrů a ekumenická 

církevní složená z Ekumenické rady církví a České biskupské konference. Tyto dvě komise se 

shodly v prosinci 2007 na ideovém záměru návrhu zákona. Dosaženým pokrokem při jednání 

byla skutečnost, že s ohledem na rozdílné vnímání role majetku u různých církevních subjektů 

návrh zákona předjímal hned dva rozdílné přístupy k nápravě křivd. Zjednodušeně bylo 

možné dohodu charakterizovat následovně: Řeholním řádům a kongregacím církve 

římskokatolické měl být vydán majetek dle zákona v přesně definovaných případech 

v naturální formě. Všem ostatním CNS měla být za zabavený majetek poskytnuta finanční 

náhrada. Za majetek, který by CNS vrácen nebyl a zůstal by v rukou státu a obcí, bylo na 

základě ekonomických podkladů a odhadu ceny nevráceného majetku dohodnuto odškodění a 

to ve výši 83 mld. Kč. Dohodnutá částka měla být vyplácena v rozmezí 60 let a úročením ve 

výši 4,85 %. Stanovení úrokové míry navrhlo Ministerstvo financí ČR analogicky k úrokové 

míře, která byla dosahována v době dohody u státních půjček na 40 let. Podstatným 

výsledkem majetkového narovnání mělo být zrušení zák. 218/1949 Sb., podle něho má stát 

povinnost hospodářsky zabezpečovat církve. V roce 2007 byla tato zákonná povinnost plněna 

státem částkou přibližně 1,3 mld. Kč ročně. Stávající státní podpora měla být podle dohody 

vyplácena ještě po dobu 20 let s tím, že bude pozvolna klesat ze stávající výše až na nulu. 

CNS by tedy disponovaly od státu příspěvkem na platy duchovní, který by v prvním roce 

odpovídal částce v rozpočtu Ministerstva kultury ČR určené na CNS v roce započetí splátek a 

postupně by se každý rok snižoval o pět procentních bodů. Financování v průběhu 

přechodného období mělo umožnit CNS vytvořit si nové zdroje a organizační systém 

vlastního financování a usnadnit tak CNS přizpůsobení se nové ekonomické situaci 
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samofinancování. Po čtyřech desetiletích, kdy byly CNS odkázány v mnoha směrech na stát, 

by si musely vybudovat či rozvinout personální, organizační a jiné zázemí, aby se po skončení 

nastaveného přechodného období mohly hradit samostatně své mzdové a provozní výdaje. 

CNS se za tuto podporu po vzájemné dohodě vzdaly požadavku valorizace vyplácené náhrady 

za nevydaný majetek. CNS učinily dva kompromisy: na jedné straně netrvaly na splnění 

všech svých nároků na stát a v souvislosti s vydáváním zemědělské půdy nepožadovaly 

náhrady za živý ani mrtvý inventář, technické znehodnocení budov, neplnění nároků 

z patronátních práv apod. V požadavcích CNS neměly ani náhradu ušlých výnosů ze 

zabaveného majetku za dobu od roku 1949 do současnosti, které Národohospodářská fakulta 

VŠE ocenila na 160 mld. Kč. CNS rovněž souhlasily i s návrhem vlády, který se týkal úročení 

a doby splácení. Pozitivním prvkem navrhovaného řešení byla kromě dohody mezi vládou a 

církvemi i dohoda mezi CNS navzájem, která stanovila budoucí dělení očekávaných náhrad 

mezi Římskokatolickou církví a nekatolickými církvemi v poměru 83 : 17. Tento podíl na 

náhradách měl být každé CNS zaručen na základě smlouvy s Českou republikou. Zároveň by 

tak bylo řešeno současně majetkové narovnání mezi státem a CNS i dlouhodobé financování 

CNS. Takto mělo být podpořeno i financování těch CNS, které před rokem 1948 vlastnily jen 

minimum majetku. Výhodou výše uvedeného narovnání mělo být rovněž odblokování 

nemovitostí, které byly před rokem 1948 v majetku CNS a s kterými nesmělo být podle 

blokačního paragrafu nakládáno. Návrh zákona byl z těchto důvodů považován za velmi 

racionální kompromis a jako takový byl předložen Parlamentu České republiky a 

projednávání zákona se stalo základem konfrontační politické diskuze mezi tehdejší vládní 

koalicí a opozicí. Projednání návrhu zákona bylo Poslaneckou sněmovnou svěřeno dočasné 

parlamentní komisi pro řešení majetkových otázek mezi státem a CNS. Na základě celé řady 

právních expertíz z řad odborných organizací shledala komise nezpochybnitelný nárok CNS 

na navrácení majetku. Například studie Národohospodářské fakulty VŠE vyvrátila obavu 

některých poslanců, že stát vynakládal v minulosti na CNS více financí, než představoval 

výnos ze zabaveného církevního majetku. Studie odhadla, že výnos státu z nevydaného 

církevního majetku byl v uplynulých padesáti letech o 168,8 mld. Kč vyšší, než náklady státu 

na CNS. Závěrem své činnosti Parlamentní komise konstatovala, že v průběhu dosavadního 

jednání nedošlo ke sblížení stanovisek vládních a opozičních stran a doporučila Poslanecké 

sněmovně parlamentu ČR návrh zákona zamítnout a zahájit nové jednání s CNS, které by 

přineslo takový způsob narovnání, který by objektivně a prokazatelně vycházel z hodnoty 

bývalého majetku CNS, jež vlastnily k 25. 2. 1948. Proto poslanci trvali na identifikaci všech 

majetkových položek nevydaného majetku, což by mohlo s ohledem na omezenou kapacitu 
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katastrálních úřadů trvat i desetiletí. Opoziční poslanci vlastní návrh parlamentní komisi 

nepodali. ČSSD navrhovala předání výnosu značně sníženého majetkového narovnání do 

jakési „náboženské nadace“, která by obhospodařovala výdaje spojené s náboženskou, 

sociální, zdravotní a kulturní aktivitou CNS. Výše kompenzace by však dle ČSSD měla být 

zohledněna finančními možnostmi státu.  Neschválením návrhu zákona některými poslanci 

tak bylo vyhověno proticírkevním náladám části společnosti v ČR a zmařena šance na nové 

kompromisní uspořádání vztahů mezi CNS a státem. Odmítnutím výše uvedeného návrhu 

zákona tak byla promeškána další příležitost uspořádat nové vztahy mezi CNS a státem a to i 

přes maximální vstřícnost ze strany CNS, které při přípravě návrhu zákona spolupracovaly a 

byly ochotny slevit ze svých zákonných nároků a řešit pouze jejich část. (Moravčíková, 2010) 

 

V roce 2010 vzešla nová vláda, která ve svém programovém prohlášení deklarovala, že chce 

co nejrychleji schválit zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi, jenž by umožnil odluku církví od státu a rozvoj měst a obcí, které byly 

postiženy nevyřešením této otázky. Na půdě samotného Parlamentu pak došlo k několika 

významným změnám návrhu zákona. Z významnějších lze uvést skutečnost, že církve budou 

muset prokázat listinou nebo jiným důkazem, že jí nárokovaná nemovitost spadá do kategorie 

tzv. majetkových křivd. Po několika neúspěšných pokusech došlo na začátku roku 2012 

k přepracování návrhu o majetkovém narovnání s CNS. Cílem bylo najít takovou variantu, 

která by minimalizovala zátěž pro státní rozpočet a přitom byla přijatelná i pro CNS. Tento 

předpoklad byl novým návrhem splněn. Největším posunem v přepracovaném návrhu byla 

změna poměru naturální restituce a finanční náhrady, jelikož navrhovaný zákon již 

nerozlišoval (na rozdíl od návrhu z roku 2008) dvě skupiny oprávněných osob. Tímto byl 

rozšířen okruh majetku, který může být vydán. V porovnání s rokem 2008 se tedy finanční 

náhrada snížila o 24 mld. Kč a proporčně se zvýšil celkový objem naturálních restitucí. 

Poprvé byl návrh zákona projednáván v únoru 2012 a poté následovalo několik bouřlivých 

jednání v Parlamentu ČR, která mnohdy trvala do pozdních nočních hodin. Poslaneckou 

sněmovnou byl nakonec návrh zákona o majetkovém vyrovnání schválen ve třetím čtení 

14. července roku 2012. Ovšem Senát dle očekávání návrh v srpnu téhož roku zamítl. 

Poslanecká sněmovna 8. listopadu r. 2012 návrh zákona o majetkovém vyrovnání postoupila 

prezidentovi k podpisu v původním znění. Prezident i přes svůj deklarovaný nesouhlas 

s návrhem zákona vyjádřil vůli tento zákon nevetovat dne 22. listopadu 2012. Došlo tedy ke 

schválení zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi v listopadu roku 2012. (Svaz měst a obcí) 
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Shrnutí základních rozdílů mezi vládními návrhy z roku 2008 a 2012 je zaznamenáno 

v Tabulce č. 3. Pozitivem pro státní rozpočet je zajisté také nahrazení původního úroku 4,85 

% p.a. za inflační doložku. Jelikož je nepravděpodobné, že by inflace přesáhla 5 % (vzhledem 

k inflačnímu cíli ČNB) je pro stát tato varianta určitě výhodnější.  

 

Tabulka č. 3 Základní rozdíly návrhů v letech 2008 a 2012 

  rok 2008 rok 2012 

oprávněné osoby 
2 skupiny s rozdílnými 

restitučními nároky 
stejné postavení pro všechny 

finanční náhrada 83 mld. Kč 59 mld. Kč 

naturální restituce 51 mld. Kč 75 mld. Kč 

délka splátek            

finanční náhrady 
60 let 30 let 

úrok 4,85 % p.a. 
valorizace dle míry inflace                

(inflační cíl ČNB = 2 %) 

přechodné období 
20 let, příspěvek snižován o 5 % 

ročně 

17 let, příspěvek 3 roky konstantní, 

poté snižován o 5 % ročně 

Zdroj: návrhy zákonů z let 2008 a 2012, (www.psp.cz), vlastní zpracování 

 

4.2 Zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi 

 

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon o majetkovém vyrovnání s CNS. Již úvodní 

preambule naznačuje, že se nejedná o běžný formální zákon: 

„Parlament pamětliv trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly na 

území dnešní České republiky potlačovány, odhodlán střežit a rozvíjet zděděné kulturní a 

duchovní bohatství, veden snahou zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, 

které byly spáchány komunistickým režimem v období let 1948 až 1989, vypořádat majetkové 

vztahy mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi jako předpoklad plné náboženské 

svobody a umožnit tak obnovením majetkové základny církví a náboženských společností 

svobodné a nezávislé postavení církví a náboženských společností, jejichž existenci a 

působení pokládá za nezbytný prvek demokratické společnosti, se usnesl na tomto zákoně 
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České republiky“. (Preambule zákon č. 428/2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi) 

 

Kromě úvodní preambule je zákonný předpis rozdělen do IV. hlav, osmi částí a 26 článků.  

4.2.1 Hlava I. – Základní ustanovení 

V první části je základní ustanovení, které říká, že zákon upravuje zmírnění některých 

majetkových křivd, které komunistický režim spáchal na CNS v období od 25. února 1948 do 

1. ledna 1990 a vypořádání majetkových vztahů mezi CNS a státem.  Dále je zde vymezení 

základních pojmů, které upřesňují charakter majetku, na který se restituce vztahují. 

4.2.2 Hlava II. – Vydání některých věcí oprávněným osobám 

„ Oprávněnou osobou je 

a) registrovaná církev a náboženská společnost, 

b) právnická osoba zřízená nebo založená jakou součást registrované církve a 

náboženské společnosti, 

c) právnická osoba zřízená nebo založená za účelem podpory činnosti registrované 

církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, 

zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům, 

d) Náboženská matice, za podmínky, že v rozhodném období utrpěla tato osoba nebo její 

právní předchůdce majetkovou křivdu v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 

5. 

Povinnou osobou je 

a) Pozemkový fond České republiky, 

b) Lesy České republiky, s.p., 

c) stát, za který jedná příslušná organizační složka státu, 

d) státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik a jiná státní organizace, za 

podmínky, že tato osoba je oprávněna hospodařit s majetkem státu nebo vykonávat 

správu majetku státu, který se stal v rozhodném období předmětem majetkové křivdy 

v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5.“ 

V hlavě II. jsou dále zmíněny skutečnosti vedoucí k majetkovým křivdám (ve výše uvedeném 

§ 5), ke kterým patří: 

- odnětí věci bez náhrady postupem podle zákonů o pozemkových reformách, o 

zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů, o organizaci státní ústavní léčebné péče, o 
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vojenských újezdech, o základní úpravě jednotného školství, o začlenění a správě a 

správě konfiskovaného lázeňského majetku, o znárodnění některých hostinských a 

výčepních podniků a ubytovacích zařízení atd., 

- úkony učiněné Náboženskou maticí, která nakládala s majetkem, jenžnevlastnila, 

zejména na základě vyhlášky o převzetí správy některých majetkových podstat 

náboženským fondem, 

- dražební řízení provedené zkrácenou formou na úhradu pohledávky státu, 

- darovací smlouva, jestliže k darování došlo v tísni, 

- kupní smlouva, k jejímuž uzavření došlo v tísni nebo za podmínek nápadně 

nevýhodných, 

- odmítnutí dědictví v dědickém řízení, pakliže k odmítnutí dědictví došlo v tísni, 

- vyvlastnění za náhradu, jestliže věc existuje a neslouží účelu, ke kterému byla 

vyvlastněna, 

- vyvlastnění nebo znárodnění vykonané v rozporu s tehdy platnými právními předpisy 

nebo bez vyplacení spravedlivé náhrady, 

- náboženská nebo politická perzekuce anebo postup, jenž porušuje obecně uznávané 

principy demokratického právního státu nebo lidská práva a svobody 

- převzetí nebo ponechání si věci bez právního důvodu. 

Další paragrafy této hlavy řeší např. povinnost a způsob vydání věcí Pozemkovým fondem 

České republiky, Lesy České republiky, s.p. a ostatními povinnými osobami, v jakých 

případech majetek vydat nelze, postup při vydávání zemědělské nemovitosti, společná 

ustanovení o vydávání věci, omezení převodu věcí aj.  

 

4.2.3 Hlava III. – Finanční vypořádání mezi státem a církvemi a náboženskými 

společnostmi 

Tato hlava specifikuje jednotlivé výše finančních náhrad pro CNS, které neodmítly se státem 

uzavřít smlouvu o vypořádání. Tyto finanční náhrady budou vypláceny ve třiceti 

bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách a jejich výše bude vypočtena jako 

podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu doposud neuhrazených ročních splátek, 

každoročně zvýšených o míru inflace, kterou zveřejní Český statistický úřad pro daný 

kalendářní rok. Tato finanční náhrada není předmětem daně, poplatku, jiného peněžitého 

plnění. Výše finančních náhrad pro jednotlivé CNS jsou specifikovány v Tabulce č. 4. Stát 

uzavře s každou dotčenou CNS smlouvu o majetkovém vyrovnání, kde budou použity 
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ustanovení občanského zákoníku. V rámci této smlouvy vystupuje stát v postavení dlužníka a 

dotčená CNS v postavení věřitele. Součástí smlouvy je výše finanční náhrady, princip splátek, 

ujednání o skutečnosti, že závazek vyplacení finanční náhrady nemůže bez dohody smluvních 

stran zaniknout jinak než splněním. Stát se zavazuje, že bude vyplácet příspěvek na podporu 

činnosti dotčené CNS. Za stranu státu uzavírá smlouvy o vypořádání vláda, za dotčenou CNS 

uzavírá smlouvu o vypořádání statutární orgán. Návrhy smluv o vypořádání byly doručeny 

Ministerstvem kultury každé CNS, které se vyrovnání týká do 2 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti zákona.  

 

Tabulka č. 4 Výše finanční náhrady pro jednotlivé CNS 

CNS výše náhrady v Kč 

Apoštolská církev                     1 056 336 374     

Bratrská jednota babtistů                        227 862 069     

Církev adventistů sedmého nebe                        520 827 586     

Církev bratrská                        761 051 303     

Církev československá husitská                     3 085 312 000     

Církev řeckokatolická                        298 933 257     

Církev římskokatolická                   47 200 000 000     

Českobratrská církev evangelická                     2 266 593 186     

Evangelická církev augsburského vyznání                        118 506 407     

Evangelická církev metodistická                        367 634 208     

Federace židovský obcí                         272 064 153     

Jednota bratrská                        601 707 065     

Luterská evangelická církev                        113 828 334     

Náboženská společnost českých unitářů                          35 999 847     

Pravoslavná církev v českých zemích                     1 146 511 242     

Slezská církev evangelická augsburského vyznání                        654 093 059     

Starokatolická církev v České republice                        272 739 910     

                    59 000 000 000     

Zdroj: zákon č. 428/2012 Sb., vlastní zpracování 
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Na závěr Hlavy III. je upraven jeden z vedlejších důvodů vzniku tohoto zákona. Zákon v § 17 

upravuje podobu podpory státu pro CNS, kde se snaží upustit od příspěvkového financování a 

dovést vztah CNS a státu k plánované odluce. Zákon stanoví, že bude stát vyplácet po dobu 

17 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dotčeným CNS příspěvek na podporu jejich 

činnosti. V prvních třech letech přechodného období 17 let, bude vyplácena plná částka, od 4. 

roku se výše příspěvku bude každoročně snižovat o částku odpovídající 5 % částky, která byla 

vyplacena v prvním roce tohoto přechodného období. Příspěvek je nutné poslat nejpozději do 

31. ledna daného kalendářního roku. Příspěvky na podporu činnosti dotřených CNS, stejně 

jako v případě finančních náhrad, nepodléhají zdanění. Ovšem rozdílem je nenavyšování 

příspěvků o růst cenové hladiny tak, jak to ukládá zákon u finančních náhrad.  

 

4.2.4 Doplňující informace k zákonu 

 

Poslední část zákona č. 428/2012 Sb. obsahuje závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení; 

Oprávněný může podat soudu žalobu o určení vlastnického práva státu z důvodu, že stát 

nemovitost prodal před nabytím účinnosti tohoto zákona, nebo převedl na jiný subjekt. V 

tomto článku jsou také řešena osvobození oprávněných osob od soudních poplatků aj. Ve 

zrušovacím ustanovení jsou podrobně vypsány hlavní změny, které nastávají zrušením zákona 

č. 218/1949 Sb., O hospodářském zabezpečení CNS státem a na něho navazujícím zákonem z 

roku 1992. Podstatná je především část čtvrtá, kde je novelizován zákon o daních z příjmu. 

Tímto jsou CNS osvobozeny od daně z příjmu při nabytí věcí, které CNS získají v rámci 

církevních restitucí a na jejich první prodej. Zákon o majetkovém vyrovnání s CNS vyžaduje 

nemalé množství právních úprav, které jsou vypsány ve 2. až 7. části zákona. Jedná se 

především o změny zákonů týkajících se CNS, daně z příjmu, zákona o správních poplatcích, 

a převodu státního majetku na jiné osoby. (zákon č. 428/2012 o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi) 

 

4.3 Postup při vydávání původního majetku CNS 

 

V naturální restituci má být CNS navráceno 75 mld. Kč. Vydávání majetku je dle zákona č. 

428/2012 Sb. ošetřeno smlouvou mezi příslušnou CNS a státem. Kroky, kterými se budou obě 

zúčastněné strany řídit, zveřejnilo Ministerstvo kultury ČR a jsou následovné: 
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1) Církevní subjekt (farnost, biskupství, řád) vyzve ve lhůtě do 31. 12. 2013 povinnou 

osobu (Pozemkový fond České republiky, Lesy České republiky, státní organizace) 

k vydání konkrétní věci, o které je CNS přesvědčena, že patřila do původního 

církevního majetku. Majetek, který v současné dobře patří obcím, krajům nebo 

fyzickým a právnickým osobám se v žádném případě nevrací, stejně jako věci, které 

jsou upraveny v § 8 zákona o majetkovém vyrovnání, jako jsou pozemky zastavěné po 

zestátnění, sportoviště aj. 

2) CNS musí prokázat vlastnictví nárokované věci v rozhodném období 25. 2. 1948 – 1. 

1. 1990 a doloží, že na něm byla spáchána majetkové křivda.  

3) Pokud CNS doloží všechny zákonné náležitosti, uzavře s ním povinná osoba 

(Pozemkový fond České republiky, Lesy České republiky, státní organizace) do 6 

měsíců ode dne doručení výzvy dohodu o vydání věci. V případě, že povinná osoba 

uzavření dohody odmítne, může se CNS obrátit s žádostí o rozhodnutí na pozemkový 

úřad.  

4) Pozemkový úřad přezkoumá, zda je uzavřená dohoda o vydání věci v souladu se 

zákonem.  

5) V případě, že pozemkový úřad neschválí dohoda o vydání věci uzavřenou mezi 

povinnou osobu a církevním subjektem, bude se moci CNS dožadovat přezkoumání 

tohoto rozhodnutí soudem. 

6) Jestliže bude dohoda pozemkovým úřadem schválena, bude do 30 dnů ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí předložena katastrálnímu úřadu, který provede zápis do 

katastru nemovitostí.  

7) V souvislosti s požadavkem Českého statistického úřadu, budou veškeré převody věcí 

ze státu na CNS každoročně hlášeny povinnou osobou na Ministerstvu kultury, které 

bude tyto data dále předávat Českému statistickému úřadu a Ministerstvu financí. Stát 

tak bude disponovat podrobným seznamem vydávaných věcí. 

Z výše uvedených bodů vyplývá, že zákon neumožňuje vydání věci, která v období od 25. 2. 

1948 až 1. 1. 1990 nepatřila do vlastnictví CNS a pokud existují pochybnosti ze strany 

povinného, je vše přezkoumáno pozemkovým úřadem. Povinným subjektem je za všech 

okolností pouze stát a státní organizace, za žádných okolností to nejsou obce, kraje a další 

nestátní subjekty. Od 1. ledna 2013 tedy byla zrušena blokace církevního majetku, jenž nyní 

patří obcím, krajům a dalším nestátním subjektům a nadále v jejich vlastnictví zůstane a 

nebude CNS vydáván. (www.mkcr.cz) 
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Tabulka č. 5 Evidence státního pozemkového úřadu o vydaných věcech za rok 2014 

členění položky ocenění v době pořízení ocenění před vyřazením 

stavební pozemky  x   x  

lesní pozemky 133 217,57 133 217,57 

zahrady, pastviny, 

louky 473 505 466,45 473 505 466,45 

rybníky a další vodní 

plochy 8 149 667,60 8 149 667,60 

zastavěná plocha 1 235 963,67 1 235 963,67 

ostatní pozemky 11 335 927,83 11 335 927,83 

bytové domy a bytové 

jednotky 14 842 794,10 3 583 155,15 

budovy pro služby 

obyvatelstvu x x 

jiné nebytové domy a 

nebytové jednotky 3 106 764,00 56 354,09 

komunikace a veřejné 

osvětlení 1 257 150,80 430 970,75 

jiné inženýrské sítě 2 211 914,28 993 968,13 

ostatní stavby 23 642 005,90 1 885 648,85 

celkem 539 420 872,20 501 310 340,09 

Zdroj: MKČR, vlastní zpracování 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že za rok 2014 došlo k vydání naturálií v hodnotě přes půl 

miliardy korun. Bezkonkurenčně nejvíc se vydával majetek ve formě zahrad, pastvin a luk, 

jejichž hodnota se pohybuje nad hranicí 400 mil. Kč.  
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5 ZHODNOCENÍ PŘÍSTUPŮ A NÁZORŮ NA RESTITUCE 

CÍRKEVNÍHO MAJETKU A FINANCOVÁNÍ CÍRKVÍ A 

NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ 

Téma církevních restitucí bylo jedno z nejdiskutovanějších témat v roce 2012. Celá 

společnost se rozdělila na dva tábory, přívrženců a odpůrců restitucí. Na základě velkého 

množství průzkumů veřejného mínění s církevními restitucemi nesouhlasila a dodnes 

nesouhlasí větší část české populace. Postoj lidského národa má určitě své důvody. 

S církevními restituce, jež byly schváleny vládní koalicí, nesouhlasí 74,5 % populace. Je až 

zarážející, že téměř dvě pětiny veřejnosti se bojí zneužití majetku a finančních prostředků 

z restitucí k individuálnímu obohacení zúčastněných osob a jsou přesvědčeni, že CNS určitě 

nevyužijí tyto finanční prostředky pro nemocné, nezaměstnané, nebo chudé lidi. Negativní 

postoj české populace má zčásti důvody ve většinově ateistické populaci českého národa, lidé 

také špatně vnímají, že se majetkové vyrovnání s CNS začalo řešit v době, kdy ekonomická 

situace státu není nejlepší. U mnoha lidí také převažuje názor papeže Františka I., že „církev 

má být chudá a pro chudé“. (žena-in.cz) 

 

5.1 Rozdílné názory na církevní restituce napříč politickou sférou 

 

Církevní restituce nerozdělovaly a nerozdělují jen běžné občany, ale jsou od roku 2012 

jedním z hlavních témat diskuzí a hlavně sporů napříč politickým spektrem. Již na začátcích 

jednání označila strana ČSSD vládní návrh jako „nerovný přístup k ostatním restituentům, 

který může přinést stovky žalob a navíc obsahuje řadu právních chyb.“ Na rozdíl od návrhu 

zákona, který byl předkládán, upřednostňovala ČSSD svůj návrh, aby byl zřízen 

veřejnoprávní fond, jenž by více zohledňoval historické souvislosti z doby, kdy byl majetek 

užíván církvemi, ale na druhou stranu existovala různá veřejnoprávní omezení. Princip fondu 

spočívá ve financování církví z výnosu tohoto speciálního veřejnoprávního fondu, CNS by 

fond spravovaly a bývalý církevní majetek by byl do něj převeden. (Parlamentní listy) 

 

5.1.1 Postoj koalice k církevním restitucím 

V květnu roku 2012 prohlásil premiér Petr Nečas při návštěvě Vatikánu, že není rozumné 

odkládat chystané majetkové vyrovnání CNS kvůli hospodářské krizi a škrtům v rozpočtu. 

Premiér vyslovil názor, že jak ve střednědobém, tak ve dlouhodobém výhledu jsou pro české 
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veřejné rozpočty výhodnější církevní restituce, než současný model, kdy jsou ze státní 

rozpočtu placeny mzdy duchovních. "Tento návrh zákona skutečně narovnává vztahy mezi 

státem a církvemi, všemi, nejen katolickou církví. Vlastně dojde de facto k odluce státu od 

církví, mizí naprosto nesmyslný stav, kdy duchovní jsou placeni jako státní úředníci,"dodal 

ministerský předseda. (parlamentní listy) 

Ještě tentýž měsíc se výkonná rada ODS rozhodla, že církevní restituce jsou prioritou příštích 

měsíců. Nečas také zdůraznil, že dostává podporu od všech koaličních poslanců a ve své 

straně očekává, že se budou chovat zodpovědně. Přitom ještě v lednu roku 2012 zaznívaly 

z koalice hlasy, které nabádaly k úpravám tohoto zákona. Nejmenší koaliční straně chtěla 

odsunout platnost zákona o rok, tedy až na 1. ledna 2014. Poté navrhla získat potřebné peníze 

sloučením vybraných úřadů a ministerstev. Radek John prohlásil: „Nabízíme koaličním 

partnerům jedno z významných opatření k úsporám a jsme dokonce připraveni ho sami 

podstoupit. Navrhujeme zrušit, případně spojit vybrané centrální úřady a vybraná 

ministerstva. Tím se významně sníží finanční nároky státu na státní rozpočet a můžeme tak 

dostát ekonomickým cílům koaliční vlády, aniž půjdou peníze z kapes daňových poplatníků." 

Partneři koalice z řad ODS a TOP 09 ovšem tento návrh odmítli akceptovat, jelikož je třeba 

řešit církevní restituce okamžitě a nelze je už ničím dalším podmiňovat. Dokonce byl tento 

pokus Věcí veřejných označen za snahu se zviditelnit. Petr Nečas byl skeptický, jelikož 

zastává názor, že není možné destabilizovat jakékoliv ministerstvo s jiným úřadem. Dle Petra 

Nečase "Je to krok, který je správný, na který tato země čekala více než 20 let. Krok, který 

pomůže stovkám a stovkám českých měst, které se nemohou rozvíjet, protože mají 

zablokované třeba pozemky. Jsou to věci, které byly v podobě smluvního dokumentu 

podepsány a zplnomocněny zástupci všech tří koaličních stran, dohodnuty s představiteli 17 

církví."(www.radio.cz) 

 

5.1.2 Postoj opozice k církevním restitucím 

 

Strana ČSSD byla od začátku jednání o církevních restitucích obviňována s populismu, že 

chtějí využít situace k předvolební kampani. Představitelé CNS nařkli ČSSD v souvislosti 

s drsnou kritikou církevních restitucí a označili jejich boj za ohrožení samotné podstaty 

demokracie. Štvavá kampaň proti církevním restitucím byla založena hlavně na umístěných 

billboardech a složenkách, které ČSSD rozesílala do schránek občanů a kterými chtěla 

upozornit na to, kolik peněz půjde na vyrovnání státu s CNS z kapes daňových poplatníků.  

http://www.radio.cz/
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Na Vysočině a ve Zlínském kraji se hejtmani rozhodli tuto kampaň nevyužívat, protože se 

domnívali, že by je mohla poškodit. Důvodem je vysoké procento katolíků, kteří v těchto 

krajích žijí. Vedení strany však přes jejich protesty nechalo vylepit plakáty po celé republice. 

(www.tyden.cz) 

ČSSD rezolutně nesouhlasila se způsobem, jakým chce koalice ODS a TOP 09 řešit 

majetkové a finanční narovnání s CNS. Vládní církevní restituce pokládali (a stále pokládají) 

za předražené, nespravedlivé a majetkoprávně riskantní. Dle ČSSD je důležité vytvořit 

dlouhodobý právní a ekonomický model vztahů mezi státem a CNS, je však podstatné, 

aby se opíral o co nejširší politickou a společenskou podporu. Jenom dostatečný sociální 

konsensus je předpokladem pro dlouhodobou stabilitu takového modelu, proto ČSSD 

navrhovala, aby byl současný návrh zamítnut a vláda zahájila nová jednání s CNS a to 

za účasti všech parlamentních stran. V případě nových jednání byla ČSSD připravena přinést 

vlastní návrh, který se opírá o dva základní principy, a to vznik veřejnoprávního fondu 

a zavedení daňových asignací. Z veřejnoprávního fondu chtěli financovat pastorační, sociální, 

kulturní a další veřejně prospěšné aktivity CNS na základě pravidel, které by si CNS mezi 

sebou dohodly. Tento fond by byl také impulsem ke zrušení stávajících blokačních ustanovení 

v zákoně o půdě, která komplikují rozvoj některých obcí. Místo finanční kompenzace 

navrhovala ČSSD zavedení daňových asignací. Příjemci asignací by mohly být nejen CNS, 

ale i jiné transparentně fungující neziskové instituce. Záleželo by pak jen na vůli lidí, zda 

přispějí na spolufinancování církevních aktivit. ČSSD spatřovala daňové asignace jako 

demokratičtější formu, která by se setkala s většinovou podporou mezi českou veřejností. 

(www.cssd.cz) 

 

Dne 8. 11. 2012 vydalo Ministerstvo kultury ČR dokument, ve kterém odpovídá na 10 

nejčastějších námitek ostatních vládních stran pro schválení zákona č. 428/2012 Sb. o 

majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Argumenty, které se koalice 

snažila vyvrátit, jsou následující: 

 

1) Návrhem zákona vzniká riziko prolomení Benešových dekretů 

Návrh zákona č. 428/2012 Sb. bez výhrad respektuje princip, že se nebude vydávat, nebo 

nahrazovat majetek, který byl zabavený před 25. únorem 1948. Jedná se pouze o nápravu 

křivd spáchaných v rozhodném období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 a dojde pouze k 

vydání majetku, který spadá do původního církevního majetku, který datově spadá do období 

výše uvedeného. Kromě toho návrh zákona stanoví, že se vydání věci nevztahuje na 

http://www.cssd.cz/
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konfiskovaný majetek na základě Benešových dekretů (§ 8 odst. 1 písm. h) návrhu 

zákona). Zařazením majetku, jenž podléhal revizi 1. pozemkové reformy, nedochází k 

prolomení hranice 25. února 1948, protože v tomto období byla zabavená část církevního 

majetku nahrazena, takže se na tento majetek zákon nevztahuje.  

 

2) CNS jsou zákonem zvýhodněny před ostatními skupinami restituentů 

V porovnání s ostatními restituenty nemůže být za žádných okolností řeč o zvýhodňování 

církví, jelikož ostatním restituentům byl už v 90. letech majetek vrácen a CNS nemohou již 

více jak 20 let čerpat výnosy ze svého majetku, které například v případě zabavených lesů 

dosahují miliardových hodnot. 

 

3) Stát Vatikán se stane největším vlastníkem nemovitého majetku 

Jediné církve, které jsou katolickými, jsou církve římskokatolická a řeckokatolická, zbylých 

15 církví, kterých se restituce dotýká, nemají na Vatikán žádnou vazbu. Zákon ukládá, že 

majetek má být vrácen biskupstvím, farnostem, řádům, charitám apod. Rozhodně ne Svatému 

stolci. Vydaný majetek využijí církve zejména na duchovní služby, ale také na kulturní, 

charitativní, společenské, školské služby v místech svého působení, což garantuje užitek pro 

české občany, obce i sociální projekty. 

 

4) Rozsah vydávaného majetku nebude veřejně známý 

Zákon stanoví pouze vrácení majetku, který církev prokazatelně vlastnila v rozhodném 

období. Kontrola bude prováděna pozemkovým úřadem, u každé žádosti, na základě 

srovnávacího sestavení parcel.  

 

5) Finanční náhrady se poskytují i za vydaný majetek 

Za majetek, který se z různých důvod vydávat nebude, je CNS poskytnuta náhrada ve výši 59 

mld. Tento majetek zůstává ve vlastnictví obcí, krajů, fyzických a právnických osob mimo 

Pozemkový fond a Lesy ČR. Tím došlo k odečtení původní celkové hodnoty majetku CNS ve 

výši 134 mld. o částku, kterou vydá Pozemkový fond a Lesy ČR, čítající 75 mld. Kč.  

Historické údaje byly prověřeny vládní komisí složenou z ministra zemědělství, ministra 

kultury a ministra financí a údaje jednotlivých položek prověřila také nezávislá poradenská 

firma Ernst & Young. Došlo i k rozsáhlé spolupráci s Národním archivem a kontrole 

archivních materiálů týkajících se historického majetku církve. Konkrétně se vyplatí náhrada 

za nemocnice (Valtice, Na Františku), statek Nebušice, Zámky (Řevnice, Horní Dunajovice), 
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zdravotní středisko Horoměřice, Střední odbornou školu vinařskou ve Valticích, bývalé 

Arcibiskupské gymnázium v Praze Bubenči a statek Horoměřice. Vlastníky tohoto majetku 

zůstávají zejména obce a kraje.  

 

6) Nadhodnocení finanční kompenzace  

K ocenění byly použity tržní ceny z důvodu spravedlivé hodnoty majetku protiprávně 

odebraného církvím, se kterým nemohly nakládat a získávat z něj užitek. Nelze zde používat 

vzorce jako při ocenění podle půdního zákona, kde nemožnost vrácení majetku byla řešena 

vydáním náhradního pozemku (jen ve výjimečných případech došlo k výplatě finanční 

náhrady).  

 

7) Církevní restituce zvýší zadluženost státu 

Náhrada, která bude církvím vyplacena za nevydaný majetek ve výši 59 mld., bude splácena 

po dobu 30-ti let a to ve výši cca 2 miliardy ročně, což jsou necelé dvě tisíciny státního 

rozpočtu. Na základě zákona o hospodářském zabezpečení církví, vynaložil stát v roce 2011 

(ale i v dalších letech) na CNS cca 1,45 mld. Kč, nejvýraznější výdajovou položkou byly 

samozřejmě platy duchovních. Do roku 2014 byla v účinnosti tzv. Deklarace shody, kterou 

se církve zavázaly nepožadovat další peníze na nové duchovní. Alternativa neschválení 

zákona o majetkovém vyrovnání s CNS by ovšem po skončení Deklarace shody znamenala 

zvýšení výdajů v rozpočtu na rok 2015 cca na 1,7 mld. Kč.  Z dlouhodobého hlediska je 

majetkové vyrovnání výhodnější pro státní rozpočet.  

 

8) Politické poměry nezmění zákon v zemi ani jeho nekonfesní podstatu 

V právním státě nelze nevrátit majetek jen na základě jiného názoru. Zákon odbourá finanční 

provázanost státu a sedmnácti CNS, kterým před schválením zákona platil výdaje na 

duchovní. CNS a stát budou vzájemně ekonomicky nezávislé.   

 

9) Stát nebude mít dohled nad církevním majetkem 

Argument dohledu nad církevním majetkem je úplně scestný. Na základě platné Listiny 

základních práv a svobod stát nemá právo se vázat na žádné náboženské vyznání a CNS jsou 

na státu nezávislé, což znamená samostatnou správu svých záležitostí nezávisle na státních 

orgánech. Dohledem nad církevním majetkem by tak byla porušena Listina základních práv a 

svobod. 
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10) Schválení zákona zatíží budoucí generace, je to nespravedlivé 

Nespravedlivé bylo v první řadě zabrání církevního majetku bývalým československým 

státem, což bylo v rozporu se zákony země. Dle odhadu Národohospodářské fakulty VŠE stát 

hospodařil a čerpal z toho majetku výnosy odhadem za cca 3 mld. Kč ročně.(www.mkcr.cz) 

 

6 ZÁVĚR 

Česká republika se zdlouhavým, řadu let trvajícím projednáváním problematiky restitucí 

církevního majetku zařadila mezi poslední postkomunistické evropské státy, které narovnaly 

vztahy s církvemi a náboženskými společnostmi. Je třeba dodat, že i v okolních zemích 

neprobíhal tento proces bez problémů, zpravidla byl majetek v těchto státech kompenzován 

finanční formou.  

Uvedený proces byl završen přijetím zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů. Tento zákon odmítl 

podepsat prezident republiky a s námitkami proti jeho účinnosti se musel vypořádat i Ústavní 

soud. 

Dlužno dodat, že církev se v zájmu uklidnění situace a vstřícného postoje k námitkám politiků 

i veřejnosti zřekla 20% finanční náhrady ve prospěch jiných církví, především těch, které u 

nás začaly působit po roce 1948, kterým nebyl tudíž zabaven žádný majetek. 

Řešením diplomové práce, především v kap. 4 jsem shrnula výhrady, které nejvýrazněji 

brzdily projednávání vládního návrhu o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a 

náboženskými společnostmi. Tím jsem naplnila cíl mé diplomové práce -  poukázat na 

rozpory a důvody, kterými argumentovali poslanci při nesouhlasném vyjádření stanovisek 

svých stran k návrhu na finanční vyrovnání restitučních nároků. 
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